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  :ةــــمقدم
المعرفية و العصبية في وقتنا الحاضر صدى  المتعلقة بالمتغيرات تلقى الدراسات    

واسعا بين الباحثين و الدارسين لما لها من أثر بالغ في النشاط المعرفي العام لإلنسان، و 
رة فيها، فقد عكف الكثير من ابوظائف الدماغ و عملياته الصد خاصةتحتل الدراسات ال

ر أغوار هذا العضو العصبي الحساس خاصة ما يتعلق بأهم الوظائف بين على سالباحث
التي يؤديها و طريقة معالجته للمعلومات التي ترد إليه و مختلف العمليات التي تحدث 

كبر لهؤالء على مستواه، و لعل التخصص الوظيفي لنصفي الدماغ كان الهاجس األ
أ أو المنشطر من أهم التجارب التي كشفت عن تعتبر تجارب الدماغ المجز حيثالباحثين، 

الوظائف التي يتحكم فيها كل نصف دماغي، إذ تبين أن النصف الدماغي األيسر مسؤول 
على إدارة مجموعة من الوظائف على رأسها اللغة و المنطق، في حين أن النصف 
لمكانية الدماغي األيمن مسؤول عن تسيير مجموعة أخرى من الوظائف السيما القدرات ا

و بالتالي فقد يسيطر النصف الدماغي األيسر على النشاط المعرفي . و البصرية و الذاكرة
أو يسيطر عليه النصف الدماغي األيمن فيكون أيمنا و  ا،و الجسمي لإلنسان فيكون أعسر

  .هذا ما يعرف بالسيادة النصفية للمخ
نعدام التنسيق بينهما بل إ و مسؤولية النصفين الدماغيين على وظائف مختلفة ال تعني 

هذه الوظائف التي يسيرها النصفين الدماغيين . همانهناك وظائف مشتركة و متكاملة بي
سواء أكانت مشتركة أو خاصة تجعل لكل نصف دماغي نمط معين في معالجة 

- جزيئة(متتابعة  المعلومات، فالنصف الدماغي األيسر يعالج المعلومات بطريقة
مع وجود نمط آخر ) كلية(تزامنة صف األيمن المعلومات بطريقة م،ويعالج الن)جزيئة

لمعالجة و هو النمط المتكامل أو المركب و هو ما أثبتته الكثير من البحوث خاصة بحوث ل
  . Luriaلوريا

هتمام و الدراسة أيضا إلى جانب أنماط معالجة إلو من العمليات العقلية التي حظيت با 
را كبيرا في مختلف األنشطة التي يقوم بها الفرد، نجد اإلدراك المعلومات و التي تلعب دو

عتبارهما من أهم السيرورات العقلية التي تؤثر على المسار إو الذاكرة البصريين ب
تعلق بعملية التعلم، فاإلدراك و الذاكرة البصريين يسهالن يالمعرفي للفرد خاصة ما 

كتساب و التخزين للكثير من المثيرات البصرية في عملية التعلم خاصة في إلعمليتي ا



3 
 

ضطراب في أحدهما يؤدي إلى إالمراحل األولى من هذه العملية عند الطفل، فحدوث أي 
علم المهارات األساسية كالكتابة و تظهور صعوبات في التعلم و التحصيل خاصة 

  .الحساب
بتدائية إلأهم الفروق الموجودة بين تالميذ المرحلة او تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى 

العاديين و نظرائهم من ذوي صعوبات التعلم خاصة تعلم الكتابة و الحساب فيما يتعلق 
و اإلدراك و الذاكرة البصريين، و ذلك ) السيادة النصفية للمخ(بأنماط معالجة المعلومات 

عوبات تعلم الحساب و الكتابة، و للتعرف على مدى مساهمة هذه المتغيرات في ظهور ص
  .لتحقيق ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين أحدهما نظري و اآلخر ميداني

  :يتكون الجانب النظري من ستة فصول تتناول ما يلي
  و يتضمن إشكالية البحث :الفصل األول
لى التراث و يتعلق بالسيادة النصفية للمخ و قد تطرقت فيه الباحثة أوال إ :الفصل الثاني

  .النظري المتعلق بالمخ ثم الجزء الثاني الذي يتعلق بالسيادة النصفية للمخ
و يتعلق باإلدراك البصري، و قد قسمته الباحثة بدوره إلى الجزء األول  :الفصل الثالث
  .، الجزء الثاني حول اإلدراك البصريعموما حول اإلدراك
جزء حول الذاكرة : يتضمن جزئين أيضا و يتعلق بالذاكرة البصرية و هو :الفصل الرابع

  .عموما، وجزء آخر حول الذاكرة البصرية
و يتعلق بصعوبات تعلم الحساب، و قد حاولت الباحثة فيه التطرق أوال  :الفصل الخامس

  . إلى الحساب و مهاراته ثم إلى صعوبات تعلم الحساب
ن جزء حول الكتابة و يتعلق بصعوبات تعلم الكتابة، و قد تضم الذيو  :الفصل السادس

  .مهاراتها، ثم جزء حول صعوبات تعلم الكتابة
  :أما الجانب الميداني فيتكون من فصلين

ستطالعية و نتائجها، و إلى الدراسة إلالذي تم تقسيمه إلى الدراسة ا :الفصل السابع
  .األساسية و نتائجها

  .وتوصيات ةو قد تم فيه عرض و تحليل نتائج الدراسة ثم خاتم :الفصل الثامن
 

 
 



  

  

  :الفصل األول

 إشكالية البحث
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  :إشكالية البحث -1 

يعتبر المخ العضو األكثر أهمية في الجهاز العصبي و هو بمثابة المحرك األساسي 
لجسم اإلنسان ، ذلك أنه مسؤول عن األنشطة الحركية و الفكرية و اإلنفعالية و 
الوجدانية و السلوكية التي يقوم بها اإلنسان في موقف معين، و  بتعدد المواقف و 

السلوكيات و األنشطة، لذلك يعتبر السلوك اإلنساني على درجة  المثيرات تتعدد
و لقد حضي هذا . كبيرة من التعقيد، و قد يعود ذلك إلى تعقد تركيب المخ و وظائفه 

األخير بأبحاث و دراسات كثيرة من طرف علوم متعددة سواء ما تعلق منها بالعلوم 
حاولت التعرف على النواحي الطبية العصبية أو العلوم النفسية المعرفية، حيث 

التشريحية للمخ و حقيقة نشاطه وأهم الوظائف المعرفية التي تؤديها كل منطقة من 
المناطق المكونة له و ذلك بإستخدام تقنيات و تجهيزات خاصة كالتصوير اإلشعاعي 

إلى أن المخ يتكون من الناحية  في أغلبها الخ، و قد توصلت...أو الرنين المغناطيسي
منطقة المخ األمامي، منطقة المخ األوسط و : ريحية من ثالث مناطق رئيسة هيالتش

المخ الخلفي، حيث تنمو هذه المناطق و يزداد تعقدها و تنظيمها عبر المراحل 
  .النمائية المختلفة التي يمر بها اإلنسان

المهاد، ( يحتل المخ األمامي معظم الدماغ و هو يتكون من مجموعة من العناصر 
و أهمها على اإلطالق النصفين ) الخ ...المهاد، مركز النشاط األساسي تحت

الكرويين الذين تغطيهما من الخارج القشرة المخية و التي تتحكم في عمليات التفكير 
  .و الوظائف الحسية و الحركات اإلرادية

و رغم أن النصفين الكرويين يبدوان متناظرين نسبيا، إال أن التخصص الوظيفي 
ما يختلف عن اآلخر، فالنصف الدماغي األيمن يختلف في وظائفه و أنماط لكليه

نشاطه عن النصف الدماغي األيسر كما أثبتت مختلف الدراسات بأن نصف الدماغ 
األيمن يتحكم في الجانب األيسر من الجسم، و نصف الدماغ األيسر يتحكم في 

بشكل مباشر من ) اغينالدم( يتصل النصفين الكرويين. الجانب المعاكس من الجسم
خالل األلياف العصبية للجسم الجاسئ الذي يضمن إنتقال مختلف المعلومات من 

  .نصف دماغي إلى آخر
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كما ينقسم نصف المخ من الناحية التشريحية إلى أربعة فصوص تختص بوظائف  
الفص الجبهي، الفص الجداري الخلفي، : محددة و متكاملة و هذه الفصوص هي

ولقد أجريت الكثير من التجارب و الدراسات . الفص القفوي الفص الصدغي،
المعملية التي حاولت التعرف على التخصص الوظيفي للنصفين الدماغيين سواء من 

و يعتبر . خالل تخريب بعض المناطق في الدماغ أو إستئصالها أو أية طريقة أخرى
دى أول من بحث في م Marc Dax  1836  الطبيب الفرنسي مارك داكس 

  ). 99ص: 1998الزيات، (مسؤولية النصفين الدماغيين عن أنشطة الجسم
و كارل فرنيك ) Paul Broca )1880 -1824ثم جاءت بعده أعمال بول بروكا  

karl wernicke )1905-1984( األب الروحي لعلم النفس العصبي كارل و
احثين و غيرهم من الب) Karl spenser lashely    )1890 -1958سبينسر الشلي 

الذين إهتموا بالوظائف المتخصصة لكل نصف دماغي، وأشهر األعمال في هذا 
و التي أسفرت على نتائج   split-Brainالميدان ما يعرف بتجارب المخ المنشطر 

أن القدرة على التصور البصري المكاني تتمركز في النصف :  مذهلة من بينها
ي النصف الكروي األيسر، كما أن الكروي األيمن، بينما توجد المهام اللغوية ف

، أما في النصف )جزئية -جزئية( تكون تحليلية معالجة المعلومات في هذا النصف
وقد يسيطر النصف الدماغي األيمن على معظم العمليات ، األيمن فتكون كلية إجمالية

 وقد يحدث العكس فيصبح الفرد Gaucherواألنشطة لدى الفرد فيعرف باألعسر 
، و في حاالت نادرة نسبيا يتآزر عمل النصفين الدماغين فيعرف  Droitierأيمنا 

تتضح هذه السيطرة من خالل تفضيل إستخدام يد ،و  Ambidextreالفرد باألضبط 
أنماط معالجة ( ، كل ذلك يسمى بالسيادة أو الجانبية الدماغية معينة دون اآلخرى

م، فأي خلل أو إضطراب في والتي تلعب دورا رئيسا في عملية التعل) المعلومات 
وظائف هذين النصفين الدماغيين يؤدي إلى ظهور صعوبات في التعلم تنعكس على 

  .أداء المتعلم و سلوكه
 Samuelأورتون .ت.و في هذا المجال يذهب عالم النفس العصبي األمريكي س

torry orton  إلى أن صعوبات التعلم المتعلقة بالقراءة و الكتابة هي إضطراب
ئ من تأخر النضج نتيجة إخفاق أحد نصفي كرة الدماغ في السيطرة على النمو ناش
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الكثير من  في هذا الرأي و تتفق معه). 18ص:1987فيلوكينو،( اللغوي للطفل 
" أن عدم القدرة على التعلم  Bateman)( 1967الدراسات، حيث ترى باتمان 

: 2002عبد الحميد، ( ترجع إلى ما يسمى بنقص السيطرة المخية" صعوبة التعلم 

إلى وجود عالقة بين  kim Reid ( 1981( كما يشير كيم وريد ،)  156ص 
 2002كشك ،(و صعوبات التعلم ) األيمن و األيسر(إضطراب وظائف نصفي المخ 

  . Gilger & Kaplenو يتفق معه في ذلك كل من جيلجير و كابالن  ) 15ص :
ط في الجانبية المخية يهيئ و يمهد فترى أن اإلختال) 2003(أما سعاد الفوري 

)  272ص:  2002(لوجود صعوبات التعلم وإستمرارها، كما يضيف أحمد مهدي 
أن إستخدام التالميذ ألنماط معالجة معلومات غير مناسبة هو سبب رئيس في وجود 

  . صعوبات التعلم لديهم
وصا من أهم و تعتبر عمليتا اإلدراك و الذاكرة عموما و الجانب البصري منها خص

العمليات التي تتم على مستوى الدماغ بنصفيه، ذلك أن المخ هو الذي يمكن الفرد 
من إدراك الصورة الكاملة لألحداث و المثيرات، و من المعالجة الذهنية 
للموضوعات البصرية و تتجلى مظاهر اإلدراك البصري في القدرة على التصور 

. ك العالقات الهندسية بين األشكالالبصري لحركة األشكال و المجسمات، إدرا
يمين، (السرعة و الدقة في التصور البصري المكاني، القدرة على تمييز اإلتجاه 

  إلخ)...يسار
و يعمل اإلدراك البصري بصورة متوازية مع الذاكرة البصرية و التي تتميز بدورها 

كما أن هذا . زمنها الثانية الواحدة رغم أن سعتها كبيرة ال يتعدىحيث  اهابقصرمد
النوع من الذاكرة يسمح بعملية التحليل اإلدراكي حتى و لو تالشت اإلشارة البصرية 

     ) 177ص:2008إبراهيم، (قبل إكتمال عملية التحليل
بدورهما في تعلم الكثير ) اإلدراك و الذاكرة البصريين ( و تتدخل هاتين العمليتين 

رحلة اإلبتدائية خاصة ما يتعلق بالكتابة و من المهارات األساسية لدى األطفال في الم
فتعلم الكتابة مثال يتطلب من الطفل معرفة الخصائص المميزة للكلمات و  ، الحساب

و إدراك المسافات بينها و العالقات . الحروف بصريا من حيث الشكل و الحدود
. يدالمكانية و كل هذا يعتمد على الوظيفة البصرية للعين و تناسقها مع حركة ال
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باإلضافة إلى ضرورة توفر القدرة على إستعادة الحروف و الكلمات من الذاكرة عند 
  .تشكيل الجمل خاصة في التمارين اإلمالئية

أما بالنسبة للرياضيات فهي بدورها تتطلب مجموعة من القدرات كإدراك مفهوم 
ال الهندسية، العدد، المقارنة بين األشياء و بالتالي التمييز، اإلدراك البصري لألشك

تحديد اإلتجاه و تعلم العمليات الضرورية كالجمع و الطرح و الضرب و القسمة، كل 
  .هذا إلى جانب القدرة على اإلحتفاظ بالحقائق الرياضية و سرعة إسترجاعها

و الفين   Kirk and Kelvint  1984و في هذا الصدد يرى كل من كيرك و كلفنت 
Lavin 1995 القراءة و الكتابة ال بد له أن يطور و يتقن  أن الطفل حتى يتعلم

العديد من العمليات أو المهارات الضرورية في اإلدراك و التناسق البصري و 
، إذن فاإلدراك و  ) 68ص:2003عبد الحميد ؛ ( الذاكرة السمعية و البصرية 

الذاكرة البصرية إلى جانب السيادة النصفية للمخ عناصر ضرورية لتعلم أفضل و 
، وفي حالة حدوث خلل أو إضطراب في هذه الوظائف يظهر لدى الطفل ثر كفاءةأك

ف بأنها قصور في واحدة أو أكثر من ما يعرف بصعوبات التعلم و التي تعر
و قد تظهر في . العمليات األساسية التي تدخل في فهم أو إستخدام اللغة المكتوبة

ءة أو الكتابة أو العمليات الحسابية إضطرابات اإلصغاء أو التفكير أو الكالم أو القرا
، و يشير نبيل حافظ في هذا السياق إلى أن  )27ص:2005البطاينة وآخرون،(

حدوث أي خلل أو إضطراب في الوظائف اإلدراكية و الحركية و المعرفية و 
اللغوية و الدراسية يؤدي إلى حدوث صعوبات التعلم لدى الطفل، و قد توصل كل 

إلى أن هناك ثالث مجاالت مميزة لألطفال  Lyon et al 1982من ليون و آخرون 
ليات موجود عجز معرفي و أكاديمي في الع: الذين يعانون من صعوبات التعلم و هي

وكل . البصرية و الحركية و اإلدراكية، العمليات اللغوية، عمليات اإلنتباه و الذاكرة 
بين األسباب المؤدية إلى أن من Kirk et al  ذلك يدعمه ما ذكره كيرك و آخرون 

سيطرة أحد النصفين الكرويين للمخ، اإلدراك، الذاكرة، : صعوبات التعلم
  ) .195ص:2003أنيس،(الخ ....اإلنتباه

وإنطالقا من كل ما سبق تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى المقارنة بين التالميذ 
و الرياضيات و ذلك العاديين و أقرانهم ممن يعانون صعوبات تعلم كل من الكتابة 
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اإلدراك و الذاكرة البصريين و أنماط السيادة :في ضوء بعض المتغيرات المعرفية 
إستنتاج مدى تأثير هذه المتغيرات على ظهور صعوبات  محاولةالنصفية للمخ و 

  .التعلم لدى أطفال المرحلة اإلبتدائية
  :إشكالية البحث في التساؤالت التالية   وعليه يمكن صياغة

توجد فروق في أنماط السيادة النصفية للمخ بين التالميذ العاديين وأقرانهم  هل .1
 الذين يعانون من صعوبات تعلم الكتابة و الرياضيات؟

هل توجد فروق في القدرة على اإلدراك البصري بين التالميذ العاديين و أقرانهم  .2
 ممن يعانون صعوبات تعلم الكتابة و الرياضيات؟

لذاكرة البصرية بين التالميذ العاديين و أقرانهم ممن يعانون هل توجد فروق في ا .3
 صعوبات في تعلم الكتابة و الرياضيات؟
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  :يمكن صياغة فرضيات البحث فيما يلي :فرضيات البحث.  2
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط المعالجة المتتابعة بين التالميذ  .1

 .صعوبات تعلم الرياضيات والكتابة  العاديين ونظرائهم من ذوي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط المعالجة المتزامنة بين التالميذ  .2
 .العاديين ونظرائهم من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات والكتابة 

بين التالميذ  ركبال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط المعالجة الم .3
 .وبات تعلم الرياضيات والكتابة العاديين ونظرائهم من ذوي صع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلدراك البصري بين التالميذ ذوي  .4
 .صعوبات الكتابة و أقرانهم العاديين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلدراك البصري بين التالميذ ذوي   .5
 .صعوبات الرياضيات و أقرانهم العاديين

لة إحصائية في الذاكرة البصرية بين التالميذ العاديين ال توجد فروق ذات دال  .6
 .  و أقرانهم من ذوي صعوبات الكتابة و الحساب
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  :أهمية البحث.  3
يعتبر موضوع هذا البحث موضوعا متعدد الجوانب و األبعاد، ذلك أنه يمس عددا 

معرفية بحتة  من التخصصات المختلفة، فهو ذو بعد معرفي كونه يتناول متغيرات
تعنى ببعض العمليات العقلية كاإلدراك و الذاكرة، و من جهة أخرى فهو ذو بعد 
تربوي تعليمي إذ يهتم بواحدة من الفئات الخاصة الموجودة داخل المدرسة و التي 
تحتاج إلى خدمة نوعية متخصصة و هي فئة التالميذ من ذوي صعوبات التعلم، كما 

من خالل التطرق إلى متغير على درجة كبيرة من  أنه يأخذ بعدا نفسيا عصبيا
األهمية في النشاط المعرفي العام لإلنسان أال و هو الجانبية الدماغية أو السيادة 

  .)أنماط معالجة المعلومات(النصفية للمخ
إذن فاألهمية النظرية لهذا الموضوع تكمن في كونه يمكن اإلستفادة منه في ميادين 

يقية مختلفة منها التربية الخاصة، علم النفس المعرفي، و تخصصات نظرية و تطب
الخ، إذن فأهمية البحث تنبع من أهمية ....علم النفس العصبي، علم النفس التعليمي

  :المتغيرات محل الدراسة، إذ يحاول هذا األخير
لتعرف من خالل المقارنة على الفروق بين التالميذ العاديين و ذوي صعوبات ا -

  .غيرات السيادة النصفية للمخ، اإلدراك، الذاكرة البصريةالتعلم في مت
إستنتاج مدى تأثير السيادة النصفية للدماغ و كل من الذاكرة و اإلدراك البصريين  -

 .في ظهور بعض صعوبات التعلم

  :األهمية التطبيقية
عريف األساتذة و األولياء ببعض العمليات المعرفية و أهميتها في التحصيل ت - 1

 .للتالميذ الجيد

لفت إنتباه األساتذة إلى أهمية اإلهتمام بالصعوبات التعليمية التي قد يظهرها  .1
 .التلميذ خاصة في المرحلة اإلبتدائية

ذات الطابع  توجيه إهتمام الباحثين المختصين نحو بعض المواضيع .2
 . األثر على العملية التعليميةوالتي لها كبير  المعرفي و العصبي
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يئات الوصية إلى بعض الصعوبات التي تعد في نظر بعض لفت إنتباه اله .3
و ) الرياضيات، الكتابة ( العاملين بسيطة ولكنها على درجة كبيرة من األهمية 

 .خاصة في مراحل متقدمة من التعليم اإلبتدائي

  
 :يهدف البحث الحالي إلى ما يلي: أهداف البحث. 4

عا بين أطفال المرحلة الكشف عن أكثر أنماط السيادة النصفية للمخ شيو .1
 .اإلبتدائية

األطفال العاديين و نظرائهم  ىالمقارنة بين أنماط السيادة النصفية للمخ لد .2
 ).رياضيات-كتابة( من األطفال ذوي صعوبات التعلم 

الكشف عن الفروق الموجودة بين فئة التالميذ العاديين و أقرانهم من  .3
اضيات و الكتابة في عملية اإلدراك التالميذ الذين يعانون صعوبات في تعلم الري

 .البصري

و ) كتابة . رياضيات( معرفة الفروق الموجودة بين ذوي صعوبات التعلم  .4
 .نظرائهم من التالميذ العاديين في الذاكرة البصرية

من خالل التعرف على الفروقات و اإلختالفات الموجودة بين التالميذ  .5
د بعض األسباب الكامنة وراء حدوث العاديين و ذوي صعوبات التعلم يمكن تحدي

 .اإلضطراب لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم
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  :التعريف اإلجرائي لمفاهيم البحث.5
السيطرة الدماغية، : و تعرف بتسميات متعددة منها: السيادة النصفية للمخ .1

ستخدام نصف الجانبية الدماغية، أنماط معالجة المعلومات و كلها تعني تفضيل إ
دماغي معين في العمليات العقلية المتعلقة بمعالجة المعلومات و هناك ثالث أنماط 

 :منها

و يقصد به مدى إستخدام التلميذ  ):نمط المعالجة المتزامنة ( النمط األيمن  )1.1
لوظائف النصف األيمن من المخ، هذا اإلستخدام الذي ينبني أساسا على المعالجة 

  .الكلية للمعلومات 
و يقصد به مدى إستخدام التلميذ  ):نمط المعالجة المتتابعة ( النمط األيسر )1.2

لوظائف النصف األيسر من المخ ، هذا اإلستخدام الذي يستند إلى المعالجة التحليلية 
 .للمعلومات 

و يقصد به مدى إستخدام التلميذ ): نمط المعالجة المركب( النمط األضبط  )1.3
 )المعالجة التحليلية +المعالجة الكلية .( ر بالتساويلوظائف النصفين األيمن و األيس

يحدد النمط األيمن بالدرجة التي يتحصل عليها المفحوص على سلم : إجرائيا 
العمليات العقلية المتزامنة ،ويحدد النمط األيسر بالدرجة التي يتحصل عليها 

بالجمع بين  بطيتحدد النمط األض  و. المفحوص على سلم العمليات العقلية المتتابعة 
  . درجة المعالجة المتزامنة والمتتابعة

  : اإلدراك البصري .2
ويقصد به التعرف البصري على المثيرات والموضوعات البيئية وهي عملية تلي 

  .عمليتي اإلحساس واإلنتباه 
و يقصد به إجرائيا تلك الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ في إختبار اإلدراك 

  .البصري
  :ريةالذاكرة البص .3
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الزمن  وهي قدرة الفرد على اإلحتفاظ بالصور واألشكال وإسترجاعها بعد فترة من 
.  
تعرف الذاكرة البصرية إجرائيا في هذا البحث بأنها القدرة على تذكر و إسترجاع و

الصور البصرية التي يدركها و يحتفظ بها المفحوص بعد عرضها عليه مرة واحدة 
  .أو مرتين

  :بةصعوبات تعلم الكتا.4
ويعرف التلميذ ذو صعوبات تعلم الكتابة بالتلميذ الذي يالقي صعوبات في تعلم الكتابة 
السليمة وذلك بمعزل عن مستواه العقلي ، وإجرائيا تحدد صعوبات تعلم الكتابة 

  .بالصعوبات التي يقيسها إختبار التحصيل في الكتابة واإلمالء 
  :صعوبات تعلم الرياضيات. 5

و صعوبات تعلم الرياضيات بالتلميذ الذي يالقي صعوبات في تعلم ويعرف التلميذ ذ
الرياضيات والحساب وذلك بمعزل عن مستواه العقلي ، وإجرائيا تحدد صعوبات 

  .تعلم الرياضيات بالصعوبات التي يقيسها إختبار التحصيل في الرياضيات 
ات تعلم وخالل الجانب النظري تستخدم الباحثة في أغلب األحيان مصطلح صعوب

  . الحساب ألن رياضيات المرحلة اإلبتدائية يغلب عليها الحساب 
وهي المرحلة التي تبدأ من ست سنوات و تنتهي عند :  المرحلة اإلبتدائية -6

،تتوج باإلنتقال إلى ) من األولى إلى الخامسة ( سنة ، وتتضمن خمس مستويات 11
  .المرحلة اإلكمالية 

  .بتالميذ السنة الرابعة والخامسة إبتدائي  وإجرائيا حددت عينة الدراسة
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  :الدراسات السابقة .6
إن الدراسات التي ستوردها الباحثة في هذا الفصل هو كل ما إستطاعت أن تجمعه 

كانت _وفي حدود إمكانياتها البحثية _ من دراسات حول متغيرات البحث و التي 
  .ا البحث قليلة و أحيانا بعيدة جدا عن ما يخدم موضوع هذ

  : دراسات حول اإلدراك البصري وصعوبات التعلم  6-1 
  :1977دراسة تورجسين -

حالة بحالة و توصل إلى أن اإلدراك الحركي  دراسة الذي أجرى بحثه على أساس
التصور البصري المكاني متماثالن عند عينة األطفال ذوي صعوبات تعلم 

  .الرياضيات و أقرانهم العاديين
  : Harber 1979ر دراسة هارب -

و التي تناولت الفروق بين األطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم و األطفال 
و قد أجريت الدراسة على عينة . العاديين بالنسبة للوظائف اإلدراكية الحركية

 54سنوات و أخرى ضابطة من  7.7طفال بمتوسط عمري قدره  55تجريبية من 
و إستخدم في الدراسة مجموعة إختبارات  سنوات 7.5طفال بمتوسط عمري قدره 

الحركي، التكامل البصري -تتناول بعض العمليات اإلدراكية، مثل اإلدراك البصري 
الحركية، و قد كشفت النتائج عن وجود فروق -الحركي، و بعض القدرات النفسية –

 دالة إحصائيا بين أداء المجموعة التجريبية و أداء المجموعة الضابطة مما يؤكد
  .على تأثير هذه الوظائف على مستوى تعلم األطفال

  : Deno & Chiang  1979دراسة دينو و شينج -
والتي حاولت دراسة طبيعة األخطاء الناشئة عن صعوبة التفرقة بين الحروف 

مثل صعوبة التفرقة بين الحروف اإلنجليزية     . المعكوسة لدى بعض األطفال
p.q.b.d  إذا كانت هذه األخطاء تعتبر بمثابة مؤشرات و ذلك بهدف التحقق مما

تشخيصية لوجود خلل وظيفي معين أم أنها تعتبر نماذج سلوكية متضمنة نتيجة 
أخطاء التدريب و الممارسة، و قد كشفت نتائج الدراسة عن تناقص حاد في عدد 
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و . األخطاء لدى عينة الدراسة حينما قدم لألطفال بعض الحوافز على األداء الناجح
في بعض المواقف لم يرتفع عدد األخطاء حينما سحبت منهم هذه الحوافز، و بذلك 
تؤكد هذه النتائج على أن هذه الظاهرة ناشئة عن أخطاء في الممارسة يمكن تعديلها 
بواسطة التدريب الصحيح أكثر منها مؤشرات على وجود خلل عصبي أو إدراكي 

  ). 111ص:1987الشرقاوي، (
  :)9811(دراسة السعيد  -

تلميذا في الصف الثاني إبتدائي بمدينة الرياض، حيث  130والتي أجراها على 
إستخدم الباحث المقابالت الشخصية مع كل تلميذ و سبع بطاقات تحتوي كل واحدة 

 10منها على كلمتين إختيرتا من الكتاب المقرر، و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
ال  % 17قرأوا بضع كلمات، % 10ون مطلقا، ؤمن تالميذ الصف الثاني ال يقر %

يجيدون  % 10كتبوا بضع كلمات،  % 33لم يكتبوا شيئا، % 3يميزون الحروف، 
ال يستطيعون الكتابة و ال يستطيعون القراءة  % 5القراءة و ضعفاء في الكتابة، 

  ).92-91ص:1994الجرف،(

 : 1983rkely Nolan, hameke and baهيمكا و باركلي  دراسة نولن و -
قارن فيها أداء مجموعة من األطفال يعانون من صعوبات تعلم الحساب مع أطفال 

منها مهام التصور (عاديين على بعض المهام اللفظية و بعض المهام غير اللفظية 
 Luriaالمكاني من بطارية إختبار نيوروسيكولوجية لصاحبتها لوريا لبراسكا

Nebraska جموعتين في مستويات القراءة لم تظهر وبعد إحداث التكافؤ بين الم
النتائج وجود فروق دالة بين المجموعتين في األداء على المهام اللفظية و غير 

  .اللفظية
  : 1987دراسة علي تعوينات  -
و إهتمت بدراسة الصعوبات " صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية و كتابتها" بعنوان 

و قراءة اللغة العربية و إشتملت عينة على  في كتابة IIالتي يواجهها تلميذ الطور 
إختبار لقياس المستوى "( تلميذ و تلميذة و طبق عليهم اإلختبارات التالية 360

اللغوي، إختبار اإلمالء، رائز الذكاء ألحمد زكي صالح، إستمارة خاصة بالحياة 
اإلختبارات بتدائية، إلالمنزلية و المدرسية للتلميذ، إستمارة خاصة بمعلمي المرحلة ا
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بالنسبة لصعوبات تعلم الكتابة فإن التالميذ : و خلصت النتائج إلى مايلي ). الفصلية
  :يعانون من الصعوبات التالية

  .عدم إدراك مفهوم المصطلح اللغوي وعدم فهم وظيفة المصطلح-
الخلط بين وظائف القواعد النحوية المتقاربة و المتشابهة، كالمنصوبات فيما بينها  -

 .رفوعات فيما بينهاو الم

كما أشارت الدراسة إلى أن حاصل الذكاء ال يتدخل في ظهور صعوبات تعلم  
). التكوين الناقص للمعلم ( القراءة و الكتابة لكن البيئة تؤثر تأثيرا مباشرا في ذلك 

  ) 31ص:1987تعوينات،(

  :1988دراسة أحمد عواد -
ض صعوبات التعلم لدى تالميذ مدى فعالية برنامج تدريبي لعالج بع" تحت عنوان 

، و إهتمت هذه الدراسة بتشخيص أهم صعوبات التعلم التي تواجه "المرحلة اإلبتدائية
 30بتدائية في مادة اللغة العربية، و إشتملت عينة الدراسة على إلتلميذ المرحلة ا

و طبقت تلميذ بالمرحلة اإلبتدائية بالقليوبية،  245تلميذ تم إختيارهم من عينة قوامها 
إستبيان تشخيص صعوبات التعلم، إستفتاء الشخصية، : الدراسة األدوات التالية

إختبار الذكاء، برنامج تدريبي مقترح لعالج صعوبات تعلم اللغة العربية، و قد 
  :توصلت إلى النتائج التالية

( بتدائية إلتوجد صعوبات تعلم شائعة في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة ا
  ) 47 -46ص:1998عجاج،(). لقراءة، الكتابة، التعبير، الفهما

  : 1992دراسة صقر  -
و الالمعرفية ) اإلنتباه، اإلدراك، التذكر ( و التي إهتمت بدراسة الجوانب المعرفية 

عند عينات من األطفال في الصفين الثالث ) تقدير الذات و دافعية اإلنجاز و القلق ( 
و ) طفال 37= ن( من صعوبات في تعلم القراءة و الحساب  و الرابع إبتدائي يعانون

، و أشارت نتائج الدراسة إلى أن أداء )118=ن(عينات أخرى من األطفال العاديين 
على ) العاديين ( األطفال الذين ال يعانون من صعوبات التعلم في القراءة و الحساب 

عوبات في كل من اإلنتباه، نحو دال مقارنة بأداء األطفال الذين يعانون من هذه الص
  ). 111ص:1987الشرقاوي، ( .اإلدراك، تقدير الذات و دافعية اإلنجاز
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  :  Barron 1992دراسة بارون  -

وإهتمت بدراسة األداء الحسابي و الوظائف المعرفية لدى عينة من التالميذ 
سب العاديين و عينة مماثلة من التالميذ ذووا صعوبات تعلم الرياضيات ذووا ن

سنة، بهدف تفسير الفروق  12- 10الذكاء المتوسطة ممن تتراوح أعمارهم بين 
بين المجموعتين في سياق النموذج النيوروسيكولوجي، كما سعت الدراسة إلى 
التحقق من هدف إضافي تمثل في تحديد و وصف أنماط أدائهم الخاصة على 

اضي و الوظائف و تكوين المفهوم الري) حل المسألة ( المقاييس الحسابية 
،و طبقت هذه الدراسة ) اإلنتباه-اللغة، القدرة البصرية المكانية( المعرفية 

مقابالت تشخيصية مع تسعة مقاييس مستقلة للقدرات المعرفية التي طبقت تطبيقا 
. فرديا على األطفال في مجموعة العاديين و األطفال ذوي صعوبات الرياضيات

اء األطفال الذين يعانون من صعوبات في تعلم نخفاض أدإو أشارت النتائج إلى 
الرياضيات إنخفاضا داال عن أداء األطفال العاديين على مقاييس اإلنتباه و 
التناسق الحركي، كما أظهرت النتائج أن األطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات 

لى في أداء المسائل الرياضية مقارنة بأداء العاديين ع) دقة و سرعة ( أقل مهارة 
  .مقاييس المعالجة الحسابية

  : 1992دراسة عواد  -
تلميذ  60والتي هدفت إلى تشخيص و عالج صعوبات الحساب لدى عينة قوامها 

وتلميذة من تالميذ الصف الثالث إبتدائي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم 
صعوبات التفرقة بين األعداد المتشابهة و الرموز : الصعوبات اإلدراكية هي 

، وبعد تطبيق برنامج الدراسة توصلت إلى +)،×،÷، -(لرياضية المتشابهة إدراكيا ا
لدى العينة التجريبية ،   أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي

وكذلك بين العينة الضابطة والعينة التجريبية لصالح القياس البعدي و العينة التجريبية 
  . نتيجة لتطبيق البرنامج

  :1992دراسة أحمد عواد  -
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والتي عنيت بدراسة العوامل المرتبطة بصعوبات تعلم الحساب عند عينة من أطفال 
و عينة أخرى )  30=ن( الصف الثالث إبتدائي تعاني من صعوبة تعلم الحساب 

، و وجد أربعة عوامل مرتبطة بهذه ) 30=ن ( تماثلها ال تعاني من صعوبات التعلم 
قصور اإلنتباه و (امل بيئية، عوامل صحية، عوامل نفسية الصعوبة هي عو

  .، و عوامل خاصة بالميل إلى المادة الدراسية) التسرع-القلق-اإلدراك
  :  Rovet et al 1994دراسة رفيت و آخرون -

و التي أوضحت أن صعوبات تعلم الرياضيات مستقلة إستقالال تاما عن الصعوبات 
  .المكانية

  : Levine et al 1996ون دراسة ليفين و آخر-
التي قارن فيها األداء المعرفي عند حالة واحدة تعرضت لإلصابة في أحد جوانب 
المخ و مجموعة أخرى من األطفال الذين ال يعانون من إصابة في أحد جانبي المخ 

، و إستخدم مقياس وكسلر المعدل لتقييم األداء المعرفي، و إختبار رسوم )9=ن(
لتصور البصري، إختبار للوعي و إختبار التذكر التلقائي، إختبار المكعبات لقياس ا

بوسطن لتسمية األشياء، إختبار ترابط الكلمات لقياس مهارات الكالم اللغة، إختبار 
القراءة، إختبار تسمية األلوان، و إختبار للحساب، و أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

ء المعرفي السوي لهؤالء األطفال، فقد صعوبات تعلم الرياضيات على الرغم من األدا
أظهرت النتائج تراوح المهارات البصرية المكانية من المستوى المنخفض إلى 

  )189ص:2006زيادة ،.( المستوى المرتفع

  :Dickey 1996دراسة ديكي -
إذا كانت القدرة المكانية كما تقاس في بطارية كوفمان  اوالذي يسعى إلى معرفة م

تستخدم كمنبئ بصعوبات تعلم الرياضيات عند األطفال، و إعتمد  لألطفال يمكن أن
- الجمع( ديكي في تشخيصه للعجز الرياضي النمائي على فحص المهارات األساسية

، كما هدفت الدراسة إلى بحث تأثير متغير الجنس على )القسمة-الضرب-الطرح
على عينة مقننة من المكانية، و ذلك -األداء على المهام الحسابية و المهام البصرية

وفقا للتوزيع ) 2000=ن(األطفال الذين إشتركوا في تقنين بطارية كوفمان لألطفال 
الجغرافي في المجتمع األمريكي، و كشفت النتائج عن وجود إرتباط مرتفع على نحو 
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دال بين أداء األطفال على اإلختبار الفرعي للحساب من بطارية للتحصيل و اإلختبار 
حي المكانية من بطارية كوفمان لألطفال، ومن ثم يمكن إستخدام هذه الفرعي للنوا

  .البطارية عن تشخيص األطفال ذووا صعوبات التعلم في الرياضيات
  :Miller & Mercer 1997دراسة ميلر و ميرسر -

والتي أكدا فيها على أن األطفال ذوي صعوبات تعلم في الرياضيات يعانون بوجه 
على (لبصرية المكانية مثل صعوبة التمييز بين األرقام عام من بعض الصعوبات ا

، صعوبة تمييز العمالت، صعوبة تمييز عقارب )5-9،2-17،6-71سبيل المثال 
الساعة، صعوبة الكتابة على الخطوط المستقيمة بكراس الواجب المدرسي، صعوبة 

  .>  أو< إستخدام خط األعداد، أو صعوبة التمييز بين العالمات مثل 
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  : دراسات حول صعوبات التعلم والسيطرة المخية -6-2
  : ROURKE ET AL 1978دراسة رورك وآخرون  -

حاولت التعرف على أثر سيطرة نصف دماغي واحد على العجز الحسابي ، وذلك 
من خالل إستخدام بطارية إختبارات نفسية عصبية لقياس القدرات السمعية ، 

اللغوية لدى أطفال يعانون إما من صعوبات حساب منفردة ، و اإلدراكية البصرية و
فاألطفال الذين يعانون من , إما من صعوبات حساب مقترنة بصعوبات القراءة 

المكانية وهذا  –صعوبات حساب منفردة يظهرون أيضا عجزا في القدرات البصرية 
ذين من ناتج عن وجود عجز في النصف الدماغي األيمن ، أما عند األطفال ال

صعوبات حساب مرتبطة بالقراءة يواجهون صعوبات في القدرات اللغوية و السمعية 
ترجع إلى عجز النصف الدماغي األيسر ، هذه النتائج لم يتم تأكيدها إال جزئيا من 

  .طرف بعض الدراسات
  :) Bowen & Hynd، 1988(دراسة بوين وهيند  -

ى ذوي صعوبات التعلم و العاديين وهدفت إلى المقارنة بين وظائف نصفي المخ لد
بإستخدام مهمات اإلستماع الثنائي، و توصلت الدراسة إلى أفضلية إستخدام األذن 

بالنسبة للوظائف اللغوية لدى العاديين و ذوي ) نصف المخ األيسر ( اليمنى 
صعوبات التعلم، إال أن مستويات الدقة في التذكر الحر و اإلنتباه الموجه بالنسبة 

صعوبات التعلم كان أقل من العاديين بصورة دالة في مستويات التجهيز  لذوي
  ).145ص:2007عبد الواحد، (السيمانتي 

  : ) Morrison،1990(دراسة موريسون  -
والتي إهتمت بالعالقة بين السيطرة المخية و أن يكون الفرد من ذوي صعوبات 

انس ألنماط التعلم و التفكير، التعلم، و قد إستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس تور
و توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين التخصص الوظيفي و سيطرة أحد نصفي 
المخ و صعوبات التعلم،  و كان النمط األيمن في معالجة المعلومات هو المسيطر 

  .لدى ذوي صعوبات التعلم
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  :) Oberzut؛ 1996(دراسة أوبرزت  -

لوظيفي المخي لدى األطفال ذوي صعوبات والتي هدفت إلى دراسة التخصص ا
التعلم و العاديين، و قد توصلت إلى أنه هناك فروق بين األطفال ذوي صعوبات 

  .التعلم و بين العاديين بالنسبة لنمط معالجة المعلومات المسيطر
  :) Oberzut et al، 1996(دراسة أوبرزت و آخرون  -

لمخ لدى ذوي صعوبات لكرويين وكان الهدف منها هو معرفة خصائص النصفين ال
التعلم، و توصلت الدراسة إلى أن الدقة الكلية أقل لدى ذوي صعوبات التعلم، و ربما 
يرجع السبب في ذلك إلى وجود إضطراب وظيفي لنصف المخ األيسر لدى ذوي 

أما ) التجهيز المتزامن ( صعوبات التعلم ربما يكون ذو أيمن في معالجة المعلومات 
  ).ذو نمط أيسر ( فالتجهيز لديهم تتابعي العاديين 

  : ) 2001Guo jinge et al(دراسة جو جينج و آخرون -
والتي هدفت إلى التعرف على وظائف النصف الكروي األيمن للمخ لدى األطفال 
ذوي صعوبات التعلم و العاديين، و توصلت الدراسة إلى أن النصف الكروي األيمن 

هو المسيطر لدى األطفال ذوي ) جة المعلومات النمط األيمن في معال( للمخ 
  .األطفال العاديينمع صعوبات التعلم بالمقارنة 

  : 2002دراسة هويدا غنية  -
والتي هدفت إلى معرفة مدى فعالية إستخدام برنامج تدريبي قائم على أساس وظائف 

في تشخيص و عالج بعض صعوبات التعلم لدى ) المسيطر ( نصف المخ األيسر
تم تقسيم . تلميذ و تلميذة 60وقد تكونت العينة من . يذ الصف الرابع إبتدائيتالم

العينة إلى مجموعة تجريبية و أخرى ضابطة، و قد إعتمدت الدراسة على األدوات 
مهمة اإلستماع الثنائي، إختبار أنماط التعلم و التفكير، برنامج قائم على : التالية

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد  أنشطة لتنشيط نصف المخ غير المسيطر
توصلت إلى أن النمط المسيطر لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم هو النمط األيمن، 

  ).2002غنية،(و النمط المسير لدى التالميذ العاديين هو النمط األيسر 
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  : 2006دراسة جيهان العمران  -
النمط األيمن (سلوب البصري ذوي األ  هدفت إلى التعرف على الفروق بين التالميذ

 230في الخصائص السلوكية وذلك على عينة قوامها ) النمط األيسر(والحركي) 
تلميذ بمرحلة التعليم األساسي بالبحرين ،بإستخدام مقياس أساليب التعلم البصري 
والسمعي والحركي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

في ) األيسر(والسمعي الحركي )األيمن (ومات الثالثة البصريأنماط نعالجة المعل
بالنسبة للعاديين و ) األيسر(الخصائص السلوكية لصالح التالميذ ذوي النمط الحركي 

  )122ص: 2007عبد الواحد ،.( النمط األيمن بالنسبة لذوي صعوبات التعلم 

  : دراسات حول صعوبات التعلم و الذاكرة البصرية -6-3
  : Seigel & Linderl 1984ة سيجل و لندرلدراس  -

أجريت دراسة تجريبية على األطفال ذووا صعوبات تعلم الحساب و القراءة و 
توصلت هذه الدراسة إلى أن األطفال ذووا صعوبات القراءة و الحساب يعانون من 
إضطراب في الذاكرة قصيرة المدى لكل من المثيرات المقدمة شفويا أو بصريا، في 

عاني األطفال ذووا صعوبات تعلم الحساب فقط من إضطراب في الذاكرة حين ي
  ) .162ص:2006زيادة ،.( قصيرة المدى للمثيرات المقدمة بصريا

  : Shalev,Weirman & Amir 1988دراسةشاليف،ريترمان و آمير -
وقد أجرت هذه الدراسة تقييما عصبيا لعينة من األطفال يعانون صعوبات تعلم 

سنة، و هدفت هذه  25سنة و  9و  8ممن تتراوح أعمارهم بين ) 11=ن(الرياضيات 
هذا اإلضطراب النمائي، و لتحقيق هذا بالدراسة إلى تحديد أي العمليات الحسابية تتأثر

الهدف طبق على أفراد العينة مقياس وكسلر المعدل لقياس ذكاء األطفال و الراشدين 
و أظهرت نتائج التقييم أن هؤالء  و إختبار بوسطن التشخيصي للحبسة الكالمية،

األطفال يعانون من صعوبة تذكر الحقائق العددية و إضطراب قدرتهم على حل 
من أفراد  10المسائل الحسابية البسيطة على الرغم من سالمة فهم و إنتاج العدد عند 

العينة، كما تنتشر عند هؤالء األفراد صعوبة القراءة و الكتابة و تسمية األشياء و 
  .اإلختالل الحركي الكتابي بدرجة متوسطة
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  : Asheraft et al 1992دراسة أشرافت و آخرون  -

حيث سعى إلى إجراء تقسيم شامل للمهارات العددية األساسية لعينة من األطفال و 
ة يعانون من تلف في أحد نس 21-7ممن تتراوح أعمارهم بين ) 27=ن(الراشدين 

  : جموعات فرعيةشقي المخ و ينقسمون إلى أربع م
  .األطفال ذووا التلف في المخ األيسر: المجموعة الفرعية األولى
  .األطفال ذووا التلف في المخ األيمن :المجموعة الفرعية الثانية
  .الراشدون ذووا التلف في المخ األيسر :المجموعة الفرعية الثالثة
  .منالراشدون ذووا التلف في المخ األي :المجموعة الفرعية الرابعة

باإلضافة إلى وجود مجموعات ضابطة تناظر كل مجموعة فرعية من المجموعات 
طبق على األفراد في المجموعات الثمانية إختبار مقنن للقدرة  ،األربعة السابقة

مهمة : ،باإلضافة إلى أربع مهام تجريبية أخرى هي) إختبار تحصيلي(الرياضية 
من الذاكرة طويلة المدى، مهمة الجمع العد، مهمة اإلسترجاع اآللي لحقائق الجمع 

معرفة األطفال إلجراءات الطرح، و وجد أنه على الرغم من  حديدالذهني، و مهمة ت
حصول األطفال و الراشدين في مجموعات ذوي التلف المخي األيسر و األيمن على 
درجات منخفضة على نحو دال على إختبارات التحصيل المقننة مقارنة بدرجات 

، أما فيما يتعلق بمهمة الجمع الذهني فقد أظهر نصف األطفال تقريبا في العاديين
مجموعة ذوي التلف المخي األيسر صعوبات في إسترجاع حقائق الجمع من الذاكرة 
طويلة المدى، كما يظهر األطفال الصغار المصابون بتلف في المخ األيسر صعوبة 

عة الجمع، و مهام الطرح بالغة على مهمة العد اللفظي، مناظرة األعداد، سر
أن البداية المبكرة إلضطرابات الفص األيسر ترتبط  Asheraftالمكتوبة، و يرى

على نحو دال مع إضطرابات المعالجة الرياضية، في حين يربط كل من أرام و 
عالقة بين إضطرابات الفص األيمن و  (Arman & Ekelman) 1988إكليمان

.( تعلم القراءة و الكتابة و اللغة المكتوبة إضطرابات كل من الذاكرة و صعوبات

  )168ص:2006زيادة ،
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  : Swanson-Keelero lee 2001سوانسون- دراسة كيلرولي -
و مهام الذاكرة ) تذكر األعداد(وهدفت إلى دراسة األداء على مهام الذاكرة اللفظية 

وبات تعلم عند عينة من األطفال تعاني من صع) مهمة اإلتجاهات(المكانية -البصرية
و عينة أخرى مناظرة لألطفال ذوي ) ذكور13إناث، 7: 20=ن(الرياضيات 

-صعوبات تعلم الرياضيات من خالل الدرجات الخام للتحصيل من بطارية ودكوك
و مجموعة ثالثة من ) ذكور14إناث، 5: 19=ن(جونسون إال أنها أصغر منها سنا 

تعلم الرياضيات في السن بغض األطفال المناظرين لمجموعة األطفال ذووا صعوبة 
و أظهرت النتائج أن ) ذكور11إناث، 7، 18=ن(النظر عن التحصيل في الرياضيات 

المكانية -األداء على مهام الذاكرة العاملة اللفظية و األداء على مهام الذاكرة البصرية
لألطفال المناظرين لمجموعة األطفال ذووا صعوبات التعلم في الرياضيات على 

أعلى على نحو دال مقارنة بأداء األطفال ذووا ) المجموعة الثانية(السن أساس 
صعوبات تعلم الرياضيات، في حين يتساوى األداء بين األطفال ذووا صعوبات تعلم 

و قد أوضحت النتائج أن األداء على . الرياضيات و األطفال في المجموعة الثانية
المكانية -مهام الذاكرة العاملة البصرية مهام الذاكرة العاملة اللفظية أو األداء على

  .يمكن التنبؤ على أساسه بالقدرة الرياضية
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  : لتعليق على هذه الدراساتا

  :يمكن القول بعد إستعراض كل هذه الدراسات 
  :فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بصعوبات التعلم واإلدراك البصري  - أ

) الرياضيات،اللغة بما فيها الكتابة (علم بأن صعوبات الت أغلب هذه الدراسات ترى 
اإلدراك (إلى خلل أو إضطراب في واحدة من العمليات المعرفية  ترجع

وهذا ماتم التوصل إليه من خالل المقارنة بين التالميذ ذوي صعوبات ......) ،اإلنتباه
التعلم وأقرانهم العاديين ، في حين تناقض دراسات آخرى ذلك  وتقر بعدم وجود 

وق في اآلداء في هاتين العمليتين كما هو الشأن بالنسبة لدراسة تورجسين ودراسة فر
  .رافيت 

  : فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بصعوبات التعلم و السيادة النصفية للمخ -  ب
يتضح من نتائج هذه الدراسات أن الكثير منها توصل إلى سيطرة النمط األيمن على 

ذوي صعوبات التعلم على عكس التالميذ  حساب النمط األيسر والمتكامل لدى
  .الذين ظهر لديهم النمط األيسر  نالعاديي

  : فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالذاكرة وصعوبات التعلم-ج
توصلت كل هذه الدراسات إلى وجود عالقة بين إضطراب الذاكرة بصورة عامة  •

 .وصعوبات تعلم الرياضيات 

فئة عمرية (ن فئات عمرية غير األطفال بعض هذه الدراسات إستخدمت عينات م •
 ) .سنة 24-21من 

 .ركزت هذه الدراسات في مجملها على صعوبات تعلم الحساب أو الرياضيات  •

  : نقاط مشتركة بين هذه الدراسات-د
 .إعتمادها على المنهج التجريبي أو التقييم العصبي  •

 .إختيارها لألطفال كعينة للدراسة  •

 .اسات أجنبية أغلب هذه الدراسات هي در •
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  : مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق بين التالميذ العاديين وذوي 
أنماط معالجة ( صعوبات تعلم الحساب والكتابة في المتغيرات المعرفية الثالث 

فهذه الدراسة ستكون  وبالتالي) المعلومات ،الذاكرة البصرية ،اإلدراك البصري 
 دراسة توليفية لكل هذه الدراسات مع محاولة الخروج بنتائج خاصة بالبيئة

   .الجزائرية 
 



 

  

 

 الجانب النظري

  

  

  



  

  

 :الفصل الثاني 

 السيادة النصفية للمخ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 السيادة النصفية للمخ: الفصل الثاني 

  تمهيد -

  .نظرة عامة عن المخ -:أوال 

  .المخ بنيته و وظيفته - 1

  .توزيع الوظائف في القشرة المخية - 2

  .كيفية تناول المخ للمعلومات - 3

  .النصفان الكرويان و وظيفتهما - 4

  :السيادة النصفية للمخ -:ثانيا

  .مفهوم السيادة النصفية للمخ و عالقتها ببعض المفاهيم - 1

  .معالجة المعلومات) السيادة النصفية ( أنماط  - 2

  .النظريات المفسرة ألنماط معالجة المعلومات - 3

  .أساليب و طرق دراسة أنماط المعلومات - 4

  :المخ و صعوبات التعلم - : ثالثا 

  ).مراحل التعلم الدماغي(التعلم و النصفين الكرويين  - 1

  .المخ و صعوبات التعلم - 2

  .العملية التعليمية و نمط معالجة المعلومات - 3

  خالصة -
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  : تمهيد 
يعد المخ العضو األكثر تعقيدا في جسم الكائن البشري وذلك من ناحية البنية 
والوظيفة ، حيث أن كل مكون من مكوناته يؤدي وظيفة مكملة لمكون آخر حتى 
تظهر اإلستجابة كاملة ومتناسقة ، ولعل هذا التعقيد والتكامل هو ما أثار شهية 

ماء في مختلف المجاالت ، خاصة ما يتعلق البحث و الدراسة لدى الكثير من العل
  .بدراسة النصفين المخيين و تخصصهما الوظيفي 

  : بنيته و وظيفته: المخ -أوال
  :نظرة عامة عن المخ -1

المخ األمامي، المخ األوسط، : يمكن تقسيم المخ إلى ثالث مناطق رئيسة و هي
قلة و محددة لدى البالغ المخ الخلفي، و هذه المسميات ال تمثل مواقع أو مناطق مست

أو الطفل، و إنما جاءت التسميات من التراتيب الطبيعية لهذه األجزاء في الجهاز 
العصبي للجنين خالل مراحل نموه، فالمخ األمامي هو الجزء الخلفي في أقصى 
األمام تجاه ما سيصبح الوجه، والمخ األوسط في الترتيب أو الصف التالي، و المخ 

  .بعد من المخ األمامي قرب مؤخرة الرقبة الخلفي في أقصى
و خالل النمو فإن إتجاه التغير النسبي يتمثل في أن المخ األمامي يشكل غطاء لكل 
من المخ األوسط و المخ الخلفي، و مع ذلك فإن هذه المفاهيم و المصطلحات ال 

  .تزال تستخدم بالنسبة للمخ الكامل النمو
أي قبل الميالد للمخ اإلنساني داخل كل منها و من المثير أن النمو القبوالدي 

يعكس تطورا نمائيا للمخ ككل، و بصورة أكثر ) األمامي و األوسط و الخلفي(
تحديدا فإن المخ الخلفي بإعتباره أول جزء من المخ يتطور نمائيا قبل الوالدة، فهو 

مائيا بعد يعتبر أول أجزاء المخ إكتماال في النمو، أما المخ األوسط الذي يتطور ن
المخ الخلفي يبدأ في التطور النمائي ثم يليه المخ األمامي الذي يعتبر آخر أجزاء 
المخ التي تتطور نمائيا قبل الوالدة، و بذلك يعد أحدث إضافة إلى المكونات 
األساسية للمخ و من ناحية أخرى و عبر المراحل النمائية  التي تعقب الوالدة 

لجسم، فنسبة المخ إلى الجسم عند الوالدة تكون كبيرة تتناقص نسبة وزن المخ إلى ا
جدا إذا ما قورنت بنسبة وزن المخ إلى الجسم عند البالغ، و إبتداءا من الطفولة في 
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إتجاه البلوغ تبدأ مراكز المخ في النمو و التعقيد و التنظيم، وتزداد شبكة األلياف 
الفردي تتزايد درجة تعقيد  العصبية تعقيدا و تتمايز تنظيميا، و مع تزايد النمو

األعصاب بالتوازن مع التطور النمائي للمخ و لكن مع ثبات نسبة وزن المخ إلى 
وزن الجسم و عبر التطور النمائي للفرد تزيد نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم 

  ).80ص : 1998الزيات،(
ية و يهتم علماء علم النفس المعرفي و علماء األعصاب بهذه النزعات  النمائ

التطورية التي تتمثل في تزايد درجة تعقيد أعصاب المخ التي تفوق في أهميتها 
تزايد نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم أو حتى تعاقب نمو تراكيب المخ، و يتركز 
إهتمام علماء علم النفس المعرفي في كيف أن التطور النمائي للمخ اإلنساني يؤدي 

ادية للتحكم في السلوك و ضبطه و تكامله و إلى تزايد القدرة على الممارسة اإلر
إشتقاق بدائل  تتالءم مع طبيعة الموقف و خصائصه، و فيمايلي شرح مفصل 

  )82- 81ص: 1998الزيات ،(: ألجزاء المخ اإلنساني
و يشمل معظم الدماغ و يتكون  The fore brain:: المخ األمامي -1-1

تسمى بالقشرة المخية مم 4-2سطحه من مادة سنجابية يتراوح سمكها من 
cerebral cortex  و التي تحتوي على باليين من الخاليا العصبية ،و يشمل

المخ األمامي القشرة المخية و النصفين الكرويين و مركز النشاط القاعدي أو 
  .األساسي و النظام الحشوي و المهاد أو سرير المخ و تحت المهاد

تعلقة بتركيب أو بنية المخ األمامي و نعرض فيمايلي صورة مختصرة للوظائف الم
  .و األوسط و الخلفي و القشرة المخية
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 الجدول رقم(1) يوضح وظائف تراكيب و أبنية المخ:

 الوظيفة التركيب
 .التحكم في التفكير و الوظائف الحسية و الحركات اإلرادية القشرة المخية - 1

 .في المخيسمح بتبادل المعلومات بين نص الجسم الجاسئ - 2

 .ينظم الحرارة و الطعام و النوم و نظام الغدد الصماء و التوازن الوطاء - 3

 .و هي الغدة المسيطرة على جهاز الغدد الصماء الغدة النخامية - 4

 .يسمح بإنتقال المعلومات الحسية إلى القشرة المخية المهاد - 5

 .و اليقظةنظام التنظيم التشابكي يتحكم في النوم المخ األوسط - 6

 .تبادل المعلومات بين القشرة المخية و المخيخ القنطرة 7

 ينظم حركات العضالت الدقيقة و عمل الغدد الصماء المخيخ - 8

النخاع المستطيل- 9  ينظم نبضات القلب و التنفس

الحبل الشوكي -10 يسمح بإنتقال النبضات العصبية بين الجسم و يتحكم في اإلنعكاسات
 البسيطة

    
والقشرة المخية هي الطبقة الخارجية للنصفين الكرويين و تلعب دورا حيويا في 
تفكيرنا و كافة العمليات العقلية األخرى ، و يمثل مركز النشاط القاعدي أو 

  .األساسي تجميعات للنيرونات أو األعصاب المسؤولة عن وظائف الحركة
و الدافعية و الذاكرة و التعلم،  والنظام أو الجهاز الحشوي مهم لإلنفعال أو العاطفة

هذا الجهاز يمكننا أن نكون أكثر قدرة على تكييف سلوكنا بمرونة كافية لإلستجابة 
  .ألية تغيرات بيئية

  :ويشمل الجهاز الحشوي ثالثة تكوينات مخية مركزية متصلة ببعضها البعض هي
 the hippo ، قرن آمون الدماغي the amygdalaتكوين لوزي الشكل  -

camus الغشاء الفاصل ،the septum و يلعب الجسم اللوزي دورا أساسيا ،
في الغضب و العدوان، كما يلعب الغشاء الفاصل دورا في الغضب و الخوف، أما 
قرن آمون الدماغي أو التلفيف الحصين فيلعب دورا أساسيا في تذكر المعلومات، 

آمون الدماغي يمكنهم  فاألشخاص الذين لديهم إضطراب أو خلل أو جرح في قرن
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إسترجاع الخبرات القديمة، فمثال يمكنهم التعرف على األصدقاء القدامى و كذلك 
األماكن السابق مرورها في خبراتهم، لكنهم اليستطيعون أن يكونوا على معرفة 

  .بأصدقاء أو أماكن أو معلومات جديدة
رار جديدة لدى فالمعلومات الجديدة و المواقف و الناس و األماكن تظل بإستم

  .هؤالء األشخاص الذين يصابون أو يكون لديهم خلل في قرن آمون الدماغي 
ذلك " التالموس"و معظم المدخالت الحاسية التي تدخل المخ تمر خالل المهاد 

العضو الذي يقع في مركز المخ عند مستوى العينين تقريبا، و يحتفظ المهاد 
ة من األعصاب التي تسقط في منطقة بالمعلومات الحاسية الواردة عبر مجموع

مالئمة تماما من القشرة المخية، و لكن يتم تسكين جميع أنواع المعلومات المختلفة 
التي يجب أن تخترن و يحتفظ بها لمدى بعيد، و ينقسم المهاد إلى عدد من األنوية 
و هي مجموعة من النيرونات العصبية متماثلة في الوظيفة، تستقبل كل منها 

لومات من الحواس النوعية و تربطها باألماكن المحددة المناظرة أو الممثلة لها المع
في القشرة المخية، كما يساعد المهاد أيضا في التحكم أو ضبط عمليتي النوم و 

  .اليقظة
يقع عند  hupothalamusوهذا الجزء الصغير الحجم المسمى تحت المهاد 

ل بالغدة النخامية و يستمد أهميته من قاعدة المخ األمامي أو أدنى المهاد و يتص
التحكم في ضبط العديد من الوظائف الجسمية ،و الهيبوتالموس الذي يتفاعل مع 
: الجهاز الحشوي أيضا ينظم السلوك المرتبط بشكل محدد بمظاهر الحياة مثل

الدفاع عن النفس أو المقاتلة أو التغذية و الشعور ،و من ثم كان من المنطقي أن 
لهيبوتالموس نشط أيضا في تنظيم العواطف أو اإلنفعاالت و ردود األفعال يكون ا

  .اإلستجابية للضغوط
  ).89- 88ص : 1998الزيات ،(: المخ األوسط -1-2

يمثل المخ األوسط أهمية خاصة بالنسبة لغير الثدييات عنه بالنسبة للثدييات، حيث 
في المعلومات البصرية و  أنه بالنسبة لغير الثدييات يشكل المصدر الرئيس للتحكم

السمعية، أما بالنسبة للثدييات فهذه الوظائف تخضع لتحكم وسيطرة المخ األمامي، 
و حتى في الثدييات يساعد المخ األوسط في التحكم في حركة العين و التآزر أو 
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التوازن فال غنى لكل من التنشيط الشبكي الذي يسمى أيضا شبكة المعلومات من 
بية الضرورية لتنظيم و ضبط الشعور أو الوعي مثل النوم و النيرونات العص

اليقظة و اإلستثارة و حتى اإلنتباه ،كما تقف خلف العديد من الوظائف الحيوية مثل 
يمتد إلى المخ  RASضربات القلب و التنفس، و الواقع أن نظام التنشيط الشبكي 

يان لشعورنا و وعينا ضرور)نظام التنشيط الشبكي و التالموس (الخلفي و كالهما 
و كل من الهيبوتالموس و المخ األوسط و . و المحافظة على حياتنا و إنتظامها

المخ الخلفي تشكل جذع المخ و التي تصل المخ األمامي بالحبل الشوكي و على 
 .هذا يحدد األطباء موت المخ إعتمادا على وظيفة جذع المخ

 1- 3- المخ الخلفي:
لنخاع المستطيل و قنطرة كتلة األلياف العصبية الدماغية يتكون المخ الخلفي من ا

و المخيخ، و النخاع المستطيل هو تكوين أو تركيب أمامي مستطيل ممتد يقع عند 
نقطة تالقي أو دخول الحبل الشوكي الجمجمة إلى المخ، و النخاع المستطيل الذي 

ء، فهو يتحكم يحتوي على جزء من نظام التنشيط الشبكي يساعد على بقائنا أحيا
في نشاط القلب و يتحكم كلية في التنفس و البلع و الهضم و النخاع أيضا هو 
المنطقة التي تعبر عندها األعصاب من الجانب األيمن إلى الجانب األيسر من المخ 

  .و من الجانب األيسر إلى الجانب األيمن منه
ياف عصبية تمرر تحتوي على أل Bridgeو الكتلة العصبية الدماغية أو القنطرة 

اإلشارات من أحد أجزاء أو مكونات المخ إلى آخر، و النخاع يحتوي أيضا على 
الذي يتخلل و يخدم كل من ) RAS(جزء أو قطاع من جهاز التنشيط الشبكي

الوجه و الرأس و المخيخ و هو يتحكم في توازن الجسم و حركة العضالت ، 
قة بالذاكرة مستخدما إجراء باإلضافة إلى بعض المظاهر و الخصائص المتعل

  :يرتبط بحركة الجسم و يمكن توضيح كل ما سبق في الجدول التالي
  )91- 90ص:1998الزيات ،( 
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 الجدول رقم (2) يوضح األبنية و الوظائف الرئيسة للمخ.
 

منطقة 

 المخ
األبنية و التراكيب الرئيسة داخل 

 منطقة المخ
 وظائف األبنية و التراكيب

المخ 
 األمامي

القشرة المخية و تمثل الطبقة -
  .الخارجية أعلى النصفين الكرويين

العقد القاعدية أو النوى المخية و هي  -
  .تجميع لأللياف العصبية

الجهاز الحشوي و يشمل قرن آمون  -
الدماغي و التكوين أو الجسم اللوزي و 

  .النوى الفاصلة
 .التالموس أو المهاد أو سرير المخ -

بال و تجهيزيستخدم في إستق
المعلومات الحاسية و التفكير و 
باقي عمليات التجهيز المعرفي و 
تخطيط و إرسال المعلومات 
الحركية، تبادل و تنسيق و توظيف 

يستخدم في التعلم  ،النظام الحركي
واإلنفعاالت و العواطف و الدوافع 

وبشكل خاص يؤثر قرن آمون (
كما ) الدماغي على التعلم و الذاكرة

لجسم اللوزي على الغضب و يؤثر ا
العدوان، و تتعلق النوى الفاصلة 

  .بالغضب والخوف 
يعمل أساسا كمحطة تحويل 
المعلومات الحاسية الواردة إلى 
المخ و ينقل أو يحول المعلومات 
إلى المنطقة الصحيحة من القشرة 
المخية خالل األلياف اإلسقاطية 
التي تمتد من المهاد أو التالموس 

 . ق معينة من القشرةإلى المناط

تابع للمخ 
 األمامي

  .تابع للتالموس أو المهاد-
 الهيبوتالموس -

و يحتوي الهيبوتالموس أو المهاد
على مجموعة من النويات و هي 
مجموعة من النيرونات العصبية 
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التي تستقبل أنواع معينة من
المعلومات الحاسية و تسقط تلك 
المعلومات على المناطق المحددة 

قشرة المخية وعبر هذه المناطق بال
هناك أربعة مفاتيح تتعلق 

  :بالمعلومات الحاسية هي
من المستقبالت البصرية عن  - 1

طريق العصب البصري إلى القشرة 
البصرية التي تمكن من البصر أو 

  .الرؤية
من المستقبالت السمعية عن  - 2

طريق العصب السمعي إلى القشرة 
  .السمعية مما يمكن من السمع

من المستقبالت الحاسية في  - 3
النظام العصبي الجداري أو الجلدي 
إلى القشرة الحاسية األولية مما 
يمكننا من اإلحساس بالضغط و 

  .األلم
) في المخ الخلفي(من المخيخ  - 4

إلى القشرة الحركية األولية مما 
يمكننا من الشعور باإلتزان 

  .الجسمي
خاصة (تستخدم في الرؤية  -

  .رية المنعكسةاألفعال البص
  .يستخدم في السمع -
يتحكم في النظام الغدي أو  -
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الهرموني و التحكم في آلية النظام
العصبي لتنظيم درجة الحرارة 
الداخلية، تنظيم عملية الجوع و 

  .العطش
كما يستخدم في تنظيم السلوك  -

المتعلق بعوامل البقاء و يلعب دور 
 . في التحكم في الشعور

المخ 
 األوسط

 )لى األعلىإ(
 )دنىاألإلى (

النوم و(هام للتحكم الشعوري-
و اإلنتباه و النبض  و ) اإلستثارة

  .التنفس و الحركة
مهم للتحكم في الحركة و  -

 .ضبطها

المخ الخلفي 
الكتلة 
الليفية 

  العصبية 
النخاع 

 المستطيل

  .نظام التنشيط الشبكي-
المادة الرمادية، النويات الحمراء، (-

  ) .ألسود، الزعنفة البطنيةالجسم ا
 المخيخ  -

ضروري لإلتزان و اإليقاع-
  .العضلي

يستخدم في الوعي و الشعور،  -
القنطرة العصبية لإلنتقال من جزء 

  .آلخر في المخ
يستخدم كمعبر من خالله تعبر  -

األعصاب من جانب الجسم إلى 
  .إتجاه اآلخر

و يستخدم أيضا في وظيفة التنفس -
 .ضم و البلعو النبض و اله

         
وإلى جانب المادة الرمادية التي تحتويها القشرة المخية فهناك المادة البيضاء التي 

تقع تحت قشرة المخ الرمادية و تتكون من ألياف عصبية تتكون من محاور الخاليا 
:العصبية المحاطة بمادة الميالنين البيضاء تشكل ثالثة مكونات رئيسة هي  
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و تختص بتوصيل و نقل الدفعات  Association fibresرابطية األلياف الت -أ
  .العصبية بين تالفيف نصف الكرة المخية الواحدة

و تنتقل الدفعات العصبية من  Comissural fibresاأللياف الصوارية  -ب
  :التالفيف في نصف الكرة األخرى و تشمل

 .Corpus collosum  .الجسم الجاسئ - 1
  .Anterior commissureالصوار األمامي - 2
  .Posterior commissureالصوار الخلفي - 3
و تكون المسارات الصاعدة و  Projection fibresاأللياف االسقاطية  -ج

النازلة التي تنقل التيارات و الدفعات العصبية من المخ إلى األجزاء األخرى من 
  )115-106ص : 1998الزيات ،(. الدماغ و النخاع الشوكي

 

  :وص القفوية أو المؤخريةالفص -1-4
الوظيفة األساسية األولية لتلك المناطق هي تحليل المثيرات البصرية لتترجم الرؤية 
فإذا لم يتم ترجمة الرؤية للمعلومات المنقولة إلى القشرة الدماغية عن المرئيات 
المختلفة لما حدثت الرؤية، كما تقوم هذه المنطقة أساسا بعملية تشفير المعلومات 

بصرية حيث يتم تنظيم عملية اإلدراك البصري، فأي خلل أو إضطراب في هذه ال
المناطق يؤدي إلى إضطراب في تكامل اإلدراك البصري لألشياء الخارجية المعقدة 
، و بذلك يمكن أن تؤكد على أهمية المناطق المؤخرية في رقي و تنظيم العمليات 

 )140-138ص :  1997امل،عبد الوهاب ك.() الخ....ذاكرة، إدراك(العليا 
  :مناطق الترابطات -1-5

هناك بعض المناطق داخل فصوص أو فلقات نصفي الكرة المخية يطلق عليها 
مناطق الترابطات، و بمعنى آخر فإن مناطق الفلقات أو الفصوص التي ليست جزء 
من القشرة الحاسجسدية و الحركية و السمعية و البصرية هي مناطق ترابطات، و 

مناطق ترابطات نشأ من اإلعتقاد بأن وظيفة هذه المناطق هي ربط أو  مصطلح
ترابط األنشطة الحاسية و القشرات الحركية، و هذه المناطق تضطلع تقريبا 
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من نشاط القشرة المخية، و مع أن هذه المناطق صغيرة جدا لدى معظم  %75بـ
 .الحيوانات فإنها تشغل حيزا ملموسا لدى اإلنسان

ار مناطق الترابطات هذه يصعب مالحظة ردود أفعال مباشرة في هذه وعندما تستث
المناطق، وعلى هذا فالمحاوالت المبكرة  إلستخدام اإلستثارة في التحديد الموضعي 

من هذه المحاوالت لم تسفر عن  %75أوضحت أن ) الترابطات(لهذه المناطق 
نتيجة اإلستثارة، و  -أي هذه المناطق–مالحظات مباشرة لردود أفعال معينة فيها 

مع ذلك فإن األشخاص الذين لديهم إضطراب أو خلل في مناطق الترابطات غالبا 
ال يستجيبون أو يتفاعلون أو يتحدثون أو يفكرون بطريقة طبيعية أو عادية، و 
يعتمد السلوك غير الطبيعي على طبيعة الخلل أو اإلضطراب و نوعه، و يبدو أن 

نوع من التكامل بين وحدات المعلومات التي ترد  ثداحإمناطق الترابطات تقوم ب
من القشرات الحاسية، و ترسل هذه المعلومات المتكاملة إلى القشرة الحركية 
إلستثارة و تحريك السلوك الغرضي و التعبير المنطقي المالئم و التفكير إستدالليا 

  .وفقا لطبيعة المعلومات ، و نوعها و نمط اإلستثارة
قة الترابطات األمامية في الفص أو الفلقة األمامية تختص بتبادل حل ويبدو أن منط

المشكالت و التخطيط و التقدير و إصدار األحكام، و تقع مناطق الحديث 
في مناطق الترابطات مع أن دور مناطق الترابطات في » فيرنك«و » بروكا«لـ

طق تمثل بالتحديد التفكير يصعب فهمها أو أقل قابلية للفهم، و يبدو أن هذه المنا
  .أماكن في المخ لمختلف القدرات الفعلية المعرفة

  :وقد أوضحت الدراسات و البحوث و األعمال التي قام بها
Peterson, Ponser 1988, Peterson, fox, Ponser 1988,1989. 
وزمالئهم وظيفة مناطق الترابطات و دورها في تكامل المعلومات التي ترد من 

قطاعات القشرة المخية، و بصفة خاصة فقد إستخدم هؤالء مختلف أجزاء أو 
خالل ممارسة  RCBF(1(لدراسة مناطق التدفق الدموي ) PET(الباحثون مسح 

مختلف األنشطة العقلية و منها قراءة كلمات مفردة، و عندما كان ينظر 
المفحوصون إلى كلمة ما على الشاشة، كان هناك مناطق معينة في القشرة 

                                                 
1 Regional cerebral blood flow 
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ظهر مستويات عالية من النشاط، و عندما كانوا ينطقون أو يسمعون البصرية ت
الكلمة المنطوقة تنشط لديهم القشرة السمعية، و عندما كان يطلب منهم إنتاج كلمات 

و هذا يتطلب مستوى عال من التكامل بين المعلومات (ترتبط بالكلمات التي يرونها 
ترابطات أعلى معدل من النشاط ،وتبدي منطقة ال)المرئية و المسموعة و الحركية

  )113ص:1998الزيات ،( .
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  :توزيع الوظائف النفسية بالقشرة الدماغية -2
إن اإلنسان خالل حياته اليومية يمارس أنواع متعددة من األنشطة المختلفة و هو 

ى و في تفاعل دائم مع البيئة الخارجية التي يعيش فيها، فهو يفكر و يحس و ير
إلخ، و العقل .....يتذكر و يتعلم و يكتسب مهارات منها الحركية و منها العقلية

يرتبط بذلك التركيب الدقيق و المتناسق للجهاز العصبي لإلنسان فأين تقع تلك 
األجزاء بالقشرة المخية التي نطلق عليها المراكز العليا المسؤولة عن سلوك 

  اإلنسان؟
خاصة تعرف باألخاديد تحجز فيما بينها نتوءات  يوجد بالقشرة الدماغية خطوط

أو منطقة إسم خاص به ،و لكننا هنا نهتم باألجزاء ) شق(بارزة، لكل أخدود 
  .الرئيسة منها

أخدود كبير (لمعرفة المناطق األساسية بالقشرة الدماغية، نجد أن هناك شق طولي 
  :يقسم المخ إلى نصفين كرويين و هناك شقوق أساسية هي) نسبيا

الشق المركزي و يقسم كل نصف كرة إلى جزئين أمامين يقع في الثلث األول  -أ
  من مساحة القشرة الدماغية و جزء خلفي يقع فيه الثلثان الباقيان 

  )134ص:1997عبد الوهاب كامل،.(شق جانبي -ب
كما يمكن تقسيم القشرة المخية إلى أربعة فلقات أو فصوص و هذه الفلقات أو 

وحدات متمايزة و لكنها مناطق تشريحية و تختص كل من هذه الفصوص ليست 
الفلقات أو الفصوص األربع بوظائف محددة و لكنها متفاعلة و متكاملة، و الفلقات 
أو الفصوص األربع المشار إليها تلي عظام الجمجمة مباشرة أو أن عظام الجمجمة 

الفص الجبهي، الفص : تغطيها مباشرة بعد األغشية السحائية الثالثية و هي تسمى
الجداري الخلفي، الفص الصدغي، الفص القفوي أو القذالي، و يختص الفص 
الجبهي أو الوجهي بالتجهيز و المعالجة الحركية و عمليات التفكير العليا مثل 
اإلستدالل المجرد، بينما يختص الفص الجداري بتجهيز و معالجة المعلومات 

الفص القفوي بتجهيز و معالجة المعلومات  السمعية أو المسموعة و أخيرا يختص
  .البصرية
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ومناطق هذه الفصوص التي يحدث فيها تجهيز أو معالجة حاسية تسمى مناطق 
إسقاط بسبب إحتواء األعصاب على معلومات حاسية تذهب إلى التالموس أو 
المهاد، و تكون واردة من أي من مصادر هذه المعلومات إلى منطقة اإلسقاط 

في الفص ذي العالقة، أو الذي يختص بهذه المعلومات، و بالمثل فإن المالئمة 
مناطق اإلسقاط تسقط المعلومات الحركية إلى أسفل عبر الحبل الشوكي مرورا 
بالجهاز العصبي المحيطي أو الخارجي، و العضالت المالئمة لتوجيه حركة تلك 

  ) .106ص: 1998الزيات،.( األعصاب

  :frontal lobe: هيالفص الجبهي أو الوج -2-1

يقع الفص الجبهي في المنطقة األمامية المواجهة للوجه من الرأس، و يلعب دورا 
في التقدير و الحكم و حل المشكالت و محددات الشخصية و الحركات القصدية أو 
المقصودة، و هو يحتوي القشرة الحركية األولية و التي تختص بالتخطيط و الضبط 

اإلجراءات، و خاصة تلك تقوم على إعمال اإلستجابات أو التحكم و الحركات و
المرجأة، فإذا إستثيرت قشرتك الحركية كهربائيا فسوف تستجيب بعضو الجسم 
الذي يقع عليه عبء هذه اإلستجابة، و هذا يتوقف على أي المواقع التي إستثيرت 

  .في القشرة الحركية للمخ
في الجانب العكسي من القشرة والتحكم في مختلف أنواع الحركات الجسمية يقع 

الحركية األولية  بالمثل توجد خريطة عكسية من القمة إلى القاعدة و من أعلى إلى 
تجاه أعلى قمة (أسفل  لألطراف السفلية من الجسم و ما يمثلها في الجزء األعلى 

الجانبي من القشرة الحركية، و أن الجزء األعلى من الجسم يمثل في ) الرأس
دنى من القشرة الحركية، و تتحرك المعلومات إلى األجزاء المجاورة من الجانب األ

  . الجسم كما تأتي من األجزاء المجاورة من القشرة الحركية
  :الفص الجداري-2-2

تقع الفصوص أو الفلقات الثالث األخرى في مناطق أبعد من مقدمة الرأس، و هذه 
نشطة الحاسية و اإلدراكية، الفلقات أو الفصوص الثالثة تختص بمختلف أنواع األ

تقع يمين خلف (فمثال الفص و الفلقة الجدارية أو القشرة األولية الحاسجسدية 
و تستقبل المعلومات من الحواس ) القشرة الحركية األولية للفص أو الفلقة األمامية
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المتعلقة بالضغط و اللمس و الحرارة و األلم، فإذا إستثيرت قشرتك الحاسجسمية 
ة كهربائية فسيتملكك شعور يتوقف على نوع اإلستثارة و موقعها من القشرة بإستثار

  )109ص:1998الزيات ،( .الحاسجسمية
  :الفص الصدغي -2-3

منطقة القشرة المخية التي تختص بالسمع تقع في الفص أو الفلقة الصدغية أسفل 
عية المعقدة الفص أو الفلقة الجدارية، و هذه الفلقة تؤدي أنماط من التحليالت السم

التي نحتاجها لفهم حديث اآلخرين، أو سماع بعض المقطوعات الموسيقية أو 
بعض األجزاء األكثر حساسية : السمفونية، كما أنها أي الفلقة الصدغية تختص بـ

لألصوات عالية التردد أو الذبذبات، و البعض اآلخر األكثر حساسية لألصوات 
قة السمعية عكسية على الرغم من  أن كال منخفضة التردد أو الذبذبات، و المنط

لديه إتصال بكل من األذنين اليمنى و  -أي المنطقة السمعية -الجانبين فيها
اليسرى، فإذا إستثيرت قشرتك  السمعية كهربائيا ربما يمكنك تقرير أنك سمعت 

  .بعض األصوات إعتمادا على منطقة اإلستثارة و نوعها
 :الفص القفوي-2-4

صرية للقشرة المخية تقع أساسا في الفص القفوي ،فبعض األلياف المنطقة الب
العصبية تحمل المعلومات البصرية عكسيا، من العين اليسرى إلى النصف األيسر 
من المخ و من العين اليمنى إلى النصف األيمن من المخ، و بعض األلياف 

صف العصبية األخرى تتقاطع عبر التصالب البصري و تذهب عكسيا إلى الن
الكروي العكسي من المخ، و بشكل أكثر تحديدا تذهب األلياف العصبية من الجانب 
األيسر من المجال البصري لكل عين إلى الجانب األيمن من القشرة البصرية حيث 
تتكامل مع األلياف العصبية الواردة من الجانب األيمن لمجال كل عين مرسلة 

  .بصريةمعلومات إلى الجانب األيسر من القشرة ال
  :الفص الحافي -2-5

يقع الفص الحافي على السطح الداخلي لنصف الكرة المخية و يحيط بالجسم 
الجاسئ كالحافة، و يسيطر على الكثير من وظائف األحشاء و يؤثر على السلوك 

كما يؤثر على . الجنسي و العواطف و اإلنفعاالت مثل إنفعاالت الخوف و الغضب
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و على الدوافع التي تحكم الكثير من أنماط السلوك، و الحالة النفسية بشكل عام 
المتصلة بالفص الحافي إلى إحساس شامل بالهدوء  يؤدي تنشيط بعض مناطق المخ

النفسي ويؤدي تنشيط مناطق آخرى إلى زيادة الرغبة الجنسية ،كما يؤدي تنشيط 
مناطق أخرى إلى إخماد تلك الرغبة، كما توجد مناطق في هذا الفص يؤدي 
تنشيطها إلى اإلحساس بالمتعة و اللذة و السرور و مناطق أخرى يترتب على 

  . )112ص:1998الزيات ،(. تنشيطها اإلحساس بالتعاسة و األلم

  :مقطع محوري في المخ ) 1(ويوضح الشكل 
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1) Gyrus frontal moyen                                   
2) Gyrus cingulaire 
3) Ventricule latéral 
4) Tête du N. caudé 
5) Gyrus frontal inférieur 
6) Claustrum 
7) Insula 
8) Globus pallidus interne 
9) Globus pallidus externe 
10) Putamen 
11) NN. antérieurs du thalamus 
12) N. médial du thalamus 
13) NN. latéraux du thalamus 
14) Scissure latérale 
15) Queue du N. caudé 
16) Racine du fornix 
17) Gyrus temporal supérieur (T1) 
18) Trigone collatéral du ventricule latéral 
19) Gyrus temporal moyen (T2) 
20) Gyrus occipital moyen (O2) 
21) Gyrus occpital supérieur (O1) 
22) Sillon calcarin 
23) Cunéus 
24) Gyrus cingulaire 
25) Scissure pariéto-occipitale, partie médiale 
26) Gyrus frontal supérieur (F1) 
27) Sillon cingulaire 
28) Genou du corps calleux 
29) Septum pellucidum 
30) Bras antérieur de la capsule interne 
31) Capsule externe 
32) Genou de la capsule interne 
33) Caspule extrême 
34) Bras postérieur de la capsule interne 
35) Lame médullaire interne du thalamus 
36) Région rétro-lenticulaire 
37) Splénium du corps calleux 
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 3- كيفية تناول المخ للمعلومات:

ظل علماء علم النفس لعدة عقود ينظرون للتعلم بوصفه تغيرا في السلوك المالحظ 
الناتج عن الممارسة ،و مع تزايد سيادة اإلتجاه المعرفي لم ينكر علماء علم النفس 
ن المعرفي أن التعلم هو التغير في السلوك المالحظ أو القابل للمالحظة، لكنهم يرو

ناتج عن التغير في معرفة الفرد أو بنائه المعرفي من حيث ) التعلم(أن هذا التغير 
كم المعرفة أو المعلومات و كيفية تنظيمها، و في ضوء هذه النظرة يوجه علماء 

النفس المعرفي إهتماما خاصا للعمليات العقلية المعرفية المستخدمة في التعلم، 
ات العقلية المعرفية عن طريق ربط عملية بغرض تحقيق فهم أفضل لهذه العملي
.التعلم بأسس و نظم تجهيز المعلومات  

و قد تمكن بعض الباحثين من دراسة الفروق و اإلختالفات في خاليا المخ الحيوية 
التي تظهر في أنماط اإلستجابات المختلفة من عمل المخ بواسطة كل من المسح 

أظهر هؤالء الباحثين أن المناطق  التكنولوجي و الكمبيوتر الذين من خاللهما
المختلفة التي تعمل أثناء األنشطة مثل تعلم كلمات جديدة، تحليل األصوات ،إجراء 

بعض العمليات الحسابية و اإلستجابة للتخيالت الذهنية، أن خاليا المخ تختار 
مناطق لتعمل بناءا على ما يفعله الشخص في هذه اللحظة، و هذه المعرفة شجعت 

ناء نماذج لتفسير البيانات و السلوك و ظهرت العديد من النماذج التي تفسر على ب
عمل المخ و نظرا لكثرة هذه النماذج سأكتفي بذكر نموذجين مشهورين بشرح 

:واف  
  :Robert stahall 1985نموذج روبرت ستال -3-1

العمل على أساس نموذج في جامعة  Robert stahall" روبرت ستال"وقد بدأ 
لدراسة العمليات المعرفية و التعلم إلقناع المدرسين و المربين Arisonaا أريزون

بضرورة إستخدام هذا النموذج لمساعدة معلمي المستقبل على فهم كيفية و أسباب 
حدوث التعلم، و يستخدم النموذج أيضا في تطوير تصنيف التعلم المعقد الذي 

مقترح بجمع المعلومات من البيئة يتضمن مهارات التفكير العليا، و يبدأ النموذج ال
المحيطة، و يظهر كيف أن الحواس تقبل هذه المعلومات أو ترفضها نظرا 
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إلنشغالها بعمليات أكثر أهمية، ثم بعد ذلك يوضح النموذج إثنين من الذاكرة المؤقتة 
و كيفية عملهما، و العوامل التي تحدد إمكانية تخزين التعلم، كما يظهر النموذج 

ات الحتمية للخبرات و مفهوم الذات في التعلم المستقبلي و يعد هذا النموذج التأثير
بسيطا إال أنه يتضمن عمليات مرتبة ترتيبا معقدا، لمعرفة كيفية تكوين وتناول المخ 

للمعلومات و التعلم يمكن أن تساعد المعلمين على تخطيط الدروس التي تمكن 
الدردير، عبد اهللا ):( 2(ح في الشكل رقم التالميذ من الفهم و التذكر، كما هو موض

  )141ص:2005،
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 مكونات النموذج:
إن المعلومات التي يستقبلها المخ من البيئة الخارجية في يوم واحد : الحواس -أ

أكثر من المعلومات التي يأخذها الكمبيوتر في عام، و تنتقل المعلومات إلى المخ 
لحاسية تدخل إلى المخ كومضة من عن طريق الحواس الخمس فكل المثيرات ا

المثيرات الكهربائية المولدة من النيرونات المثارة في تتابع خالل القنوات الحاسية 
الخاصة، فالمخ ال يرى الموجات الضوئية أو يسمع صوتا و األكثر من ذلك فإن 
هناك نماذج خاصة معينة لعمليات النيرونات التي تتضمن المثيرات الكهربائية 

  .دة من خالل ضوء و صوت الموجات التي يدركها المخ كرؤية و صوتالمتول
فالحواس ال تسهم بقدر متساو في تعلمنا و ما نفعله في حياتنا، فحواس البصر و 

السمع و اللمس تؤدي دورا بارزا في التعلم الجديد، أي تسهم بالغالبية العظمى في 
الف من أجزاء المعلومات كل التعلم الجديد، فحواسنا تستقبل من البيئة عشرات اآل

و قد يبدو أن هذا مرتفع جدا، إال أنه يجب أن نفكر في  -حتى أثناء النوم- ثانية
ذلك، فالنهايات العصبية في جلدك تشعر بالمالبس التي سوف ترتديها، و تسمع 
أذنك األصوات التي تدور حولك، و العينان تلتقطان صورا لألشياء و األشكال 

شم أنفك الرائحة عند تذوقك للطعام، و هذه الجزيئات من البيانات المحيطة بك، و ي
تضيف معلومات جديدة لإلنسان، فيجب أن يكون المثير قويا بدرجة كافية حتى يتم 

)146ص:2005الدردير، عبد اهللا ،(. إستقباله بواسطة هذه الحواس   
 ب- المسجل الحاسي:

الجزيئات الصغيرة من  تصور لو أن المخ أعطى اإلهتمام الكامل لكل هذه
النصفين الكرويين للمخ سوف يتوقف، و  Fuseالمعلومات في آن واحد فإن فيوز 

لحسن الحظ فإن المخ يتضمن نظام المسح لكل هذه المعلومات حتى يحدد أهمية كل 
الذي يقع في الجهاز ( thalamus منها لإلنسان، و يتضمن هذا النظام المهاد

يعرف بالنظام  stemالمخ الذي يطلق عليه الجذع و جزء من ) limbieاللمبي 
الشبكي النشط، فالنظام الذي أطلق عليه المسجل الحاسي عبارة عن خطوط قصيرة 

ما (فكل المعلومات التي تستقبلها الحواس ) 2( شكل المائلة كما هو موضح في 
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مثيرات ، يتم إرسالها في البداية إلى المهاد المسؤول عن قوة و طبيعة ال)عدا الشم
الحاسية ذات المحتوى األكثر بقاءا، و يستخدم الفرد خبراته السابقة في تحديد 

، فالبيانات )من الثانية 1000/1(درجة أهمية البيانات في أجزاء من الميليثانية 
غير المهمة يسمح لها المسجل الحاسي بالخروج من نظام تكوين و تناول 

توجد ضوضاء خارج المكتب فإنك ال  المعلومات، لذلك عندما تكون في مكتبك و
تسمع هذه الضوضاء، نظرا ألن مسجلك الحاسي يعوق دخول هذه المثيرات 
المعتادة، و يسمح لك بالتركيز على األشياء األكثر أهمية و تسمى هذه العملية 

التي ال  Perceptualأو اإلدراكي  sonsory filteringبالترشيح الحاسي 
  .تشعر بها

  :term memory -short:يرة األمدالذاكرة قص -ج
و الذاكرة  Immediate memoryالذاكرة قصيرة األمد تتضمن الذاكرة الفورية 

  Working memory  العاملة
  :الذاكرة الفورية -

من المهاد إلى مناطق العمليات الحاسية بالقشرة ) المتبقية(تنتقل المعلومات الحاسية 
ذاكرتين المؤقتتين التي يطلق عليها الذاكرة ثم إلى بداية إحدى ال Cortexالمخية 

أو الشعور  Subconiouslyالفورية، و الذاكرة الفورية تعمل في هامش الشعور 
Conciously  ثانية، و الخبرات السابقة  30و تحتفظ بالمعلومات لمدة تزيد عن

 أو الماضية لدى الفرد تحدد أهمية هذه المعلومات فإذا كانت هذه المعلومات ذات
أهمية قليلة، أو ليست ذات أهمية في هذا الزمن المحدد فسيتم فقدها أو تركها خارج 

النظام مثال ذلك عندما تكون جالسا في الفصل و سمعت صوتا لسيارة البوليس 
فمن خالل خبرتك السابقة تستطيع أن تقرر أن هذا الصوت مهم، فإشارات المسجل 

دالالت أو إشارات الخبرات الحاسي تصف الصوت بأنه بدأ يضعف، بينما 
Experience signal  في الذاكرة الفورية تصف الصوت بأنه ليس ذا أهمية

كبيرة لذلك فإن البيانات السمعية يتم فقدها من النظام و كل هذه األحداث تحدث 
بدون الشعور بينما يركز اإلنتباه على شيء آخر، و إذا سئلت عن هذا الصوت فيما 

، أي ال يمكنك إسترجاعه ألنك لم تقم بتخزينه و إذا إستمر بعد فإنك ال تتذكره
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صوت السيارة و أصبح عاليا و توقف الصوت فجأة ثم بدأ مرة ثانية بصوت أعلى 
ثم توقف فالخبرة ترسل إشارات تدل على أن هذه األصوات  ذات أهمية نظرا 

ها، و من هذا ألنها متقاربة، و من المحتمل أن تؤثر في الحياة لذا فإنك تنتبه إلي
المنطلق فإن البيانات السمعية تكون مهمة، و تتحرك بسرعة إلى الذاكرة العاملة 

 .للعمليات الشعورية
ذات األهمية األعلى تضعف البيانات ذات األهمية األدنى، و ) المدخالت(فالبيانات 

رد الوظيفة الرئيسة للمخ مساعدة الفرد على البقاء، فالمثيرات التي تهدد بقاء الف
، عواء الكالب، شخص ما يهدد بآلة حادة يتم تناولها )حريق(رائحة الدخان : مثل

فورا و بناء على وصول المثيرات فإن النظام الشبكي النشط يرسل كما كبيرا من 
األدرينالين بواسطة المخ مستبعدا كل األنشطة غير الضرورية، ويصبح المخ منبها 

)148ص:2005د اهللا ،الدردير، عب( .عن مصدر هذه المثيرات  
  :Working memoryالذاكرة العاملة  -

و التي تحدث ) قصيرة األمد(تعد الذاكرة العاملة الجزء الثاني من الذاكرة المؤقتة 
بها العمليات الشعورية أكثر من العمليات التي تحدث في هامش الشعور، فهي 

مات الموضح في نموذج تكوين و تناول المعلو Work tableتظهر كمنظدة عمل 
و ذات سعة محدودة يتم فيها بناء و إعادة األفكار التي يتم تخزينها )  2( بشكل 

النهائي في مكان آخر، فعند ما يوجد شيء ما في الذاكرة العاملة فإنه يجذب 
تركيزنا و يتطلب منا اإلنتباه، و قد أثبتت البحوث المسحية السابقة أن معظم نشاط 

على  Frontal lobesالفصوص الجبهية األمامية  الذاكرة العاملة يحدث في
  .الرغم من أن أجزاء أخرى من المخ تعمل في نفس النشاط

تتعامل الذاكرة العاملة مع عدد قليل من المفردات في آن واحد و تتغير السعة 
.الوظيفة للذاكرة العاملة بتغير العمر الزمني و زيادة النمو المعرفي  

 د- المعنى و اإلرتباط: 
لمعنى و اإلرتباط مستقل كل منهما عن اآلخر لذا فنحن نتذكر المفردة بسبب وجود ا

معنى لها على الرغم من عدم وجود اإلرتباط، و من الممكن أن نتذكر المفردة التي 
لها إرتباط بنا و التي ليست ذات معنى، فعندما يطلب المعلم من التالميذ حفظ 
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ت ذات معنى بالنسبة لهم، و عندما يعرف قصيدة معينة، إال أن هذه القصيدة ليس
التالميذ أن كل منهم سوف يلقي القصيدة أمام زمالئه أي أصبحت القصيدة ذات 
إرتباط بكل منهم، خوفا من الحرج أمام الزمالء حفظ كل تلميذ القصيدة جيدا ،و 

أظهرت البحوث و الدراسات التي تناولت نشاط المخ أنه عندما يكون للتعلم الجديد 
، عندئذ يزداد نشاط المخ و تزداد )إرتباط(عنى، و يمكن ربطه بالخبرات السابقة م

عمليات الحفظ و الفهم لدى التالميذ، إذ تؤثر الخبرات السابقة في التعلم الجديد، أي 
يساعد على إستحضار األشياء المرتبطة  filtreأن الخبرات السابقة بمثابة مرشح 

الدردير، عبد اهللا ( .ياء غير المرتبطةبالتعلم الجديد و إستبعاد األش

  )156ص:2005،

 ه- المخزن طول األمد:
يحدث التخزين عندما يشّفر أو يرمز قرن آمون المعلومات و يرسلها إلى مخزن 

طويل األمد و تستغرق عملية تشفير المعلومات وقتا و تحدث عادة أثناء النوم 
ومات الجديدة أو المهارات من العميق، فعلى الرغم من إكتساب المتعلمين المعل

الدروس، إال أنه ال يعني ذلك أنه تم تخزين هذه المعلومات بشكل دائم في المخزن 
بعد إنتهاء الدروس مباشرة، فقد أظهرت نتائج بعض البحوث التي تناولت الحفظ 

 24- 18أن فقدان المعلومات أو المهارات المكتسبة يكون أكبر ما يمكن فيما بين 
قد تكون كافية لتحديد ما إذا كانت ) ساعة 24(ن الفترة الزمنية ساعة، و إ

المعلومات قد تم تحويلها إلى المخزن طويل األمد، فإذا لم يتمكن المتعلم من 
ساعة فهذا يدل على أن هذه  24إستدعاء المعلومات الجديدة بعد فترة زمنية قدرها 
و بالرجوع إلى . تدعاؤهاالمعلومات لم يتم تخزينها بشكل دائم لذا ال يمكن إس

نجد أن مناطق المخزن طويل األمد عبارة عن ملفات يتم تخزين ) 2(شكل ال
المعلومات فيها بترتيب معين، إال أننا في الحقيقة لم نعرف كم عدد مناطق المخزن 
طويل األمد بالمخ، فالذاكرة التي مرت بنا لم يتم تخزينها في منطقة واحدة، و عند 

الدردير، عبد اهللا ( .تجميعها من مناطق مختلفة إلى مناطق متقاربةإستدعائها يتم 

)159ص:2005،  
  :the cognitive belief system: وـ نظام المعتقد المعرفي
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تعد مناطق التخزين طويلة األمد أساس رؤيتنا للعالم الخارجي، فالمعلومات 
قوانين الطبيعة  المختزنة بها تساعدنا على إيجاد معنى لألحداث من حولنا فمعرفة

واألسباب و اآلثار تساعدنا على إتخاذ قرارات بشأن الجودة و الثقة و الجمال، فكل 
من يوضح نظرتنا للعالم من حولنا يسمى بنظام المعتقد المعرفي الذي يظهر في 

في صورة مثلث كبير يقع خلف مناطق ) 2شكل(نموذج تكوين و تناول المعلومات 
م تصميمه بهذه الصورة كي نتذكر أن األفكار و المفاهيم التخزين طويل األمد، و ت

تصدر من المعلومات المختزنة في المخزن طويل األمد في صورة مجمعة أكثر 
  .من المعلومات المجزئة

  :Self conceptمفهوم الذات  -ز

يقع مفهوم الذات في عمق نظام المعتقد المعرفي، فبينما يعد المعتقد المعرفي 
درك بها العالم من حولنا، فإن مفهوم الذات يصف الطريقة التي نرى الطريقة التي ن

بها أنفسنا في هذا العالم، و يظهر مفهوم الذات في نموذج تكوين و تناول 
في صورة وجه على قمة المثلث كي يؤكد أهميته و يظهر )  2شكل (المعلومات 

الدردير، (. لب مفهوم الذات أيضا كمفهوم محايد يعتمد من الموجب جدا إلى السا

  )161ص:2005عبد اهللا ،
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  :1971-1969نماذج شيفرن و اتكنسون  -3-2

: 1998الزيات،:(وتتلخص أهم األفكار التي تناولتها هذه النماذج في الشكل التالي

  )319-317ص

 شكل رقم (3)  يوضح نموذج شيفرن و إتكنسون في معالجة المعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إن هذه المحددات أو المكونات المسجالت الحاسية، الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة 
طويلة المدى ال ينظر إليها بوصفها مكونات أو تركيب أو بنية منفصلة كما ال تمثل 
تراكيب فسيولوجية في المخ، و إنما ينظر إليها بوصفها أوجه أو محددات لتعاقب 

ال ينظر إلى تدفق المعلومات عبر هذه المحددات  عمليات التجهيز، و بنفس النظرة
أو األوجه أو المكونات كإنتقال فعلي يمكن مالحظته من مكون إلى مكون آخر، و 
إنما يمكن النظر إلى عملية تجهيز المعلومات بوصفها عملية تتابع أو تعاقب 

التخزين  processingالتجهيز  و المعالجة  acquisitionاإلكتساب : لعمليات
storingاإلسترجاع أو اإلستعادة ،retrieval.  

  :المسجالت الحاسية -أ
نحن نستقبل اإلستثارات أو المثيرات من البيئة التي تنشط أو تستثير مستقبالتنا  -

  .neural inforationأو حواسنا و تتحول إلى معلومات أو إستثارات عصبية 

السمع، :المستقبالت 
إلخ....البصر ،اللمس  

:المسجالت الحاسية   
المرئي ،المسموع ، 

 اللمس

 الذاآرة قصيرة المدى
  

  الذاآرة العاملة

 الذاآرة طویلة المدى
 معاني ، أحداث ، مهارات

)حرآي ، وجداني (    

 وقائع المثيرات

المثيرات البيئية/ البيئة   

  حرآي 
 تعميم اإلستجابات اللفظية 

  إستجابات لفظية 
 إستجابات حرآية 

 اإلستجابة البيئية 
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يب تسمى المسجالت هذه المعلومات تستقبل أو تمر عبر تكوينات أو تراك -
  ).جزء من مائة من الثانية. (الحاسية التي تستمر فيها للحظة قصيرة للغاية

الذي (جميع المعلومات التي تحس أو تستشعر تسجل و مع ذلك فجزء فقط منها  -
يتم ترميزه و يتحول و ينتقل إلى الذاكرة ) يحظى باإلنتباه اإلنتقائي و القصير

.قصيرة المدى  
  :صيرة المدىالذاكرة ق -ب

تستقبل المعلومات في المخزن أو الذاكرة قصيرة المدى و تحمل لفترة زمنية محددة 
و يمكن أن تظل محمولة لفترة أطول إذا كان سيتم تسميعها . ثانية 30بحد أقصى 

أو ترديدها أو معالجتها بأية صورة من الصور ،و من ناحية أخرى فإن هناك سعة 
ي يمكن حملها في الذاكرة قصيرة المدى ،و تشير  محددة لكمية المعلومات الت

الدراسات أن الفرد يمكن أن يستقبل و يحتفظ في المتوسط بسبع فقرات من 
، ومن أمثلة هذه الفقرات صورة واحدة أو كلمة أو جزئية من 2± المعلومات 

.الخ.... المعلومات مثل معنى جملة  
لمدى فهناك أيضا الذاكرة العاملة و باإلضافة إلى خاصية التخزين للذاكرة قصيرة ا

و هي تختص بالتجهيز الشعوري للمعلومات التي تكتسب في الذاكرة القصيرة 
.المدى  

  :الذاكرة طويلة المدى -ج
بعض المعلومات التي ال يتم تجهيزها و معالجتها في الذاكرة قصيرة المدى تفقد، و 

إلى الذاكرة طويلة المدى البعض اآلخر يتم تجهيزه و معالجته و تحويله أو نقله 
التي ينظر إليها بوصفها مخزن دائم للمعلومات، و يعزى الفشل في إسترجاع أية 
معلومة سبق تعلمها و إكتسابها إلى الفشل في إسترجاعها أو إستحضارها إلى 

إتكنسون "المستوى الشعوري أو البحث عنها في الذاكرة طويلة المدى ،بينما يميل 
 loftus &loftus 1980لتفسير، ال يوافق لوفتس و لوفتس إلى هذا ا" وشيفرن

على أن كل شيء يتم تخزينه في الذاكرة طويلة المدى يكون دائما و ال يفقد، و إنما 
يرى أن بعض المعلومات يفقد في الذاكرة طويلة المدى و يتم إحالل معلومات 

م و من ثم أخرى محله و البعض اآلخر يفقد عن طريق التنظيم و إعادة التنظي
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تتحول صورته أو بنيته أو يتم إدماجه، أو إذابته أو معالجته أو حذفه أو 
  )319ص:1998الزيات ،( .الخ.....تعديله

  :النصفان الكرويين و وظيفتهما -4
  :النصفان الكرويان -4-1

يمثل المخ كما سبق ذكره أكبر عضو عصبي في الجسم و يمأل فراغ الجمجمة، و 
ية كثيرة الفروع، وألياف عصبية يرتبط بعضها ببعض يتركب من خاليا عصب

بواسطة نسيج ضام من نوع خاص و إذا نظرنا إلى المخ من أعلى نرى شرخا 
عميقا يقسم المخ إلى نصفين متماثلين تقريبا يسميان النصفان الكرويان 

hemispheres  و لكل نصف وظيفة مستقلة، فالنصف األيمن يتولى إدارة و
يسر من الجسم و أما النصف األيسر فيتولى إدارة النصف األيمن تسيير النصف األ

من الجسم، و لكل من النصفين الكرويين وظيفته في توظيف القدرات العقلية و 
  .تفاعلها مع نمطه المفضل للتعلم و التفكير

و يشمل النصفان الكرويان الجزء العلوي من فراغ العلبة المخية، و هما جسم 
سطحه جزء عميق يقسمه إلى نصفي كرة إنقساما غير تام، و كروي كبير يظهر ب

يتكون نصف كرة المخ كسائر أجزاء الجهاز العصبي من المادة الرمادية و المادة 
البيضاء، و تحوي المادة الرمادية الخاليا العصبية و تكون قريبة من السطح مكونة 

إلى تميزه عن غيره ما يسمى لحاء قشرة المخ، و يعزى نموها العظيم في اإلنسان 
و ينقسم النصفان الكرويان . من الكائنات في الذكاء، و القدرات و الملكات العقلية

و تفصل بينهما شقوق يختص  Lobesتسمى الفصوص  : إلى أربعة أقسام رئيسة 
وعلى الرغم من تعدد سبل . كل منهما بوظائف محددة قد سبق شرحها بإسهاب

إن حزمة من األعصاب األولية هي الجسم الجاسىء التواصل بين جانبي الدماغ ، ف
وقد عدت وظيفة الجسم الجاسىء . تربط أحد الجانبين بمايقابلها في الجانب اآلخر 

إلى وقت قريب مجهولة تماما ، إال أن أدلة واضحة على أن فئة كتلة األعصاب 
لى التمييز تلك تساعد على تآلف فعالية الجانبين الدماغيين ، فالقطط التي دربت ع

البصري على مثيرات في جانب واحد من الدماغ  سرعان ما يحدث إنتقال مباشر 
في القدرة التمييزية إلى جانب الدماغ المقابل ، إذا ما إحتفظ بجسمها الجاسىء في 
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أثناء التعلم ، أما إذا قطع الجسم الجاسىء قبل عملية التدريب ، تطّلب الجانب 
. امال قبل أن تتمكن القطط من إجادة التمييز اإلدراكي الثاني من الدماغ تدريبا ك

   ) 42- 41ص : 1996أسعد ، (
و يرجع البحث في مسؤولية النصفين الكرويين عن أنشطة الجسم إلى أحد األطباء 

و الذي قدم ورقة في لقاء المجتمع الطبي  Marc Dax 1836الفرنسيين و هو 
 40مع " داكس"د تعامل تتضمن مالحظات صغيرة حول هذا الموضوع ،و ق

مريضا يعانون من فقد القدرة على الحديث نتيجة إلضطراب المخ أو إصابته بخلل 
الحبسة الكالمية، و قد الحظ وجود عالقة بين فقد الحديث " aphasiaإضطراب "

و الجانب من المخ الذي أصابه اإلضطراب ، حيث الحظ داكس خالل دراسته 
في جميع الحاالت يكون اإلضطراب دائما في  للمخ لدى مرضاه بعد الموت أنه

  .النصف األيسر من المخ
و كان الرمز التالي في دراسة التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ هو بول 

خالل لقائه بمؤتمر تحت مسمى المجتمع ) Paul Broca )1824-1880بروكا 
انون من ، حيث أوضح أن مرضاه الذين يع1861الفرنسي لألنثربولوجيا عام 

الحبسة الكالمية كان لديهم إصابة بالنصف األيسر من المخ، و بالرغم من أن 
قوبل ببرود، إال أنه مالبث أن أصبح الرمز المحوري أو الشخصية  Brocaتقرير 

الرئيسة في الحوار الساخن حول الوظيفة النوعية التي يختص بها كال من النصفين 
و التي تم تحديد مكانها في مناطق معينة  الكرويين للمخ و خاصة وظيفة الحديث

أن النصف األيسر من المخ هو المسؤول بشكل حاسم عن " بروكا"بالمخ، حيث أكد 
  .الحديث و قد سميت المنطقة التي حددها بإسمه

-Carl wernicke 1984كارل فرنيك "كما كان الطبيب األعصاب األلماني 
ن يمكنهم الحديث لكن صوتهم الذي درس مرضى القصور اللغوي أي الذي 1905

ليس له معنى حيث تتبع قدرات اللغة في النصف األيسر من المخ خالل مناطق 
باإلضافة إلى ". فرنيك"دقيقة مختلفة، و قد توصل إلى ما يعرف اآلن بمنطقة 

أب علم  Karl spencer lashely 1958 -1990أعمال كارل سبنسر الشلي 
  .النفس العصبي
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ه اإلسهامات القيمة فإن الشخص الذي يعد مسؤوال تماما عن و بالرغم من كل هذ
النظرية الحديثة و البحث في التخصص النوعي للنصفين الكرويين للمخ، و الذي 

 Roger sperry 1920-1994روجر سبري "نال جائزة نوبل هو عالم النفس 
الذي توصل إلى أن كل نصف من النصفين الكرويين للمخ يتصرف أو يحكم 

.  )102- 99ص:1998الزيات،.( ك من خالل العديد من المظاهر السلو
الذي دلت نتائج  Micheal Gazzanigaباإلضافة إلى تلميذه مايكل جازانيجا 
أيضا أن كل نصف     SPLIT – BRAINدراساته على المرضى مفتوقي المخ 

) يحس و يدرك و يتعلم و يتذكر(من نصفي المخ يمكن أن يؤدي وظائفه المعرفية 
في إستقالل تام عن النصف اآلخر، و يرى أيضا أن المخ و بصفة خاصة النصف 

وقد . الكروي األيمن منظم في وحدات وظيفية مستقلة نسبيا و تعمل بالتوازن
أوضحت بعض الدراسات أنه عند إستئصال النصف الدماغي األيسر من القشرة 

ك ال يؤدي إلى توقفه فإن ذل) لديه ورم حميد( المخية لطفل صغير أقل من سنتين 
  .عن الكالم ، فالنصف الدماغي األيمن يعوض النصف الدماغي األيسر الغائب 

  : وقد إتفق أغلب علماء علم البيولوجيا العصبيةعلى أن 
 .النصف الدماغي األيسر يأخذ المبادرة في كل ما يتعلق بما هو مسموع  -

 . بما هو بصري النصف الدماغي األيمن يأخذ المبادرة في كل ما يتعلق  -

  :ويمكن إضافة مايلي 

كال النصفين الدماغيين يمكنهما القراءة ، لكن الصوامت يتم تحليلها في النصف  -1
األيسر ألنها تحتاج إلى إدراك سريع ال يوفره سوى النصف األيسر ، بينما 

 ) . إدراك بطئ  ( الحروف المتحركة يتم تحليلها من طرف النصفين معا 

ة ذات المكونات الواقعية مثل الصور يستخدم فيها النصف األيمن األشياء االعقلي -2
، بينما األشياء الواقعية ذات المكونات المعنوية مثل الحروف واألشكال يستخدم  

 .فيها النصف األيسر 



61 
 

أما النطاقات و المجاالت البصرية  للنصفين الدماغيين تشترك  معا في رؤية 
  . البصري  الشيء في الفضاء أو تكوين اإلدراك

اإلدراكات المجزأة مثل العمليات الحسابية تعالج من طرف النصف الدماغي  -3
  .األيسر 

التوحد مع الشخص ، الشعور التوحدي مع الذات ، النظرية الشمولية و الموحدة 
  (login,1993:p15-16 ).لألشياء من مسؤولية النصف الدماغي األيمن 

) عدم القدرة على تحديد اليمين من اليسار ( وتنتج إضطرابات الجانبية الدماغية 
عن التداخل بين النصفين الدماغيين وعدم اإللتزام بالتخصص الوظيفي لكل منهما ، 
فقد تم تفسير العسر القرائي مثال على أساس هذه اإلضطرابات في الجانبية 

  (Paulhac,2000:p27-31). الدماغية 
وظيفيا و تشريحيا بل تعداه إلى أن  و لم يتوقف األمر عند عدم تماثل نصفي المخ

فكرته عن الجانب القائد في  John jaksonيقدم جون جاكسون 
و تتبلور فكرته في أن نصفي المخ ال يمكن  dominant  l'hemisphereالمخ

أن يكونا مجرد تكرار أحدهما لآلخر، و أكد هذه الفكرة و إتفق معها هيوجوليبان 
Hygo liepmann ي المخ عن اآلخر من خالل دراسته على بسيادة أحد نصف

  ).11-10ص:2005عبداهللا ،.(  (Apraxia)األبراكسيا 
  :وظائف النصفين الكرويين -4-2

هناك إختالف في الوظائف بين نصفي الدماغ، و هذا يعني عدم التماثل في هذه 
الوظائف، و يبدو أن هذا الالتماثل عرف منذ القدم من خالل أعمال بروكا و 

التي تعرضنا لها سابقا، هذا الالتماثل يؤدي إلى مفهوم  زمالئه
و الذي يعني أن وظيفة معينة تتمركز في جانب معين  lateralisationالجانبية

  :من نصف الدماغ، و هناك عدد من المتغيرات التي ترتبط بمفهوم الجانبية
ات أن تمركز وظيفة ما بجانب معين من الدماغ تتأثر بعوامل بيئية و محدد -

أي تفضيل إستعمال يد عن ) handedness(جينية مثل الجنس و اليدوية 
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األخرى، فبالنسبة لمستعملي اليد اليسرى و اإلناث يكون الالتماثل الوظيفي أقل عند 
  .مستعملي اليد اليمنى و الذكور

هو مفهوم نسبي بمعنى أن نصفي الدماغ يلعبان تقريبا دورا في  :مفهوم الجانبية -
، فإذا كان النصف األيسر مهما جدا في اللغة ،فإن النصف األيمن أيضا كل سلوك 

  ) . 110ص:  2005الشقيرات ، (له بعض القدرات اللغوية 

  :الكرة المخية فيما يلي و يمكن تحديد وظائف نصفي
  :left hemisphere: نصف الكرة األيسر - 4-2-1

قديما سمي بنصف  ،و  Dominantو يطلق عليه أحيانا نصف الكرة المهيمن  
الكرة اإلرسطالي نسبة إلى أرسطو و علم المنطق و تشترك أساسا في الوظائف 

عمليات اإلدراك المتتالية كالكتابة و اللغة  ،الوظائف اللفظية، analyticalالتحليلية 
و الكالم، و كذلك فإن نصف الكرة الشمالي يعتمد كنمط إدراكي على المنطق 

المعلومات التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي يتم ذلك أن  Digitalالرقمي 
تشفيرها بصورة أقرب ما تكون للنظام الرقمي كما يشترك في عملية اإلستدالل 

و . related function و الوظائف العالئقية  logical reasoningالمنطقي 
عبد (كل من العمليات السابقة تصلح إلتخاذ القرار المنطقي الذي يحقق البقاء  

، إذن فالنصف الكروي األيسر يعرف بأنه لفظي ) 161ص : 1997لوهاب كامل،ا
تحليلي يهتم بالتفكير المنطقي و الرياضي و هو يميل إلى معالجة و تجهيز 

و إكتشف عدد من العاملين في .المعلومات تحليليا جزيئة جزيئة و بصورة تعاقبية 
معلومات المفردة التي علم النفس أن الشق المخي األيسر متخصص في تناول ال

تعتمد على المنطق و اإلستنتاج أي الوصول خطوة خطوة إلى إستنتاجات منطقية، 
و هو  ماهر بشكل خاص في الوظائف اللغوية يجمع األصوات في كلمات بطريقة 

  ).143ص: 2002عبد الخالق،(. منطقية، ثم جمع هذه الكلمات في جمل

 : sphereright hemi: نصف الكرة األيمن - 4-2-2
أو الصامت أو نصف الكرة  indominantو يطلق عليه أحيانا غير المهمين 

األفالطوني نسبة إلى أفالطون أما النمط اإلدراكي المعرفي لمحتوى المعلومات 
المرتبطة به و الذي ظهر من نتائج األبحاث التجريبية في هذا الصدد ليتصف بأنه 
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كميات فيزيقية بخالف نصف الكرة  في شكل( analogicalيقوم على المحاكاة 
قانون الكل أو "اليسار الذي يعتمد على برمجة المعلومات على نظام رقمي 

، و كذلك فإن نصف الكرة األيمن يغلب على عمليات طابع التخليق "الالشيء
synthesis  و من جهة أخرى يظهر إرتباطه باآلداء غير اللفظيnon 

verbal.  
لوجدنا أن نشاط  visuo- spatialالبصرية المكانية  و إذا تناولنا المعلومات

للصيغ الجشطالتية التي  scaningنصف الكرة اليمين يتصف بنمط التأثير الماسح 
و بالنسبة للتفكير يتصف بأنه حدسي .تشترك في الدالالت الرمزية و التحورية

intuitive . و أخيرا يرتبط نصف الكرة اليمين بعمل الصورةImage-making 
عبد الوهاب (. من جانب آخر Musical-madeمن جانب و بالنمط الموسيقي  

  .)162ص : 1997كامل،
. و يميل النصف الكروي األيمن من المخ إلى معالجة و تجهيز المعلومات كليا

و هو مركز الوظائف العقلية العليا الخاصة بالحدس و . )112ص: 1998الزيات،(
خيال و المواد غير اللفظية المصورة و المركبة اإلنفعال و اإلبداع و إستخدام ال

  ).19ص: 2007عبد الواحد ،(
و يتخصص نصف الكرة المخية األيمن بالنظر إلى األشياء ككل و يأخذ باإلعتبار 
جوانب متعددة في الوقت نفسه، و عليه فهو يتوقف في إعداد أنواع عدة من 

لموسيقى و األصوات المعلومات البصرية و على األخص الشكل و المكان و ا
و النصف الكروي  )143ص : 2002عبد الخالق،(األخرى التي ال ترتبط باللغة 

األيمن مسؤول عن مهام التفكير ذات اإلتجاهات المتعددة، و الذي يبدأ بالكل و 
ينتهي باألجزاء، و هذا المبدأ يشكل األساس، إذ يبدأ بالجواب أوال و يرى الصورة 

ن جهة أخرى يعمل النصف األيمن بشكل عشوائي، ككل و ليس كأجزاء، و م
فينتقل من مهمة إلى أخرى قبل إنهاء األولى، و يهتم بالكيفية دون النوعية و ال 
يستخدم األولويات الضرورية، باإلضافة إلى أنه بحاجة إلى النظر إلى األشياء 

  .الواقعية الملموسة و المحسوسة فيدقق فيها و يلمسها و يتحسس بها



64 
 

ة عامة فإن النصف الدماغي األيسر يتكلف في الغالب باللغة ، الحساب ، وبصور
أما النصف الدماغي األيمن يعالج المعطيات البصرية ، . األنشطة الحركية 

  .، الموسيقية ) المكانية (الفضائية 
مستخدمي ( وعلى المستوى الوظيفي النصف الدماغي الذي يسيطر عند األيامن 

لبا النصف األيسر وهو ما يعرف بإسم عدم التناظر الدماغي هو غا) اليد اليمنى 
asymétrie hémisphérique)Cadet,1998:p95(  

 Mc و مكارثي و موريس Torrance 1981هذا و قد وضع تورانس 
carthy& Marris 1994  قائمة بوظائف النصفين الكرويين بناءا على نتائج

الف أنماط معالجة المعلومات لدى الدراسات السابقة في هذا المجال و تبعا إلخت
  )20ص:2007عبدالواحد ،:( المتعلمين، و هي كالتالي

  )(Torrance 1981يوضح وظائف النصفين الكرويين لتورانس ) 3(جدول 

  

وظائف النصف الكروي األيمن  م

 للمخ
وظائف النصف الكروي األيسر م

 للمخ
 القراءة للتفاصيل 1 القراءة لألفكار الرئيسة 1
لبحث عن اإلختصاصات غير ا 2

 المؤكدة

 البحث عن ما هو مؤكد أو حقيقة 2

 إسترجاع األسماء و الكلمات 3 تذكر الصور و الخياالت 3
 التفكير منطقي 4 التفكير حدسي 4
التوصل إلى تنبؤات بطريقة 5 التنبؤ عن طريق الحدس 5

 منظمة
التعامل مع عدة أشياء في وقت  6

 واحد

واحد في وقتالتعامل مع شيء 6
 واحد

 اإلستنتاج بطريقة إستداللية 7 اإلستبصار الفجائي 7
 الضبط و النظام في التجريب 8 عدم الثبات في التجريب 8
 الكتابة غير الخيالية 9 الكتابة الخيالية 9
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10 شرود الذهني أحيانا 10  حضور الذهن دائما
مشاهدة الشيء ثم محاولة القيام به 11 11 رح اللفظي و تنظيمه فيسماع الش

 خطوات
تذكر الحقائق المتعلمة مما يدور  12

 حوله

12  تذكر الحقائق المتعلمة فقط

13 اإلبداع و تحسين الهوايات 13  تجميع األشياء
14 حب التخمين 14  الرهان على ما هو أكيد
تنظيم األشياء لتوضيح العالقات  15

 بينهما

15 وتنظيم األشياء في تسلسل زمني أ
 حجمي أو حسب األهمية

شرح المشاعر عن طريق الشعور  16
 و الغناء و الموسيقى

16 شرح المشاعر بلغة مباشرة و
 واضحة

17 تذكر األصوات و النغمات 17  تذكر المعلومات اللفظية
18 إبتكار األشياء و األساليب 18  تحسين األشياء و األساليب
19 وضع الخياالت و األفكار 19  إكمال التفاصيل النسخ و
20 اإلستماع للموسيقى أثناء القراءة 20  حب الهدوء أثناء القراءة
21 التعلم عن طريق العرض األدائي 21  التعلم عن طريق الوصف
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للفروقات الموجودة بين   EHRENWALDتصنيف إهرانولد يوضح ) 4(الجدول رقم 

  1984:النصفين الدماغيين 
 WWW.MACALESTER.EDU/ 
SPLIT_BRAIN/HEMISPHERIC_SPECIALIZATION 

 النصف الدماغي        
 
 لوظيفة ا

النصف الدماغي األيسر  النصف الدماغي األيمن

 مادي ، إجمالي معنوي ، تحليلي التفكير

 حدسي ، فني  عقالني ، منطقي األسلوب المعرفي 

غني من حيث المفردات  اللغة 
اللغوية ، إلتزام بالقواعد 

 ، و التراكيب جيدة 

عدم اإللتزام بالقواعد ،
 قلة المفردات ، 

نقص اإلحساس بالذات ، اإلستبطان ، المبادرة القدرات الخاصة 
 نقص المبادرة 

القراءة ، الكتابة ،  التخصص الوظيفي 
الحساب ، المهارات 

 ..الحسية الحركية 

خيل ، اإلدراك الكليالت
 لألشياء 

متفوق خاصة من ناحية قليل نسبيا التوجه المكاني 
 ..األشكال و الوجوه 

 .عدم اإلحساس بالوقت تنظيم دقيق ، محسوب  الزمن 
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  ):أنماط معالجة المعلومات(السيادة النصفية للمخ : ثانيا 

  :مفاهيممفهوم السيادة النصفية للمخ و عالقتها ببعض ال -1
  :مفهوم السيادة النصفية للمخ -1 -1

يالحظ عند الكائن اإلنساني نزوع طبيعي إلى تفضيل إستخدام جهة أكثر من جهة 
آخرى من أجل حركة و إدراك  أكثر فعالية ، أما الجهة اآلخرى من الجسم فتقوم 
بدور التدقيق بشكل أقل ، هذه التفضيالت يمكن أن تكون متالئمة و متجانسة مع 

فالطفل األيمن قد يكتسب بعض عادات الطفل األعسر أو قد , لبية الجماعة أم ال غا
. يتقمص شخص أعسر و هذا قد ال يتفق مع الوسط اإلجتماعي الذي يعيش فيه 

وإذا أردنا البحث في نشأة الجانبية الدماغية نجد أن وضعية الجنين في رحم أمه 
يكون بالظهر إما باليمين أو  -نبية ثابتة كانت أم ال ، تكون في أغلب األحيان جا

بالنسبة لألم ، وقد توصلت بعض الدراسات إلى ) من الحاالت   %66( -لليسار
نوع من العالقة التي تربط هذه الوضعية بالتفضيل اليدوي الذي يظهر فيما بعد 

)grapin & perpere ; 1968  (  وهناك آخرون ،mélékian  ; 1981)  (
، فحسب هذه ) المشي ( ة الدماغية  منذ أول حركة للقدم يؤكدون وجود الجانبي

على األقل ( الدراسة األغلبية يشرعون في المشي بإستخدام الرجل اليمنى أوال 
   www.google.com).من الحاالت  70%

سمعي متباين  وتظهر الجانبية الدماغية عند المولود الجديد مبكرا في شكل إحساس
في كل من األذنين ، وقد أشارت الدراسات إلى وجود تفضيل الجانب األيسر على 

 WITELSON( الجانب األيمن عندما يتعلق األمر بالمثيرات اللفظية عند الرضع
، و من العلماء الذين إهتموا بالنصفية الدماغية فيما يتعلق بالمثيرات )   1987

وذلك من خالل إجراءه تجربة مشابهة  SHONEN 1994 السمعية نجد شونان 
جهاز يعرض صور ضوئية بهدف إختبار بعض ( لتلك التي يستخدم فيها المبصار

مع  إستخدام تجريبي خاص بالرضيع ،حيث الحظ تفضيل ) أشكال اإلبصار
النصف الدماغي األيمن في التعرف على الوجوه إبتداءا من سن أربع أو خمس 

تم إثبات أن نصف الدماغ األيمن يقوم بالمعالجة الكلية   شهور ، في نفس هذه السن
أو الشكلية للنماذج البصرية ، بينما يفضل إستخدام النصف الدماغي األيسر 
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للمعالجة الموضعية ،كما نالحظه في الدراسات التي إستخدمت المبصار لدى 
  . LES ETUDES TACHISTOSCOPIQUEالراشد

(Muccheilli, Bourcier,1979:p30 )  
إذن  منذ الوالدة وخالل السنوات األولى من العمر ، أثبت علماء األعصاب إمكانية 
إستخدام كلتا اليدين عند الرضيع لكنها ال تثبت أو تستمر إال نادرا ، فاألعسر 
الخالص أو الحقيقي و األيمن الحقيقي نادر الوجود ، كما أن الشخص األضبط يتجه 

فالشائع هو ( منى و هذا راجع للتأثير القوي للبيئة تدريجيا نحو إستخدام اليد الي
  )   (Paulhac, 2000: p 27-31) إستخدام اليمين 

 Style ofولقد ظهر مصطلح السيادة النصفية أو نمط معالجة المعلومات 
information processing  مع بداية السبعينيات من القرن الماضي نتيجة

باحثون و العلماء الفروق الوظيفية بين نصفي إختالف الزوايا التي تناول منها ال
المخ، فبعضهم تناول هذه الفروق من زاوية أنها تتعلق باألمور اللفظية و بعضهم 
اآلخر تناولها من ناحية الكيفية التي يتعامل بها كل نصف في معالجة المعلومات 

مرادف الواردة إليه، و قد إرتبط هذا المفهوم بعدة مصطلحات أخرى هي أشبه بال
 Style of learningمفهوم أنماط التعلم و التفكير : له و متطابقة معه و هي

thinking مفهوم أنماط السيادة المخية ،Hemispherity style مفهوم سيطرة ،
نصفي المخ، مفهوم النشاط نصفي المخ، مفهوم السيادة الجانبية و مفهوم 

  ...التخصص نصف الكروي للمخ، السيطرة الدماغية
 La dominanceأيا كانت التسميات يشير مصطلح السيادة النصفية للمخ  و

cérebrale  إلى تأكيد التحكم أو ميل أحد النصفين الكرويين المخيين إلى ممارسة
تأثير أكبر من تأثير النصف اآلخر على وظائف معينة كاللغة و إستخدام اليد 

  )1006ص : جابر ، كفافي، معجم علم النفس والطب النفسي.(

وهي ميل أحد هذين النصفين الكرويين إلى السيطرة في آداء جميع الوظائف مما 
يؤدي إلى تفضيل إستخدام أحد جانبي الجسم، و تدعى أيضا بالسيطرة أو الهيمنة 

، و يستخدم مصطلح السيطرة )1829ص :جابر،كفافي، معجم علم النفس(الجانبية 
كير و التصرف وفقا لخصائص جانب الدماغية للداللة على ميل الشخص إلى التف
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: 2000ماكجي و آخرون، (أو نصف واحد من الدماغ أكثر من الجانب اآلخر 

  ).137ص

ميل الفرد "السيادة النصفية للمخ بأنها ) Torrance 1982(ويعرف بول تورانس 
إلى أن يعتمد على أحد نصفي المخ أكثر من اآلخر في معالجة المعلومات الواردة 

  )24ص: 1985، حمد(" إليه

إستخدام أحد : "صالح أحمد مراد و آخرون أن السيطرة الدماغية هي.يرى د و
" النصفين الكرويين األيسر أو األيمن أو كليهما معا في العمليات العقلية أو السلوك

  ).117ص : 1982مراد، (
للتعبير عن تقسيم العمل بين النصفين  Dominanceو يستخدم مفهوم السيطرة 

 ).19ص: 2007عبد الواحد،(ن للمخ الكرويي
إستخدام أحد :"رى كل من سمية علي، سالم شماس أن هذا المفهوم يشير إلىتو 

في العمليات ) المتكامل(أو كليهما معا ) األيمن أو األيسر(النصفين الكرويين للمخ 
  ).28ص: 2007عبد الواحد،" (العقلية الخاصة بمعالجة و تجهيز المعلومات

اشة فيرى بأن السيادة النصفية للمخ أو أنماط معالجة المعلومات أما محمود عك
األسلوب الشائع لدى الفرد في التعامل :"يقصد بها) األيمن أو األيسر أو المتكامل(

ففي حالة , مع المعلومات و ذلك من خالل تحديد النصف الكروي المسيطر لديه
ذي يفضل النمط األيسر سيطرة النصف األيسر لدى الفرد يوصف بأنه من النوع ال

في معالجة المعلومات، و نفس الشيء بالنسبة للنمط األيمن، و بناءا على ذلك يوجد 
لدينا نمطان شائعان في معالجة المعلومات هما النمط األيمن و النمط األيسر، و في 
 .حالة عدم سيطرة أي من النصفين الكرويين لدى الفرد يقال أنه من النمط المتكامل

وجد من خالل مجموعة من الدراسات والتجارب أن اإلصابات البؤرية في و لقد 
الدماغ و اإلضطرابات الناتجة عن الجروح في الجسم الجاسئ تؤدي إلى فقدان 
التواصل بين النصفين الدماغيين  مما يؤكد لنا وجود تخصص وظيفي لكل نصف 

لك بدون شك ألن دماغي و الذي طالما أطلقنا عليه إسم السيطرة الدماغية ، وذ
الحبسات هي أول ما ظهر في تاريخ علم النفس العصبي و ألنها دمرت وظيفة 
إنسانية أساسية وهي اللغة و التي ترتبط بالنصف الدماغي المسير لها و الذي طالما 
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عرف بالنصف الدماغي المسيطر ، والذي يسير اليد بمهارة في أغلب األحيان عند 
غي األيسر ، إذن فعند األيامن التخصص النصف األيامن و هو النصف الدما

عصبي من تحديد  –دماغي واضح جدا ، لذلك فمن المهم أن يتمكن الفحص النفس 
، أضبط ، و البحث عما إذا كانت ) خالص( ما إذا كان الشخص أعسر أو أيمن 

حقن (    le test de wadaهناك سوابق عائلية لألعسرية بإستخدام إختبار وادا 
حركي أيسر مع عدم القدرة على  -و التي تسبب شلال حس) ل صوديك أميثا

اإلدراك الحسي للروائح عندما يكون الحقن في الجانب الدماغي غير المسيطر ، 
ويكون الشلل مصحوب بحبسة متبوعة بفقدان اللغة التي يليها ما يعرف ب 

paraphasie  عندما يكون الحقن في الجانب األيسر المسيطر .  
نتمكن من التعرف ) اإلستماع المزدوج بكلتا األذنين ( الل إختبار اإلصغاء ومن خ

مثال األذن اليمنى يعني الدماغ  –األذن المعاكسة  –على النصف الدماغي المسيطر 
  .األيسر عند األيامن 

( Gil, 1996: p12)  
و يمكن القول في األخير خالصة أن السيادة النصفية للمخ هي الميل إلى تفضيل 

في معالجة و تجهيز ) أيمن، أيسر(إستخدام جانب أو نصف معين من الدماغ 
  .المعلومات الواردة إليه

  :عالقتها ببعض المفاهيم األخرى -1-2
  :عالقتها بالتحصيل الدراسي -أ

لما كانت التربية تمثل نقطة البداية من خالل تغيير المدخالت التي تتمثل في 
جال التربية حديثا لوضع البرامج التدريبية محتويات المناهج و ما يقوم به ر

المختلفة و زيادة األنشطة التعليمية لتنمية أنماط معالجة المعلومات المختلفة لدى 
المتعلمين، فإن ذلك يتطلب منا التحليل الدقيق لوظائف النصفين الكرويين للمخ، كما 

مية البحث أوال أن إتجاه التكامل بين وظائف النصفين الكرويين للمخ معا يرى أه
عن العمليات المعرفية التي يستخدمها الفرد و الكامنة وراء إكتساب المهارة 
األكاديمية و ذلك قبل تحديد خطوات البرامج التدريبي، و يفترض أن المتعلم عندما 
تتحسن لديه العمليات المعرفية سوف ينعكس ذلك على التحسن في المهارة 
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بة التعلم على إفتراض أن هذه متطلبات ضرورية األكاديمية التي يوجد فيها صعو
  .إلكتساب المهارة األكاديمية

وفي هذا الصدد نجد أن النمط المتكامل من أنماط معالجة المعلومات يرتبط 
بالتحصيل الدراسي بصفة عامة و التحصيل في مادة العلوم بصفة خاصة إرتباطا 

إلى وجود عالقة ) Hauck،1986(داال و موجبا، فقد توصلت دراسة هوك 
إرتباطية دالة موجبة بين درجات كل من النمط المتكامل و التحصيل في العلوم، و 

عايدة سرور ) 1988(محمد رشدي : يؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات
الخ، و يحتاج التحصيل الدراسي في العلوم إلى وظائف النصفين )...1992(

إلى أن التحصيل في ) 1983(بو حطب الكرويين للمخ معا، حيث أشار فؤاد أ
العلوم يحتاج لقدرات العلوم و التي تتضمن عامال عاما و عوامل لفظية و إستداللية 

و أيضا تتطلب عامال مكانيا و آخر ميكانيكيا ) وظائف النصف الكروي األيسر(
 ).وظائف النصف الكروي األيمن(
  :عالقتها باللغة -ب

يدا، و إن فهم وظيفته فيما يخص اللغة بشكل تام و يعد المخ أكثر أعضاء الجسم تعق
دقيق دقة هذا العضو لم يتحقق لحد اآلن، إال أن هناك من البحوث و التجارب 
العصبية التشريحية ما أزال الغموض و كشف عن الكثير من اإللتباسات التي تشكل 

يخص  الشيء القليل عن أسرار المخ البشري، و الذي من بين ما إكتشف عنه فيما
  :اللغة ما يلي

أظهرت دراسات الموجات الكهربائية التي يصدرها المخ أنها تزداد في المهمات 
اللغوية في النصف األيسر، و يفيد ذلك المشاهدات التي تشير إلى أن تلف النصف 
األيسر غالبا ما تنتج عنه مشكالت لغوية حادة ال ينتجها التلف الذي يصيب النصف 

و تعد منطقة الفص الصدغي منطقة ) 182-181ص: 1998الوقفي،(األيمن 
هامة في السلوك اللغوي، و أنها أكبر في الشق األيسر منها في الشق األيمن، و 
يعد هذا التباين و عدم التناظر التركيبي مهما لإلنتظام الوظيفي في السلوك اللغوي 

همية عن اآلخر المعروف بالسيادة أو السيطرة المخية، بمعنى أن أحد الشقين أكثر أ
و بالتالي فإنه من المسلمات األساسية حاليافي التنظيم الدماغي حدوث نوع من 
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الالتناظر الوظيفي، فإذا كان الشق األيسر يحتوي مناطق اللغة، فإن بعض 
الوظائف البصرية و الموسيقية تقع تحت سيطرة الشق المقابل، و يكون عدم 

صرية، و قد أشار بروكا في دراسته التناظر أوضح في اللغة من الوظائف الب
إلى عدم التناظر الوظيفي في شقي المخ بالنسبة للغة بناءا على  1865الرائدة سنة 

المختص في علم األجنة، الذي إفترض  (Gratiolet)أبحاث مواطنه جرايتولي 
بناءا على ذلك أن تمركز اللغة في أحد شقي الدماغ فطري في األساس خاصة فيما 

  )142ص: 1997اليوسف،( البشري يخص الجنس
  :عالقتها بالسلوك -ج
يعتبر المخ البشري عضو النشاط النفسي و على األخص القشرة المخية بالنصفين  

الكرويين كذلك فإن اإلنسان ببناء جهازه العصبي المعقد يمثل بال جدال حامل 
عمليات المعلومات و التي يتم تشغيلها من خالل أنظمة المخ حيث يتم ممارسة ال

النفسية، و مما ال شك فيه أن البيئة الخارجية بجميع أبعادها الفيزيقية و اإلجتماعية 
تمثل المصدر الرئيس للمعلومات و لذلك فإننا عند ممارسة أي نشاط نفسي سواء 
كان عقليا أو معرفيا أو مزاجيا إنفعاليا فإننا نقوم بتشغيل ما تم إستقباله و إختزانه و 

  .ومات بالمختنظيمه من معل
أنه إذا كانت هناك عالقة بين أنماط معالجة ) 1989(و يذكر صالح مراد 

المعلومات كما تعكسها وظائف النصفين الكرويين للمخ، التي يستخدمها الفرد و 
بين سلوكه و طريقته في التعامل مع المعرفة و المعلومات و في كيفية تعلمها و 

لحل المشكالت التي تواجهه، فإنه بناءا على  اإلحتفاظ بها و تنظيمها و إستخدامها
ذلك يمكن مالحظة الفروق بين األفراد في أنماطهم في التعامل مع المعرفة و 

  .المشكالت المعرفية و الحياتية حيث يفضل بعضهم نمطا على آخر
  :عالقتها بالتخصص الدراسي -د

عالقة أنماط  يتبادر إلى أذهان الكثير من المختصين و الباحثين تساؤالت حول
السيادة النصفية للمخ بالتخصص الدراسي، و يمكن اإلجابة عن هذه التساؤالت من 
خالل نتائج بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال على سبيل الذكر ال 

  .الحصر
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في مصر و  )102-83ص: 1985حمد،(كالدراسة التي قام بها هاشم علي محمد 
  . لى أنماط السيادة النصفية للمخالتي إستهدفت معرفة أثر التخصص ع

تلميذ و تلميذة من السنة األولى و الثانية  472و قد تكونت عينة الدراسة من 
ثانوي من فرعي األدب و العلوم تم تطبيق إختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير و 

  : أسفرت الدراسة على 
مل على الجنسين في كل يسيطر النمط األيسر يليه النمط األيمن ثم النمط المتكا -

التخصصات ما عدا ذكور السنة الثانية فرع أدبي الذين يسيطر لديهم النمط 
  .المتكامل

و قد قام محمود عكاشة بدراسة إستهدفت التعرف على أنماط التعلم و التفكير 
  .في مصر) التقني(المفضلة لدى تالميذ التعليم الثانوي العام و الثانوي الصناعي 

على عينة مكونة » أ«إختبار أنماط التعلم و التفكير لتورانس الصورة طبق الباحث 
  )512-496ص:1986عكاشة،(طالبا و توصل إلى النتائج التالية 82من 

يسيطر على تالميذ الثانوي الصناعي النمط األيسر ثم األيمن فالمتكامل، في حين  -
إلى غير ذلك ... فاأليمنيسيطر على تالميذ الثانوي العام النمط المتكامل ثم األيسر 

من الدراسات التي حاولت الكشف عن العالقة بين التخصص الدراسي و أنماط 
، دراسة صالح مراد   1988السيادة النصفية للمخ كدراسة عبد اللطيف عبادة 

1988.  
  :عالقتها بمتغير الجنس -ه

عبير عند أغلب األفراد يتحكم النصف األيسر في الوظائف الرئيسية للغة و الت
  إلخ ........دراك  أصوات الكلمة ، البنية المفرادتية للغة إالشفهي والكتابي ، 

و زمالؤها من جامعة يال   SALLY SHAYWITZلقد أشارت سالي شايفيتز 
YALE   إلى أن الوظائف اللغوية كتحديد وجود  توافق أو تطابق بين الكلمات

ند الرجل والمرأة ، في حين المسموعة ، تنشط كل نصف دماغي بطريقة مختلفة ع
أن هذه المهمة تنشط المنطقة الجبهية اليسرى خاصة عند الرجل ، وهناك منطقة 
مقابلة في النصف الدماغي األيمن تنشط  عند المرأة ، مما يدل على إستعمال كال 
النصفين الدماغيين عند المرأة في هذه المهمة ، هذه الخصوصية قريبة من ما 
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ائيين في علم األعصاب ، حيث أنه بعد  التلف الناتج عن توصل إليه األخص
المرض أو الحوادث لمناطق اللغة في النصف الدماغي األيسر تتغلب المرأة على 

  .إضطرابات اللغة بصورة أسرع من الرجل 
يجهل الباحثون أسباب اإلختالف التنظيمي بين الجنسين ، ويرجع ذلك إلى إختالف 

و الذي قد يرجع بدوره إلى تأثير إفراز الهرمونات نمو ألياف الجسم الجاسئ 
  .الجنسية خالل نمو الدماغ 
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  ):الجة المعلوماتأنماط مع(أنماط السيادة النصفية للمخ   -2

إنطالقا من وظائف النصفين الكرويين للمخ و التي تم تبيانها فيما سبق، سنعرض 
  :من خالل هذه الوظائف أهم أنماط السيادة النصفية للمخ و هي

  :النمط األيمن - 2-1
أجمعت جل التجارب و البحوث على أن هناك طباعا و سمات تظهر لدى فئة هذا 

يمن ألاأليسر تميز الخاضعون لسيطرة النصف الكروي ا النمط، فعلى عكس النمط
من الدماغ بالقدرة على إكتساب الطاقة من ظروف مختلفة، فهم يجدون عادة أن 
األشياء الروتينية الجامدة مضجرة و خانقة، و لذلك فهم يستمتعون بالتغيير و 

ت، و برامج العمل المرنة، و العمل بصورة عفوية و حدسية و بمجابهة التحديا
اإلنشغال بأكثر من مشروع واحد خالل اليوم و هم يجيدون أعمال عدة في ظل 
مواعيد محددة إلنجاز المهام، و لهذا السبب يدع الكثير منهم المشروعات تستمر 
حتى الدقيقة األخيرة، كما يتخذون من تحدي  المواقف غير التقليدية مصدرا للتزود 

ر من عناصر اإلستثارة الحسية في منطقة بالطاقة، و يفضل بعضهم وجود عدد كبي
العمل الخاصة بهم مثل األلوان الزاهية و الملصقات، و ألوان أخرى من األعمال 
الفنية و الموسيقى، و يميل أفراد هذه الفئة أيضا إلى وضع أعمالهم على مرأى 
منهم و هذا ما يفسر وجود أكوام الملفات و األوراق و المعدات في أماكن عمل 

مهم فضال عن أن الكثير من هؤالء بارعون في حل المشكالت و طرح معظ
  . مجموعة متنوعة من البدائل لموقف ما

  ).147ص:2000ماكجي و آخرون،(

و حاول تورانس حصر سمات أفراد هذه الفئة في كونهم يتسمون بالقدرة على 
ة، و التعرف على الوجوه و تذكرها، و اإلستجابة للتعليمات المصورة و المتحرك

على عكس أفراد النمط األيسر أفراد هذا النمط غير ثابتين في التجريب و التعلم و 
التفكير، غير أنهم يتمتعون باإلستجابة العاطفية و الشعورية، و هم يفسرون لغة 
األجسام بسهولة تامة، و لديهم القدرة على اإلبداع و إنتاج أفكار مبدعة، ويميلون 

بطريقة ذاتية، و يلجأون إلى حل مشاكلهم بطريقة غير إلى التعامل مع المثيرات 
مباشرة، كما يميلون إلى حب التغيير، و القيام بمعالجة عدة مشكالت أو مواقف في 
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الوقت ذاته، و باإلعتماد على اإلبتكار في ذلك، كما يعتمدون على المبادأة و التفكير 
قديم المعلومات باإلكثار من المجرد و اللجوء إلى اإلستعارة و التشبيه في لغتهم و ت

التمثيل و الحركات كما أن لديهم قابلية لإلستجابة للمثيرات الوجدانية، باإلضافة إلى 
  ).220ص: 1987إسماعيل، (اإلعتماد على الخيال للتذكر 

  :النمط األيسر -2-2
يقوم ذوي التفضيالت الخاضعة للجانب األيسر من الدماغ عادة بمعالجة المعلومات 

حو منطقي و تتابعي، فهم يفضلون التعامل مع البيانات المحددة مع إنعدام على ن
الرغبة في التعامل مع المعلومات الغامضة و المبهمة، كما يخضعون للقواعد 

خطوة، -الطولية المستقيمة و المسائل الرياضية و يميلون إلى العمل بأسلوب خطوة
هم ثابتون على المبدأ، و لذا و اإلنتهاء من مشروع ما قبل الشروع في غيره، و 

فغالبا ما يصابون باإلحباط إذا تغيرت أو إضطربت خططهم و برامجهم اليومية، و 
أفراد هذه الفئة يبغضون تراكم األشياء بغير نظام، و يفضلون اإلحتفاظ بأعمالهم 
في أماكن منظمة و مرتبة أو في ملفات عند عدم إستخدامها، و  باإلضافة إلى أنهم 

يفضلون العمل بمفردهم و في أماكن هادئة، و لهذا تناسب مبادئ إدارة الوقت عادة 
التقليدية أفراد هذه الفئة الذين يجيدون التخطيط و وضع األولويات و جدولة مهامهم 

  ).146ص: 2000ماكجي وأخرون،(اليومية و التركيز على جداول أعمالهم هذه 

كروي األيسر، و التي يحددها والنمط األيسر يعني إستخدام وظائف النصف ال
من خالل وصف ذوي نمط ) Torrance &al,1978(تورانس و مساعديه 

السيطرة األيسر، كونهم يتفوقون في التعرف و تذكر األسماء، و اإلستجابة 
للتعليمات اللفظية، و هم ثابتون و منظمون سواء في التجريب أو التعلم أو التفكير، 

أحاسيسهم  و مشاعرهم، و يلجأون إلى اإلعتماد  و يميلون إلى كبت عواطفهم و
على الكلمات و األلفاظ لفهم المعاني، و الميل إلى التعامل مع المثيرات اللفظية 
المحسوسة لتبليغ أفكارهم، كما يتعلمون بجدية و نظام، فيخططون لحل المشكالت 

ت واحدة بطريقة منطقية و محسوسة تقوم على التعامل في الوقت الواحد مع مشكال
فقط، و يلجأون إلى النقد و التحليل سواء في القراءة أو اإلستماع ، و يستخدمون 

  .)118ص: 1982آخرون، ومراد ( اللغة في التذكر
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  : النمط المتكامل -2-3
رغم ما ساد في كثير من األدبيات من حيث فكرة النمط المسيطر في معالجة 

لماء يميلون رغم ذلك إلى رؤية المعلومات بالنصفين الكرويين بالمخ فإن الع
التكامل، و في هذا الصدد يشير وجيه محجوب إلى أنه على الرغم من أن كل من 
نصفي المخ له وظائف خاصة إال أن نصفي المخ مرتبطتين بنقطة إلتقاء وهناك 
عالقة وظيفية متقاربة، و أن نشاطات نصفي المخ ليست قاصرة على نصف 

  .ها تكاملكروي واحد بالمخ بل إن بين
و تذكر فوقية رضوان أنه تم إكتشاف حقيقة أن بعض التركيبات و المناطق و 
العمليات المختلفة التي تحدث في المخ تشترك في آداء وظائف معرفية معينة، و 

لم يتفق مع تأكيد أستاذه سبيري على أن كل من  Gazzingaأن جازينجا 
مستقل و منفصل تماما عن اآلخر،  النصفين الكرويين يقومان بآداء وظائفهما بشكل

ظل متمسكا بفكرة أن النصفين الكرويين يكمل كل  Gazzingaبل إن جازينجا 
  .منهما اآلخر

  فالتفضيل اليدوي  hecaen & ajuriaguerraو حسب هيكاين و أجيرياجيرا  
يبدأ مبكرا في حياة اإلنسان أي في حدود الثالث سنوات و هو محدد وراثيا ، كما 

) قبل الميالد أو بعده ( د يتأثر ببعض اإلصابات المرضية للنصفين الدماغيين أنه ق
، وقد يرتكز تشريحيا على عدم تناظر تشريحي بين النصفين الدماغيين خاصة 

اليسرى عند األيامن ، وكذلك   planum –temporalالمساحة الكبيرة لمنطقة 
هتم بالمهارة اليدوية ، و اللغة كتخصص الوظيفي للنصف الدماغي األيسر والذي ي

تنظيم اللغة و النشاط الحركي ، بينما يهتم النصف الدماغي األيمن  بالوظائف 
 .البصرية و المكانية ، اإلنتباه و كذلك التعرف على الوجوه ، والضبط اإلنفعالي 

(Gil, 1996: p12)  
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  حسب سليمان عبد الواحدوظائف النصفين الكرويين ) 5(جدول 

النصف الكروي األيمن  وظائف م

 للمخ

وظائف النصف الكروي األيسر 

 للمخ
 التخطيط الواقعي 1 الخيال في التخطيط 1
 معرفة ما يجب عليه عمله 2 حب التعليمات غير المحددة  2
التعلم عن طريق اإلستدالل 3 التعلم التجريبي عن طريق اآلداء 3

 المنطقي
 تحليل األفكار 4 تركيب األفكار 4
 التحقيق 5 وضع اإلقتراحات 5
اإلستجابة الموجبة لما هو وجداني 6  اإلستجابة اإليجابية لما هو منطقي 6
 تعلم الجبر 7 تعلم الهندسة 7
 إستخدام اللغة المباشرة 8 إستخدام الترادف و اإلستعارة 8
التعلم عن طريق البحث و  9

 اإلكتشاف

التعلم عن طريق الفحص و 9
 التجريب

10 10 ص المعلومات المتعلمةتلخي  تنظيم األشياء المتعلمة
11 11 تذكر الوجوه  تذكر األسماء
12 12 اإلستنتاج و بناء النماذج  الوصف اللفظي لألشياء
13 13 تفسير لغة األجسام  اإلعتماد على ما يقوله اآلخرون
14 14 التقريب و التقدير  الدقة في القياس
15 15 التفكير أثناء اإلستلقاء  التفكير أثناء الجلوس
16 16 اإلستنباط السريع  إستخدام الشيء المناسب الصحيح
17 17 قول و فعل األشياء المرحة  عمل األشياء المنطقية قوال و فعال
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 & Mc Carthy(وظائف النصفين الكرويين لمكارثي و موريس ) 6(جدول 
Morris,1994) (،24ص:2007عبد الواحد(  

م المعلومات األيمن نمط معالجة 

 بالمخ
م نمط معالجة المعلومات األيسر

 بالمخ
1 Holistic 1كلي     sequentialتتابعي   
2 affective/ Emotional 2عاطفي  Cognitiveمعرفي  
3 Creative 3إبداعي  Analyticalتحليلي   
4 Visual 4بصري   verbalلفظي   
5 Artistic 5فني  Logicalمنطقي  

وضع قائمة بخصائص كل نمط من أنماط ) Herrman,1995(كما أن هيرمان 
أيمن علمي  ينئمعالجة المعلومات األيمن و األيسرو يقسم النمط األيمن إلى جز

)D( أيمن سفلي ،)C(بينما النمط األيسر فيقسمه إلى أيسر علوي ،)A( أيسر سفلي،
)B (كمايلي:  

  :عالجة المعلومات لهيرمانيوضح خصائص كل نمط من أنماط م) 7(جدول 

 )A(األيسر العلوي )D(األيمن العلوي 

 :يتعلم من خالل
  .اإلعتماد على األفكار األولية-
  .إكتشاف اإلحتماالت -
  .تكوين المفاهيم -
 تركيب المحتوى -

 :يتعلم من خالل
  .إكتساب و تجميع الحقائق -
  .التحليل المنطقي -
  .وماتالتفكير من خالل األفكار و المعل -
 .بناء األمثلة -

 )B(األيسر السفلي  )C(األيمن السفلي 

 :يتعلم من خالل
  .اإلستماع و تبادل األفكار -
  .تكامل الخبرات مع النفس -
  .إستغراق المشاعر -
 .التناغم مع المحتوى -

 :يتعلم من خالل
  .تنظيم و ترتيب المحتوى -
  .تقسيم و إختبار النظريات -
  .الممارسة -
 .المحتوى تطبيق -
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وعلى الرغم من أن هناك العدد الهائل من األبحاث التي تؤكد ذلك التوظيف 
التخصصي لعمل النصفين الكرويين إال أن العلم مازال يتطلب المزيد من األبحاث 

التي يتحدث بها كل من  Coding systemالعلمية التي تبحث عن نظام الشفرة 
  .النصفين الكرويين

ق أن نفصل بين الوظيفة التكاملية لعمل كل منها فأي نشاط و ال يصح على اإلطال
البد و أن يصدر عن التكامل الوظيفي لعمل المخ، فعملية تشغيل المعلومات ال 
يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى من الكفاءة إال بالتكامل الوظيفي بين جميع أجزاء 

  ).162ص :1997عبد الوهاب كامل،(المخ، 
ف بين النصفين الدماغيين ليس وظيفيا فقط بل تشريحي أيضا والحقيقة أن اإلختال 

 :يورد كولب و وشهو بعض الفروق التشريحية بين نصفي الدماغ منها حيث
  ):111: 2005الشقيرات،(

النصف األيمن أكبر و أثقل بدرجة بسيطة من النصف األيسر و لكن في  - 1
  .األيسر تكون كثافة المادة الرمادية أكثر

ماثل واضح في تركيب الفص الصدغي، حيث أن المستوى الصدغي هناك الت - 2
)(planum temporal  أكبر في النصف األيسر منه في األيمن في حين أن

تكون أكبر في النصف األيمن، ) Heshl(القشرة السمعية األولية، تلفيف هنشل 
الحظ أن الفص الصدغي األيسر له عالقة باللغة والفص الصدغي األيمن له (

  ).قة بإدراك األصوات اللغوية مثل الموسيقىعال
فيما يتعلق بالالتماثل في المهاد فإن النواة الخلفية الجانبية و التي ترسل إلى  - 3

القشرة الجدارية تكون أكبر في النصف األيسر، و النواة الركبية الوسطى 
)Medial geniculate (و التي ترسل إلى القشرة السمعية األولية تكون أكبر 

  .في النصف األيمن، و يكون المهاد األيسر مسيطرا بالنسبة لوظائف اللغة
في النصف األيسر منه ) أرق(أنعم ) sylivian fissure(يكون شق سيليفيان  - 4

في النصف األيمن و المنطقة البطنية بالنسبة لشق سيليفيان و التي تكون في الفص 
  .الصدغي و الجداري تكون أكبر في النصف األيمن
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تنتظم بطريقة ) frontal operculum(منطقة بروكافي الوصاد الجبهي  - 5
مختلفة، فالمنطقة المرئية منه تكون أكبر في النصف األيمن منه في النصف األيسر 
بمقدار الثلث، في حين تكون المنطقة المخفية بالثلم الموجود في المنطقة يكون أكبر 

ربما كان ذلك يتفق مع اإلختالف  في النصف األيسر منه في النصف األيمن، و
الوظيفي، حيث أن الجانب األيسر متضمن في إنتاج قواعد اللغة في حين الجانب 

  .األيمن ربما يؤثر على نغمة الصوت
هناك التماثل في توزيع النواقل العصبية سواء في القشرة أو في تحت القشرة  - 6

و النورايبفرين، و )GABA(الدماغية و هذا يشمل توزيع األستيل كولين و 
  .الدوبامين

النصف األيمن يمتد أماميا أكثر من النصف األيسر، في حين األيسر يمتد خلفيا  - 7
أكثر من األيمن، و القرن الخلفي للبطينات الجانبية يميل أن يكون خمس مرات 
أطول في األيمن عنه في األيسر، هذا و تتأثر الالتماثالت التشريحية بالجنس و 

و يبدو أن الفروق التشريحية في نصفي الدماغ بين الذكور و اإلناث هي اليدوية 
، و تشير الدراسات إلى أن الالتماثل )Handednes(أقل منها في حالة اليدوية 

بين النصف األيمن و األيسر يكون أكبر عند الذكور منه عند اإلناث، كذلك فإنه 
يليفيان في النصف األيسر أكثر يوجد عند الذكور مكونات أكثر أفقية بالنسبة لشق س

الذكور التماثل  دمن اإلناث و ال توجد فروق  في النصف األيمن، و عليه يكون عن
أكثر في شق سيليفيان من اإلناث و قد يشير هذا الفروق باإلضافة إلى الفروق في 

  .الفص الصدغي إلى الفروق الموجودة بين الجنسين في اللغة و اإلدراك
تفضيل إستخدام يد على ( ا وتيلسون إلى أن التفضيل اليدويكما أشارت ساندر

يرتبط بالالتماثل بين النصف األيسر و النصف األيمن و الذي يظهر في ) األخرى
القشرة األمامية، المنطقة الخلفية، و ) Parietal operculm(الوصاد الجداري 

مع مستعملي اليد  البطينات و تدفق الدم في الدماغ، و كانت الخالصة أنه و مقارنة
اليمنى فإن نسبة عالية من مستخدمي اليد اليسرى  يظهرون الالتماثل ،كذلك وجد 
أن مستخدمي اليد اليمنى و مستخدمي اليد اليسرى، و عندما يكون الكالم في 
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النصف األيسر أن متوسط الفرق بين األيمن و األيسر في الزاوية التي تشكلها 
  .درجة° 27شق سيليفيان كانت األوعية الخارجية من نهاية 

  
  : النظريات الخاصة بتفسير أنماط السيادة النصفية للمخ -3

إن المتتبع للنظريات التي قدمها الباحثون في إطار أنماط معالجة المعلومات 
بالنصفين الكرويين بالمخ، يلحظ تبانيا فيما بينهما حول اإلفتراضات التي بنيت 

أن هناك تخصصا جزئيا، و أخرى تفترض عليها، فهناك عدة نظريات ترى 
التخصص التام، و إتجاه ثالث يرى أن هناك إشتراكا بين النصفين الكرويين و 
يؤكد على الطبيعة التكاملية فيما بينهما، و فيمايلي عرض مبسط ألهم هذه 

  )25-24ص:2007عبد الواحد،(: النظريات
  :النظرية البنائية -3-1

حاولت تفسير أنماط معالجة المعلومات أو السيطرة لعل من أشهر النظريات التي 
المخية متمثلة في التخصص الوظيفي لنصفي المخ هي النظرية البنائية و هي ترى 

إلى أحد نصفي المخ بسبب طبيعة  lateralizedأن الوظائف المختلفة يتم تجنيبها 
يحية بين البناء الخاص  بالجهاز العصبي، و تركز هذه النظرية على الفروق التشر

نصفي المخ الموجودة منذ الميالد كأساس لوجود فروق بينهما في الوظائف، فحسب 
داخل نصفي  localizedهذه النظرية فإن الوظائف السيكولوجية ربما تتوضع 

أي يختص بآدائها واحد من نصفي المخ،  lateralizedالمخ ثم يتم تجنيبها 
ية معتمدا على الحدس و فيتخصص نصف المخ األيمن و يعمل بطريقة شمول

الخيال و الصور الحسية، على حين يتخصص نصف المخ األيسر و يعمل بطريقة 
  .منطقية إستداللية تتابعية

  :نظرية النزعة اإلنتباهية -3-2
تتركز هذه النظرية على إفتراض أن هناك نزعة إنتباهية لكال النصفين الكرويين 

بب في أسبقية الجانب األيسر في نحو الجانب العكسي من المجال البصري تتس
معالجة المعلومات اللفظية، و أسبقية الجانب األيمن في معالجة المعلومات غير 

  .اللفظية
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 Baribeau(في دراسة باريبو و آخرون  - جزئيا–ولقد وجد ما يؤيد هذه النظرية 
et al, 1997 ( عندما وجد أن سيطرة المجال البصري األيمن أو األيسر تتالشى

ما يعرض على المفحوصين مهام متزامنة، و ربما يعزى ذلك إلى أن النصف عند
الكروي المعني بمعالجة هذه المعلومات يكون محمال بعبء زائد، و عموما فإن 
هذه النظرية لم توضح كيفية تأثير العوامل اإلنتباهية في التخصص الوظيفي 

مهمة المتزامنة في للنصفين الكرويين للمخ، كما لم توضح عند أي حد تؤثر ال
  .النشاط و تصبح عبئا زائدا على النصف الكروي للمخ

  :النظرية التكاملية للنصفين الكرويين بالمخ-3 -3
تفترض هذه النظرية أن هناك طبيعة تكاملية للنصفين الكرويين للمخ، و أنهما ال 
ين يعمالن بمعزل عن بعضهما، بل يعمالن كمنظومة فائقة التكامل عند تقديم نمط

مختلفين من المعلومات يتوافق أي منهما على نصف كروي محدد، عندها يحدث 
توزيع لعبء التجهيز و المعالجة فيما بينهما و يبدو أن هذا اإلتجاه التكاملي أقرب 
إلى الواقعية، بل إن التكامل الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ ربما يكون واقعا ال 

يوجد آداء مهما كان بسيطا نتاج نصف كروي محالة، و لذا يمكن القول أنه ال 
واحدا بالمخ، بل يمكن القول أن آداء الفرد يغلب عليه بصفة عامة توظيف النصفين 

  .الكرويين األيمن و األيسر للمخ
، )Gueratte, 1990(، جيوريت )Caskey,1989(ويتفق كل من كاسكي 

 ,Quilty(كويلتي ) Belger, 1993(بيلجر ) Pearson, 1991(بيرسون 
مع هذا اإلتجاه التكاملي حيث وجدوا أن العين رغم سيطرتها على المجال ) 1999

بطريقة غير مباشرة إلى النصف  -أيضا–البصري العكسي فإنها ترسل المعلومات 
الكروي اآلخر، و من ثم ترفع إلى كال النصفين الكرويين و تعالج معالجة مختلفة 

ب األفراد ربما يستجيبون للمواقف بتكامل تبعا لنمط أي منهما، و لذا فإن أغل
  .عمليات النصفين الكرويين معا إعتمادا على متغيرات المواقف المختلفة 
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  :أساليب و طرق دراسة أنماط السيادة النصفية للمخ -4
شهدت الفترة الممتدة من الستينات من القرن الماضي و حتى اآلن تزايد اإلهتمام 

ائف النفسية التي يقوم بها، النصفين الكرويين بالمخ و باألنشطة العقلية و الوظ
الفروق في آدائهما، و ظهر العديد من األساليب والطرق التي يحاول الباحثون من 
خاللها كشف و سبر أغوار و ثنايا المخ اإلنساني و نشاطه و تفاعله مع البيئة و 

  .اإلستفادة من ذلك في محاولة فهم السلوك و تفسيره
ددت و تنوعت األساليب و الطرق التي إستخدمها العلماء في دراسة المخ و لقد تع

أنماط معالجة (بصورة عامة و عدم التماثل بين النصفين الكرويين بالمخ 
بشكل خاص، و عالقة ذلك بالنشاط و السلوك اإلنساني، و فيمايلي ) المعلومات

  .عرض ألهم هذه الطرق و األساليب و أكثرها شيوعا

  )30-29ص:2007حد،عبد الوا(
  :Cerebral ablations: أسلوب إستئصال بعض أجزاء المخ -4-1

و في هذا األسلوب يتم دراسة السلوك بعد إزالة جزء من المخ أو تلفه، و هذا 
األسلوب يستخدم بشكل متعمد مع الحيوانات التي تخضع لمثل هذه التجارب، و 

علومات تتعلق بوظيفة تعتبر عملية اإلستئصال أسهل الطرق للحصول على م
  .العضو و الجزء الذي تم إستئصاله

  :السلوكية على األفراد العاديين التجارب-4-2
 Behaviooural experiments on normal subjects   

وتشمل التجارب السلوكية على األفراد العاديين ثالثة طرق أو أساليب محددة 
  :نوجزها فيمايلي

  :chotic listeningDi: طريقة اإلستماع الثنائي -أ
إلى أن هذه الطريقة تستخدم لدراسة أنماط معالجة المعلومات  Hahnيشير هاهن 

عند األفراد العاديين و تتضمن تقديما متزامنا لبعض المثيرات السمعية لكل من 
األذنين، و قد كشفت هذه الطريقة عن تفوق األذن اليمنى بالنسبة للتعرف على 

ين أن األذن اليسرى تتميز في التعامل مع الموسيقى و األرقام و الكلمات، في ح
كذلك بعض األصوات البيئية، مما أدى إلى اإلعتقاد في أن كال من النصفين األيسر 
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واأليمن قد يتخصصان في التعامل مع المثيرات اللفظية و غير اللفظية على 
  .الترتيب

 Visual perceptual طريقة العرض الثنائي للمثيرات البصرية -ب
assymetry:  
إلى أن هذه الطريقة يتم تقديم المثيرات في نصف المجال  Hahnيشير هاهن 

 .البصري
  :lateral eye movementأسلوب حركة العين الجانبية  -4-3

و هو من األساليب التي تستخدم أيضا  أثناء قيام األشخاص بحل أنواع مختلفة من 
ظرهم موجها لجانب دون اآلخر، و ذلك المشكالت و ذلك لكي يتبينوا ما إذا كان ن

على األساس أن كل نصف كروي يتحكم في إمكانية التوجه إلى الجهة األخرى و 
  .بالتالي فإن تنشيط أحد النصفين الكرويين يحول إتجاه النظر إلى الجهة المقابلة

  :psychometric Methodاألساليب و الطرق السيكومترية  -  4-4

خرى جديدة إبتكرها بعض العلماء بعد أن تزايد اإلهتمام و هناك أساليب و طرق أ
منذ السبعينيات من القرن الماضي بدراسة األنشطة العقلية و الوظائف النفسية التي 
يقوم بها المخ البشري، و تراكم قدرهائل من عدم التماثل بين أداء النصفين 

فظية تقيس أنماط الكرويين بالمخ إتجه بعض العلماء إلى بناء و تصميم مقاييس ل
النمط األيمن، النمط (معالجة المعلومات المرتبطة بوظائف نصفي المخ لدى األفراد 

تعتمد على التقرير الذاتي و تستند على نتائج البحوث و ) األيسر، النمط المتكامل
الدراسات السابقة في هذا المجال، و يمكن تطبيقها بشكل جماعي و سهلة اإلستخدام 

  :نها مايليو التصحيح و م
  :مقياس تورانس و آخرون -أ

بوضع عدة صور لمقياس أنماط التعلم و  1978قام تورانس و آخرون عام 
التفكير بناءا على نتائج البحوث المتعلقة بوظائف النصفين الكرويين، و من هذه 

و التي نقلها إلى العربية صالح مراد و محمد  1978عام ) أ(الصور، الصورة 
و نقلها إلى العربية عماد عبد  1979لألطفال ) ب(الصورة ، و 1982مصطفى 
و نقلها إلى  1979للشباب و الكبار ) ج(، و أخيرا الصورة )1988(المسيح 
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زوج من العبارات، كل عبارة  28و هي تتكون من ) 1988(العربية صالح مراد 
  .تمثل وظيفة ألحد النصفين الكرويين بالمخ

جمة هذا المقياس و التحقق من صدقه و ثباته بتر) 1988(و قد قام هاشم علي 
على البيئة العربية أيضا  لكن تحت إسم إستفتاء تورانس ألنماط معالجة 

قام بها عبد اهللا ) غير منشورة(المعلومات، كما أن لهذا المقياس ترجمة أخرى 
 .سليمان بدون تاريخ

  :1989مقياس التفضيالت السلوكية لهاشم و حنورة  -ب
بدائل، بديل للنمط األيسر و بديل  3عبارة، كل عبارة بها  28من  و هو يتكون

  .للنمط األيمن و بديل للنمط المتكامل
  ):Yachimwics et al,1990(مقياس ياشيموكز و آخرون  -ج

بدائل، بديل للنمط األيسر و بديل للنمط األيمن و  3عبارة ذو  50و يتكون من 
  .بديل للنمط المتكامل

  :(Herrman,1996): مقياس هيرمان -د
فقرة و يحتوي على قاموس للمصطلحات في أول المقياس،  120و هو يتكون من 

و قد صمم لقياس وظيفة المخ بناءا على مفهوم األربعة أجزاء الذي وضعه ناد 
) + A(، حيث يتكون المخ من نصف المخ األيسر Ned Haerrman هيرمان

  نصف الجهاز الطرفي 
كما ) C(نصف الجهاز الطرفي األيمن ) + D(األيمن ، نصف المخ )B(األيسر 

  :تتضح في الشكل المقابل
  .يوضح أنماط معالجة المعلومات الذي وضعه ناد هيرمان) 4(شكل رقم 

  
 
 
  
 
 B 
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و هذا المقياس يتم تصحيحه بالكمبيوتر عن طريق مجموعة ناد هيرمان العالمية، 
لمصطلحات في أول المقياس يؤدي فقرة، وضع ا 120إن المقياس طويل نسبيا 

  .لصعوبة إستجابة الطالب عليه
  :معالجة اإلنساني لتورانس و تاجارت، تاجارتالمقياس مسح  -ه
)Torrance&taggart and taddart,2000(  

و مما سبق نالحظ أن أساليب و طرق جديدة إبتكرها بعض العلماء في الفترة 
الكرويين وتقد ير الحالة الوظيفية لألفراد األخيرة يمكن إستخدامها لدراسة النصفين 

  .بشكل جماعي يعتمد على التقدير الذاتي للمفحوص
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  :المخ و صعوبات التعلم -ثالثا
  :مراحل التعلم الدماغي -1

يحدث التعلم األفضل في تتال قابل للتنبؤ و يشتمل على خمس مراحل هو موضح 
 :في الشكل
  )fensen, 2000(احل التعلم الدماغي يوضح مر) 5(شكل رقم 

  Preparationاإلعداد              
  )pre-exposureاإلعداد القبلي  & Primingالتجهيز ( 
    
    aquistionاإلكتساب                
  )direct &indirect learningالتعلم المباشر و غير المباشر (  

  
  elaborationالتفصيل               
  )Depthالعمق  error correction &خطاء تصحيح األ(  

  
  Memory formationتكوين الذاكرة              
 associationروابط التعلم المرمز  emotionاإلنفعال  Restالراحة (  

encode learning                                                         (  
  

  functional integrationالتكامل الوظيفي            
  )extended usageاإلستخدام الموسع (           

  
  :المرحلة اإلعداد: المرحلة األولى-1-1

توفر هذه المرحلة إطار عمل للتعلم الجديد ،ويجهز دماغ المتعلم بالترابطات 
الممكنة ، وتشتمل هذه المرحلة على فكرة عامة عن الموضوع وتصور ذهني 

ما كان لدى المتعلم خلفية أكثر عن الموضوع كلما كان وكل. للمواضيع ذات الصلة 
 .أسرع في تمثيل المعلومات الجديدة ومعالجتها 
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  :اإلكتساب : المرحلة الثانية  -1-2

هو تشكيل ترابطات تشابكية جديدة، فجسم الخلية : إن التعريف العصبي لإلكتساب
احد هو المحور، و نتوء طويل و) الشجيرات(يلة خالعصبية له تفرعات طويلة، ون

و يمتد المحور العصبي الوحيد للخلية إلى الخارج ليتصل مع عدة تفرعات لخاليا 
أخرى، تتشكل هذه التفرعات عندما تكون فقط ترابطات  ضعيفة، و أما إذا كانت 

و بهذا يكون اإلكتساب .المدخالت مألوفة فستقوى الترابطات المثارة و ينتج التعلم
  .ل األعصاب بعضها مع البعض اآلخرتكوين ترابطات أو تواص

إن مصادر اإلكتساب غير محدودة فقد تشمل المنافسة و المحاضرة و أدوات 
بصرية و مثيرات بيئية و خبرات في كل مكان و لعب الدور و القراءة و الفيديو و 

إلخ، و تعتمد هذه الخطوة في تكوين الترابطات بشكل كبير ...المشاريع الجماعية
السابقة، فالنكتة لن تكون ممتعة إال إذا كان لدى المستمع خبرة سابقة على الخبرة 

من أجل تكوين الترابطات الضرورية، و كلما كانت الخبرة القبلية أكبر زاد إحتمال 
  )105ص:2004السليطي ،( .حدوث لحظة اإلكتشاف أو اإلستبصار

  ):اإلسهاب(التفصيل : المرحلة الثالثة-1-3

لمواضيع و تدعم تعميق الفهم، للتأكد من أن الدماغ و هي تكشف عن ترابط ا
يحافظ على الترابطات التشابكية التي تكونت نتيجة التعلم الجديد، فهناك ضرورة 
للمعنى اإلضافي من خالل التوسع حيث توجد فجوة هائلة بين ما يشرحه المعلم و 

ون إلى إدماج بين ما يفهمه المتعلم، و من أجل تقليل هذه الفجوة ، يحتاج المعلم
الطلبة في األنشطة الصفية من أجل فهم أعمق و تغذية راجعة مع إستراتجية تعلم 
صريحة و ضمنية، إذا كان المعلم ال يعرف ما الذي حصل عليه طلبته فكيف له أن 

  يتوسع في مادته بشكل فعال؟
المتواصل هي طريقة هامة في التعلم، ففي اللحظة التي ) التعديل(إن التصحيح 

سرح فيها المتعلم فإن دماغه يغلق بطريقة ما، و تفيد األساليب الصريحة و ي
الضمنية في مراحله التفصيل و من أمثلة هذه األساليب، مفاتيح اإلجابة، و تدقيق 
الرفاق، أشرطة الفيديو، و جميعها توفر تغذية راجعة ذات قيمة بالنسبة للمتعلم، و 

لعب األدوار و : تخدام األساليب الضمنية مثليمكن أيضا توفير التغذية الراجعة بإس
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الدماغ " التفصيل"إلخ يعطي ....الرحالت الميدانية و الخبرات الحياتية الواقعية،
  .فرصة ليقوم بالتصنيف و اإلنتقاء و التحليل و اإلختبار و تعميق التعلم

تتطور الشبكات العصبية من خالل المحاولة و الخطأ، و كلما زادت الخبرات و 
التغذية الراجعة أصبحت نوعية الشبكات العصبية أفضل، إن األفراد البارعين ال 
يحصلون على اإلجابات دائما و إن حصلوا عليها فليست دائما صحيحة و لكنهم 
أقدر من زمالئهم في تجنب اإلجابات غير الصحيحة، حيث تتطور هذه القدرة 

فة الجواب الصحيح من بواسطة المحاولة و الخطأ، و ال تتطور من خالل معر
شخص آخر و من ثم تكرارها، ينتج هذا النوع من التعلم اآللي عالمات مرتفعة 
على إختبار معين، و لكنه ال يؤدي إلى مستوى تفكير مرتفع  بذلك ينمو الدماغ و 

  .يزدهر مع التغذية الراجعة، و يأتي مصدر هذه التغذية في مرتبة أقل أهمية
مرحلة التفصيل من أن الطلبة ال يريدون الحقائق بشكل  يتأكد المعلمون من خالل

آلي و لكنهم يطرحون ممرات عصبية معقدة في أدمغتهم تربط المواضيع بطرق 
  .تجعلها ذات معنى

  :تكوين الذاكرة: المرحلة الرابعة-1-4

يهدف تكوين الذاكرة إلى تقوية التعلم، بحيث أن ما يتم تعلمه يوم اإلثنين على سبيل 
قابل لإلسترجاع يوم الثالثاء، فال يعني إستخدام إستراتجية التفصيل أن دماغ  المثال

المتعلم سيرمز ما تعلمه في ذلك اليوم بشكل دائم، فاألمر ليس بهذه البساطة، 
فأحيانا و حتى بعد توفير فرص كافية للتجريب و التفاعل فال يزال أثر الذاكرة غير 

فهناك عوامل أخرى تساهم في قضية  قوي بشكل كاف لكي ينشط وقت اإلمتحان
الراحة الكافية، و الحدة اإلنفعالية، و السياق، و التغذية، و نوع : اإلسترجاع تشمل

الترابطات و كميتها، و المرحلة النهائية و حاالت المتعلم، و التعلم القبلي، تلعب 
  .كل تلك العوامل دورا حيويا في عمق المعالجة و التعلم الذي يحدث

و هي فترة حركات العيون ) REM(راحة و خصوصا أثناء النوم في مرحلة إن ال
السريعة، هام بالنسبة للمتعلم، حيث يتم في هذه الفترة دمج الكثير من المعلومات 
التي يعالجها، كما يتقوى التعلم باإلنفعاالت اإليجابية، حيث تحفز اإلستجابات 

تسجيل الحادثة بيولوجيا على أنها  اإلنفعالية إطالق النواقل العصبية و بذلك يتم
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مهمة، كما تلعب التغذية دورا هاما ألنها توفر المواد الخام التي يحتاجها الجسم 
  .إلنتاج الكيمياويات الخاصة بالذاكرة

و بإختصار فهناك عدة طرق تؤدي إما إلى تقوية التعلم أو كفه، أو على األقل إلى 
  : لخص هذه العملية في اآلتيإضعافه إعتمادا على قوة الذاكرة، و تت

تعبر النبضة الكهربائية محور الخلية العصبية حيث تحفز إطالق النواقل العصبية 
داخل فجوة التشابك، و بعملية تستغرق ميكروثانية، تنتقل الكيمياويات عبر الفجوة 

و يتم إمتصاصها داخل مواقع اإلستقبال على سطح التفرع ) ميكرون 50حوالي (
لمستقبل، و يتم إمتصاص النواقل العصبية التي إنطلقت، و كذلك يعاد ا) الوصلة(

إمتصاصها بواسطة آالف النبضات السريعة المتهيجة و التي تنشط كل ثانية، كما 
تؤثر النواقل العصبية في إستجابة نقاط التشابك و تؤدي إما إلى عجز في التعلم أو 

إنخفاض مستوى هرمون التوتر  تدعيم له أو إنعدام أثره، فعلى سبيل المثال إن
الكورتيزون أثناء حلقة تعلم ليس لها أثر معروف، أما المستويات المتوسطة منها 

  .فإنها تعزز كفاءة التفرع، و المستويات المرتفعة منه تعيق التعلم

  )106ص:2004السليطي ،(
و من ناحية أخرى يبدو أن للناقل العصبي نور أدرينالين أثرا مضادا حيث أن 

لمستوى المنخفض منه ليس له أثر، و لكن يبدو أن المستويات المرتفعة منه تدعم ا
التعلم و الذاكرة، و أيضا يؤثر كل من هرموني البروجيستيرون و التيستيرون و 
العديد من الهرمونات في التعلم ، و يمكن لبعض النواقل العصبية أن تتأثر بواسطة 

  .رينالين من جراء التنافس بين الطلبةالمعلم، فعلى سبيل المثال يزداد األد
و لكن اإلتصاالت ال تنحصر في نقاط التشابك هذه إذالم تتم معظم اإلتصاالت في 
الدماغ خارج نطاق الوصلة بين المحور، إلى نقطة التشابك و من ثم إلى التفرع، 
يخزن عدد من تريليونات المعلومات المفتتة في جزيئات البروتين و التي تسنى 

ات ببتيدية حيث تدور هذه البيبتيدات في الدماغ و الجسم ناقلة معرفتها إلى حلق
  .مواقع المستقبالت المتوافرة على كل منها و في كل خلية في الجسم
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  :التكامل الوظيفي: المرحلة الخامسة-1-5
  .في هذه المرحلة يتم إستخدام التعلم الجديد بهدف تعزيزه الحقا و التوسع فيه

ية فإن األساس في التعلم هو تطوير شبكات عصبية ذات هدف موجه، و و في النها
يجب تذكر أن الخاليا العصبية منفردة ليست بارعة و لكن المجموعات المتداخلة 
المتكاملة منها و التي تومض معا عند التنبيه هي البارعة جدا، إن هذا التآلف 

  .العصبي المنسق هو كل ما يدور حوله التعلم
: ير الشبكات العصبية الموسعة أو الممتدة عبر الزمن من خالل عملياتو يتم تطو

  .تكوين ترابطات، و تطوير ترابطات صحيحة، و تقوية الترابطات 
  
  :المخ و صعوبات التعلم -6

ال شك أن المخ هو عضو النشاط النفسي بمعنى أنه هو العضو المسؤول عن 
ئم التغير، فقد نشر أسرتيان تشغيل المعلومات و صناعة القرارات في عالم دا

Asratian  فعند ما نقول أن فالنا " المخ الذي يتعلم"كتابا يحمل عنوانا  1983سنة
قد تعلم اآللة الكاتبة فإن ذلك يعني أن المخ هو الذي تعلم، و قد ركز بدقة في كتابة 

  .على الميكانيزمات الفيزيولوجية للتعلم و الذاكرة
بات التعلم في عالقاتها بأنواع خلل وظائف المخ، و قبل أن نتعرض لنوعية صعو

البد و أن نتعرف على المسارات الحسية و الحركية المرتبطة بعملية التعلم فأي 
سلوك يتضمن من الناحية العصبية الفيزيولوجية عمليات حسية، قشر مخية و 
حركة ، فاإلحساس يمثل بذور عملية اإلدراك الحسي الذي بدوره يؤدي إلى 

راك المعرفي و منه عمليات التخيل و التفكير، فاألساس دائما هو الحواس و اإلد
المراكز العليا، و تنفيذ األوامر الحركية، إذن فالمعلومات الحسية تحقق للمخ الشبع 
المعلوماتي و من ثم يحدث تمثيل معلومات فتنمو أنسجة و أبنية القدرات العقلية 

مات حسية جديدة و هكذا، و يؤدي ذلك المعرفية لتشترك في التعرف على معلو
  :التحليل البسيط إلى أن صعوبات التعلم تأتي من ثالثة مصادر

إعاقة حسية أو أن الحواس ال تقوم بوظائفها كما ينبغي أن تكون، و في تلك  -أ
األطفال ضعيفو السمع (سمعية : الحالة فإن المطلوب هو تحديد نوع الصعوبة بدقة
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البصر الضعيف قصر النظر، طول نظر، عمى  ذووا(، بصرية )و الصم
أو إعاقة حركية بجميع أنواعها، و في كل حالة من الضروري وضع ) الخ...ألوان

  .المتعلم في برامج تربوي تعليمي دقيق يحقق له العمليات التعويضية
 Disfuntionقد تكون الحواس سليمة و لكن هناك إصابة أو تلف أو عطل  -ب

  :العليا و في هذه الحالة ال بد من تحديد في المراكز العصبية
  .الموجود) اإلصابة(نوع العطل  -
درجة اإلصابة المخية، و إذا ما تم تحديد تلك العوامل أمكننا تحديد دور الطبيب،  -

  .و دور المعلم و دور المنزل في مواجهة مشكالت ذوي اإلصابة المخية
سبب عدم إمكانية تنفيذ أو و في بعض األحيان تحدث بعض صعوبات التعلم ب -ج

مثل بعض الحاالت التي يكون (أمر المخ عن طريق النظام العصبي المحرك 
الطفل فيها قادرا على سماع األصوات اللغوية و فهمها و ال يمكنه كتابة أو تقليد 

، و صور اإلعاقات الحركية خير مثال على ذلك، )الحروف المرئية أو المسموعة
عبد (لمسارات الحسية التي تشترك في عملية التعلم و فيما يلي عرض مختصر

  )128ص:1997الوهاب كامل،

  :Visual pathways: المسارات البصرية -أ

و تمتد المسارات البصرية من الشبكة في العين على طول األعصاب البصرية 
ليصل إلى التقاطع البصري و منه إلى المسارات العصبية المؤدية إلى األجسام 

لوسيطية، و أخيرا تنتقل اإلشارات خالل التفرعات البصرية إلى المناطق الجانبية ا
) المراكز العليا لإلبصار و تحليل المعلومات البصرية(البصرية في القشرة المخية 

و أية إصابة أو عطل في تلك المسارات محتمل أن تؤدي إلى عيوب محددة في 
،و حيث أن ) رئيمعلومات غير سليمة عن الموضوع الم(مجاالت الرؤية 

المعلومات البصرية ترتبط بمناطق هامة في المخ، فإن إضطراب أجزاء المخ 
المرتبطة بصورة مباشرة بالمعلومات البصرية قد يؤدي  إلى إسقاط بعض 
المعلومات البصرية التي يدركها الفرد، عكس اليمين مع اليسار، أخطاء في 

تعرف األخصائي النفسي و المعلم  إصدار األحكام على المرئيات البصرية فإذا ما
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على طبيعة تلك اإلضطرابات فإن تمكن من وضع برنامج عالجي محدد يؤدي إلى 
  .تعويض تلك التشوهات اإلدراكية و تصحيحها

  :Auditory pathways: المسارات السمعية -ب

من المعروف أن حاسة السمع تلعب دورا هاما في عملية التعلم لذلك كان من 
ن نتتبع المسار الذي تأخذه األصوات  المسموعة حتى يحدث السمع، و الضروري أ

يبدأ خط سير السمع من كال األذنين ليصل إلى الفصوص الدماغية الصدغية و 
، و الذي يقع في الجزء األوسط gynis heschls على األخص نتوء هيشل 

تكون   العلوي من الفص الصدغي بالقرب من شق يليفياس، و من األذن الداخلية
األصوات أنماط خاصة من اإلهتزازات التي تعكس حالة الصوت المسموع و 

  .تتحول بدورها إلى نبضات عصبية أو كهروكيميائية بالعصب السمعي
و هذا العصب يدخل ساق المخ عند مستوى النخاع المستطيل ثم ينتقل صاعدا إلى 

يسارا، و على  في كل فص صدغي في القشرة المخية يمينا و Heschlنتوء هشل 
الرغم أن كل أذن تكون متصلة بكال الفصين الصدغيين إال أن األلياف تكون أكثر 
توظيفا لنقل المعلومات   السمعية من الجانب المخصص للفص المضاد لألذن 

  .المستقبلة
و ألن نصف المخ األيسر يكون دائما مسيطرا على إكتساب اللغة، فإن األذن 

اد تكون أكثر حساسية بدرجة طفيفة للمعلومات اللفظية أما اليمنى عند غالبية األفر
كاأللحان و األصوات (اليسرى فهي أكثر حساسية لألصوات غير اللفظية 

  ).اإلجتماعية
و يجب أن نوضح حقيقة أن إصابة أحد الفصوص بالقشرة المخية ال يحدث 

فرع (بالضرورة صمم و ذلك بسبب اإلتصال ثنائي الجانب للعصب البصري 
، و لكن قد يؤدي إلى عدم إكتمال )يذهب لمنطقة السمع اليمنى و اآلخر لليسرى

مستوى اإلستماع لبعض األصوات النطقية أو غير اللغوية، ويظهر مقياس السمع 
عادة أن الشخص طبيعي إذ أنه يسمع النغمات الفردية، و لكن بسبب عدم تحقيق 

نى فإنه ال يستطيع أن يعطي التكامل الوظيفي للفصوص الصدغية اليسرى مع اليم
معنى محدد لما يسمعه، و تلك الحالة السابقة تقدم النمط األساسي ألعراض أفازيا 
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و تعرف باألفازيا اإلستقبالية و تحدث عادة  Wernicke's aphasiaفرنيك 
  .كنتيجة إلصابة الفص الصدغي األيسر

 Somesthetic and tactile: مسار اإلحساس باللمس و حالة الجسم -ج
pathways  

حياة الفرد مليئة بإستقبال معلومات حسية عديدة و متنوعة و عندما يحدث أي 
إتصال بجسم اإلنسان مع أي جسم فيزيقي من خالل سطح الجلد أو الشعر فإن ذلك 
يسبب بدء نشاط النبضات العصبية في الخاليا العصبية النوعية التي توجد قرب 

الل أعصاب حسية تدخل الحبل الشوكي عن سطح الجلد و تمر تلك النبضات خ
طريق الجذور الخلفية و تصعد عبر الحبل الشوكي و ساق المخ لتصل إلى المهاد 

فإذا ) خلف شق روالند مباشرة(و القشرة الخاصة بترجمة المعلومات الحسية 
حدثت أية إصابة أو تلف في منطقة اإلحساس بالمخ أو في المسار المؤدي إليه فإن 

يفقد قدرة التعرف على اإلحساسات ثنائية البعد كما هو الحال في حروف  اإلنسان
بريل اللمسية، كما قد يخطئ في إدراك أصابعه هو ذاته وعادة ما يلجأ اإلكلينيكي 
المتخصص إلى إختبار تلك الوظائف المخية ببعض األساليب الدقيقة البسيطة، لمس 

يطلب تحديد مكان اللمس ) بقلم أو دبوس(خفيف، لمس مع الضغط، ألم سطحي 
الذي يقوم به األخصائي مالحظة مدى وعي الفرد بوضع جسمه في الفراغ و يمكن 
إستخدام إختبار المسح النيورولجي السريع حيث يتضمن الكثير من اإلختبارات و 
المالحظات الدقيقة التي تشير إلى إضطرابات وظائف المخ، و يتضمن اإلختبار 

منها على مهارة اليد المفضلة و التعرف على األشكال و جزءا فرعيا نتعرف  15
التعرف على الشكل المرسوم على راحة اليد بالمس و تتبع العين لحركة األشياء، 

، و تكوين دائرة )التصويب على األنف(نماذج الصوت وتناسق األصبع مع األنف 
لسريع لحركات اليد من اإلبهام و السبابة، اإلستثارة التلقائية لليد و الخد، العكس ا

المتكررة، مد الذراع و األرجل، المشي بالترادف و الوقوف على رجل واحدة، 
  .الوثب، تمييز اليمين من اليسار، المالحظات السلوكية الغريبة الشاذة
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  :Motor pathwhays: المسارات الحركية -د

ارات الحسية و من الناحية البنائية في نظام عمل المخ و الجهاز العصبي فإن المس
و الحركية متشابهان إلى حد بعيد و لكن خط سير النبضات العصبية فيها تسير في 

خلف شق (اإلتجاه المضاد، فعندما تصل المعلومات الحسية إلى القشرة الحسية، 
أمام (فإن النبضات العصبية الحركية تبدأ خط السير من القشرة الحركية ) روالند

عصبية من تلك المنطقة بالمخ فهي تمتد حاملة النبضات ،أما األلياف ال) شق روالند
العصبية الحركية لتصل القنطرة خالل ساق المخ و كذلك إلى داخل المخيخ 

cerebellum  و منه إلى الخارج لتنتقل إلى النتوء األمامي في المجال الشوكي
لتصل أخيرا إلى مختلف إتجاهات الخروج من الحبل الشوكي عن طريق 

لشوكية حيث يتم تنفيذ أمر المخ بالحركة المطلوبة، و حياة الفرد ما هي األعصاب ا
إال سلسلة متناغمة من الحركات الموجهة التي تدخل في التناسق البصري الحركي، 

  .الخ...تعلم المهارات الكالم الكتابة، والقراءة
و التحليل السابق يوضح لنا أن إعاقة أو عطل المسار الحركي سواء كان على 

لمستوى الطرفي إلى المركزي بالمخ البد و أن يؤدي إلى ظهور عالمات نوعية ا
تدل على صعوبات التعلم تظهر واضحة للغاية في مهام إختبار المسح 
النيورولوجي السريع، و األداء على اإلختبارات العملية الفرعية لمقياس وكسلر 

  )132ص:1997عبد الوهاب كامل،(. للذكاء 
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لية التعليمية و تنمية معالجة المعلومات األيسر لدى العاديين و النمط العم -3

  :األيمن لدى ذوي صعوبات التعلم و المتفوقين ذوي صعوبات التعلم
التعلم هو وظيفة المخ، و ال يجب أن تركز البرامج و المناهج الدراسية على تنمية 

التعليمي السائد في معظم اإلستعدادات والقدرات العقلية للمتعلمين بيد أن النظام 
مدارسنا في أهدافه، و مناهجه الدراسية و طرقه التدريسية، و أنشطته التعليمية 
التي يتعرض لها المتعلم يمكن التسليم بأنه مساند لثقافة المخ األيسر، حيث يرى كل 

و رينولدس و ) Hunter, 1976(، هنتر )Samples,1975(من سامبلز 
، 1982، صالح مراد و آلخرون )Reynlds & torrance, 1978(تورانس 

، جريفينو )1986(محمود عكاشة  ،)Regina,1984(رجينا 
)Grevenow,1988( أنور عبد الغفار ،)1992(، عفاف عرابي )1991( ،

 Helge et(، هليج و آخرون )1997(، أحمد الجوهري )1993(مصطفى كامل 
al, 1994( ممدوح صابر ،)1998(آخرون  محمد عبد السميع و) 1996( ،
، أن معظم مدارسنا تعلم نصف واحد )2003(، محمد أمين )2002(هويدا غنية 

فقط من المخ و تهمل النصف اآلخر، حيث أن إستراتيجيات التدريس بالمدارس 
الحالية تعمل على تنمية النصف الكروي األيسر فقط و ذلك من خالل تركيز 

  .لمنطقي والرياضي و السببياألنشطة التعليمية على اللغة و التفكير ا
و في ذلك يذكر سليمان عبد الواحد أن الدراسات و البحوث السابقة توصلت إلى 
أن برامج و مناهج التعليم المتضمنة في األنظمة التعليمية التي تنتمي إليها 
المتعلمين تعتمد على األساليب القائمة على األنشطة التحليلية واللفظية و العددية و 

ة، و جميعها من وظائف النصف الكروي األيسر للمخ و أن العمليات العقلية المنطقي
و تجهيز المعلومات تنشط في ظل تلك الوظائف، مما دعا البعض إلى وصف 
المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية يسارية العقل تركز على تنمية التفكير التحليلي و 

و الحدسي و الفني و المنطق و الخطي و المتتابع في مقابل التفكير الكلي 
المتزامن، و بالتالي فالمتعلمين الذين يعالجون المعلومات بطريقة تعتمد على 
وظائف المخ األيمن سوف يكونون في خطر و ليس لديهم القدرة على التعلم و 

  .تعتبر المدرسة الحالية مكان إحباط و فشل لهم
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دراسات في التراث و من هنا تنشأ لديهم صعوبات في تعلم العلوم حيث تشير ال
السيكولوجي و التربوي بأن النظم و األنشطة التعليمية و المناهج و طرق التدريس 
تركز على األنشطة التي تستلزم عمل نصف المخ األيسر، و بالتالي فإن المتعلمين 
الذين يسيطر عليهم نصف المخ األيمن لم يكن أدائهم جيدا في مدارسنا و لديهم 

  )32ص:2007عبد الواحد،.( ات في التعلمإحباط و فشل و صعوب

  
وخالصة يمكن القول بأن الجانبية الدماغية تلعب دورا هاما في توجيه تفكير 
وسلوك اإلنسان في مختلف المواقف الحياتية خاصة في ميدان التعلم ، إذ ينبغي 
مراعاة وظائف كل نصف دماغي عند المتعلم حتى نمكنه من تعلم أفضل في 

  .التعليمية مختلف المواد 



  

  

  :الثالفصل الثـــ

  اإلدراك البصري

  

  

  

  

  

  

  



  اإلدراك البصري:الثالفصل الثـــ

  تمهيد -

  اإلدراك-أوال

  تعريف اإلدراك - 1

  خصائص اإلدراك- 2

  مقومات اإلدراك- 3

  اإلدراك البصـــري -ثانيا

  تعريف اإلدراك البصري وعالقته ببعض المتغيرات- 1

النظريات المفسرة لإلدراك البصري - 2  

.اإلدراك البصري والعوامل المؤثرة فيه  قوانين - 3  

.جوانب اإلدراك البصري  - 4  

.المنحى المعرفي لوظيفة اإلدراك البصري   - 5  

 ثالثا-اإلدراك البصري والمخ وصعوبات التعلم:

  طرق المعالجة اإلدراكية للشكل في المخ- 1

  .أنواع صعوبات اإلدراك البصري - 2

  اإلدراك البصري وصعوبات التعلم- 3

 خالصة   -
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  :مهيد ت

إن تعرفنا على العالم الخارجي بما فيه من متغيرات ومثيرات واإلحساس بها 
واإلنتباه لها تتحكم فيه عملية معرفية  على درجة كبيرة من األهمية تسمى اإلدراك 

، وبدون اإلدراك يصبح العالم من حولنا بدون معنى ، وسنحاول من خالل هذا 
  علقة بهذا المفهوم الفصل التطرق إلى كل التفاصيل المت

  اإلدراك-أوال

  :تعريف اإلدراك -1

هوتلك العملية النفسية التي تسهم في الوصول إلى معاني ودالالت األشياء 
واألشخاص و المواقف التي يتعامل معها الفرد عن طريق تنظيم المثيرات الحسية 

 حافظ،(.)المفاهيم( المتعلقة بها وتفسيرها وصياغتها في كليات ذات معنى

  ).24ص:1998
اإلدراك بمفهومه السلوكي النفسي ليس سوى المعرفة التي نحصل عليها بفعل مؤثر 
خارجي مباشر مبني على مدى أحاسيسنا وإنفعاالتنا بواسطة األشياء الموجودة 
حولنا وإنزالها في المكان الالئق، وحركاتها وخصائصها، كاللون، والوزن والشكل 

  .والحجم وما إلى ذلك
هوم اإلدراك إلى مجموعة من اإلجراءات التي تسمح لنا بالتعرف على يشير مف

  .العالم  المحيط وتكوين تصوراتنا الذهنية الخاصة حول هذا العالم 
هو نشاط دائم ثابت سهل وبديهي يجعل من الطبيعي أن نفكر بأن العالم هو ما 

لميكانيزمات ندركه ، هذه البساطة والسهولة ال ينبغي أن تهمل أو تخفي تعقيد ا
التي توظف وال تقزم إدراك العمليات اآللية و المقولبة المرتبطة باألشياء و 

  (  Bagot,1999 : p1).الظواهر الفيزيائية للبيئة 
واإلدراك ظاهرة نفسية يمكننا أن نشعر بها وأن نستوعبها لوقوعها في ظروف 

راكنا لما يحيط بنا من طبيعية أو لحدوثها في تفاعالت الوعي الناتج من سلوكنا وإد
أشياء تنطلق من الموجودات ناتجة في مجال عالم النفس، ومصحوبة بطائفة من 

  ).52ص :1985عاقل، (المؤثرات الشعورية الخالصة
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عملية اإلدراك  هي عملية تأويل المحسوسات بشكل آلي ودون وعي عليها أو و
الجهد ،كما يحدث للطفل  شعور بها، ولكنها قد تقتضي أحيانا تركيز اإلنتباه وبـذل

في صراعه إلدراك الحروف الهجائية وتنظيمها عقليا على شكل كلمات وجمل ذات 
  .معنى مستعينا في ذلك بحواسه المختلفة وبخاصة حاسة البصر

عملية ترجمة للمحسوسات التي تنتقل إلى الدمـاغ ) perception(واإلدراك -
ية تسري عبر األعصاب الحسية على شكل رسائل مرمزة ماهيتها نبضات كهربائ

وهو عملية بنائية بمعنى أن اإلشارات .التي تصل بين أعضاء الحس والدماغ
 الكهربائية الواصلة إلى الدماغ تتجمع ويتألف منها مدرك كلي ذو معنى

  .)226ص: 2000الوقفي،(
ترجمة المثيرات ، إعطاؤها الداللة ، : إذن فاإلدراك عموما يتضمن مفاهيم 

  .  تنظيمها
   :خصائص اإلدراك -2

  :من أبرز ما يمكن ذكره فيما يتعلق بخصائص اإلدراك ما يلي
عملية تتوسط العمليات الحسية والسلوك، وهذا يعني أنها عملية غير قابلة  -أ

  .للمالحظة  المباشرة وإنما يستدل عليها باإلستجابات الصادرة عن الفرد 
لمنبه والخبرة الماضية وتكامل عملية إستخدام لإلحساسات الصادرة عن ا -ب

بينهما، وهذا ما يجعل اإلدراك عملية فردية فريدة، بمعنى أنها ال تتأثر بالمحيط 
  .الفيزيائي فحسب وإنما تتأثــر بذكريات الفرد و وإنفعاالته

عملية ملء للفراغات أو تكملة لألشياء أو األشكال ، فليس من الضروري  -ج
  .  ائهإلدراك الموضوع ظهور كل أجز

  :مقــومات اإلدراك -3

يتطلب اإلدراك السليم للمثيرات أو الظواهر المختلفة نوعا من التأهب العقلي 
  : قوامه

إستخالص (القدرة على التمييز بين المدركات بناءا على سالمة عمليتي التجريد - أ
والتعميم ،ويتطلب هذا سالمة عمليتي ) الصفات األساسية للمثير الحسي

  : تباه وفق الشكل التالياإلحساس واإلن
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  يوضح عملية اإلدراك) 6:(شكل رقــم

  
  

  

  

  

  

  

القدرة على التمييز بين شكل المدرك أو صيغته اإلجمالية العامة أو الخلفية - 2
الكتابة على / الحيوان في الغابة/ الل ظمثل الصورة وال(البيئية التي يستند إليها

  ).السبورة
تكوين مدرك عــام أو مفهوم ذي القدرة على غلق المدرك الحسي ل- 3

فالحلقة الناقصة تستكمل دائرة،والكلمة غير مستكملة الحروف وتكتب أو (معنى
والفشل في هذا يوقـع الشخص عموما والتلميذ خصوصا في دائرة ) تنطق كاملة

   .الحيرة والتوتر النفسي فضال عن عدم المعرفة واإلحساس بالغموض

  .)228ص: 2000الوقفي، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دــتجري  

)قطـة(المدرك 

 تعميـم

 مجموعـة  من القطط المتنوعة

إدراك
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  : اإلدراك البصري -ثانيا 
  :تعريف اإلدراك البصري وبعض المفاهيم المرتبطة بــه-1
  :تعريف اإلدراك البصري-أ
هو وضع األشياء أو المدركات في الفراغ حين يتعين على الطفل أن « -

 –أعواد - كلمات–حروف (يتعرف على إمكانية تسكين شيء أو رمز أو شكل 
  .»لهذا الشيء مع األشياء األخرى المحيطة به في عالقة مكانية) أشكال -صور

القدرة على فهم وتصور التمثيالت البصرية والعالقات «:تعريف مليكـة -
المكانية في  أداء المهام، مثل قراءة الخرائط، وتصور أشياء من فراغ منظور 

  ).33ص : 2006زيـادة،( »مختلف، والقيام بالعمليات الهندسية المختلفة
يتم إدراك ... اإلدراك من خالل حاسة البصر«:منعم الحفـنيتعريف عبد ال -

األشياء بألوانها وحجومها وأشكالها ولمعانها ومكانها وإتجاهها، ومسافاتها وكلها 
  ).956ص :1994الحفني، (» صفات ثابتة لها

إن إنطباع صور المرئيات على شبكية العين إحساس «:تعريف فؤاد بهي السيد -
المرئيات بالجهاز العصبي المركزي وتفسيره لها من ناحية وإتصال مؤثرات هذه 

  .)123ص : 1998بهي، (.»الشكل واللون والحجم وتقديره لمعناها إدراك بصري
هو إضفاء داللـة أو معنى أو تأويل أو تفسير على :تعريف السيد عبد الحميد -

عبد :( المثير الحسي البصري، ويتكون اإلدراك البصري من العديد من المهارات

  ) 76ص : 2003الحميد ،

تتمثل في قدرة الفرد على تحليل مكونات المجال اإلدراكي كلية و: المطابقـة-1
والوصول إلى حكم صحيح لما يستغرقه أو يتضمنه هذا المجال، كما تعد القدرة 
على إعادة تنظيم المجال البيئي المدرك تنظيما مختلفا للوصول إلى ذات المجال 

   .رتيب مختلف من المهارات الالزمة لإلدراكولكن بصورة وت
  :التمييز البصري-2

وهو مفهوم يشير إلى القدرة على التعرف على الحدود الفارقة والمميزة لشكل عن 
بقية األشكال المشابهة من ناحية اللون، والشكل والنمط، والحجم ودرجة النصوع 
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ابهة األرقــام ومن أمثلـة ذلك أن يميز طفل المدرسة بين الحروف المتش
  .والكلمات واألشكال 

  :الثبات اإلدراكي-3
عدم تغيير طبيعة المدرك البصري وماهيته شكال أو حجما أو لونا أو عمقا أو 

 . مساحة أو عددا مهما إختلفت المسافة بين أبعاد مكوناته أو مسافة النظر إليـه
  :إدراك العالقات المكانية-4

  .ل على التعرف على وضع األشياء في الفراغيشير هذا المفهوم إلى قدرة الطف
  :صعوبة التمييز بين الشكل واألرضية-5

يعني هذا المفهوم عدم القدرة أو ضعفها في التركيز على إختيار المثيرات المطلوبة 
من بين مجموعة من المثيرات المنافسة عند حدوثها في وقت واحد، وهي مشكلة 

  .دراكترتبط باإلنتباه اإلنتقائي وسرعة اإل
  :اإلغالق البصري-6

هو مكون إدراكي يشير إلى قدرة الطفل على أن يتعرف على األشيــاء الناقصة 
بإعتبارها كاملة، ومن ثم فإن مهمة اإلغالق البصري يجب أن تتضمن قدرة الطفل 

   .على تحديد مـاهية األشكال حتى ولو كانت ناقصة
  :التآزر البصري الحركي-7

بأنها القدرة على حدوث تناسق سليم بين العين واليد «لبحرييعرفها عبد الرقيب ا
  .»والتكامل بين حركة العين والجسم ألداء أنشطة عديدة

درجة اإلتساق والتوافق والتناسق بين حركات العين وحركات األداء الحركي  وهي
  . »لليد عند أداء الطفل لنشاط حركي رسما أو كتابة

لبصري يعني القدرة على تنظيم وتفسير اإلدراك ا: تعريف  فكري العتر-و
المنبهات الحسية في ضوء الخبرة السابقة، وذلك من خالل إستجابة الكائن الحي 
البصرية المباشرة المميزة للمالمح البيئية وتـؤدي هذه اإلستجابة إلى إستخالص 

راك اإلد و .الكائن للمعلومات التي تمكنه من معرفة العالم المباشر وتحدد عالقته به
البصري عملية إيجابية تتوقف على إلتقاط المنظومة البصرية للمعلومات، كما أنها 
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عملية إنتقائية، فمن خالل المتابعة البصرية المتصلة للمعلومات يصبح ما يستطيع 
  الكائن إستخالصه بالفعل جـزء أو جانب مما هو متـاح بالفعل

  ).2ص : 1991العتر، ( 
دراك البصري هو قدرة المرء على تنظيم التنبيهات اإل«:  هـ تعريف محمد نجيب

الحسية الواردة إليه عبر حاسة اإلبصار ومعالجتها ذهنيا في إطار الخبرات 
  .» السابقة، والتعرف عليها ووضع بطاقــة لفظية لها

 ) 29ص  :1987،الصبوة(  
  :عــالقة اإلدراك البصري بمفاهيم أخرى-ب
  :صرياإلحساس وعالقته باإلدراك الب-1

اإلحساس عملية تجميع أوإلتقاط المعطيات الحسية التي ترد إلى الجهاز العصبي 
عن طريق أعضاء الحس المختلفة، فهي بهذا المعنى أي المعطيات الحسية تكافئ 
تماما الموجات العصبية التي تحملها أعضاء الحس إلى المخ ليحددها بدوره 

  .معطيات معرفية لها معنى
مرحلة سابقة على اإلنتباه واإلدراك، وهو نشاط قابل ألن واإلحساس بطبيعته 

حيث ندرس الشروط الخارجية التي تعطي (يدرس من جوانب ثالثــة فيزيائية
) حيث ندرس ما يحدث في العضو الحاس نفسه من نشاط(، فيزيولوجية )اإلحساس 

ة حيث نالحظ ما تؤدي إليه من تفاعل داخلي وتكامل يغير من طبيع(وسيكولوجية
وما يهمنا هنا هو الجانب السيكولوجي الذي يعطي لإلحساسات ) السلوك واإلستجابة

  . تنظيمـا معينا ودالالت ومعان مختلفة
وفرق كبير بين المنبه الحسي والمدرك الذهني، فإذا كان التنبيه الحسي مجموعة 
 من اإلحساسات الخام ، فإن المدرك الذهني أو المعرفة هو اإلحساس الذي أصبح

وبناء على هذه التفرقة بين اإلحساس واإلدراك تبين أن ثمة عددا من . له معنى
  : الخصائص للمدرك الحسي وبالتالـي لإلدراك يمكن بيانها على النحو التالي 

  ) 42ص  :1987الصبوة، (  
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أن المدرك الحسي إحساس بشيء له عالقة بغيره ولكنه منفصل عنه في  -
إدراك لشيء منفصل ومعزول عن غيره، ويمكن نفس الوقت، إذن اإلدراك هنا 

  .مالحظة هذه العالقة من خالل قوانين اإلدراك التي تحدد معنى هذه العالقــة
المدرك يدخل غالبا في عالقة تضاد مع أرضيته، فالمدرك كشكل مستقل  -

  . في أدائه له وظيفة معينة تختلف عن األرضية التي وظيفتها إعطاء التفاصيل
هو الذي يضفي عليه المعنى والتحديد ،وعلى قدر : خلي للمدركالتنظيم الدا -

حظ المدرك من التنظيم الداخلي تكون مقاومته للتغير الطفيف الذي قد ندخله على 
 . تفاصيله

ويترتب على هذه المجموعة من الخصائص للمدرك مجموعة من اإلستنتاجات 
  :نشير إليها فيما يلي

  .ها إلى عناصرها الجزئيةأننا ندرك الكليات دون تحليل ل- 1
إن عملية إختزال العالمات الناتجة عن األلفة في عملية اإلدراك تؤدي إلى - 2

  .زيادة القدرة على التعرف أو الوقوف على معان عديدة للمدرك الواحد
تلعب القوانين والعوامل الموضوعية لإلدراك الدور األساسي في تحديد - 3

نها القرب واإلغالق والتشابه واإلستمرار الخصائص السالفة الذكر للمدرك وم
واإلحاطة والتكميل، وكلها يمكن إجراء التجارب عليها بصريا خالل العارض 

  .الحركة يءاآللي السريع والبط
وخالصة القول في شرح عالقــة اإلحساس باإلدراك، والتي تمثل في نفس 

حساس مجموعة بين المنبه والمدرك ، أنه إذا كان اإل يالوقت الفارق األساس
متناثرة من التنبيهات الحسية الالزمة لكي يحدث اإلدراك الحسي، فإن اإلدراك 
إضفاء للمعاني على هذه اإلحساسات بحيث يتوجه سلوكنا وفقا لها، ولهذا إذا 
إقتصر موقفنا من العالم الخارجي عند حد اإلحساس الخام لن يكون نصيبنا من هذا 

متزاحمة من اإلحساسات، ولن نستطيع عندئذ أن العالم سوى مجموعة متداخلة و
  . نكيف أنفسنا للبيئة التي نعيش فيها
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  :اإلنتبــاه وعالقته باإلدراك البصري-2

إذا كنا نشير إلى اإلحساس بأنه ما يحدث حينما يستقبل أي عضو حسي تنبيها معينا 
قاء أو اإلختيار الذي من البيئة الخارجية أو الداخلية، فإن اإلنتباه هو ميكانيزم اإلنت

ينظم  هذه العملية إما بشكل إرادي، وذلك حين نبذل جهدا مقصودا من جانبنا 
ونبحث عن نوع خاص من المنبهات، أو بشكل ال إرادي، ويستخدم بعض الباحثين 

    .في هذا المجال بدال منه تعبيرا إستجابة التوجه أو رد الفعل التوجيهي
أن إنتباهنا لصورة أو لملمس مادة ما مثال إنما يمثل  وما ينبغي اإللتفات إليه هنا 

جزءا من القصة، ذلك ألننا ما نزال في حاجـة ألن نفسر في ضوء خبراتنا 
السابقة هذه المحسوسات مما يتم عن طريق المخ هو ما إصطلح علماء النفس على 

   ) 44ص  :1987الصبوة، .(  تسميته باإلدراك الحسي
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  :يمكن تقسيم هذه النظريات إلى ما يلي:إلدراك البصريالنظريات المفسرة ل-2

  :نظريات إدراك األشكال -2-1
لقد أعد العلماء عدة نظريات تفسر كيف يتم إدراك األشكال وتتفق جميع هذه 
النظريات على أن إدراك الشكل يمر بثالث مراحل رئيسة، ففي المرحلـة األولى 

سطح الشكل لكي تكشف عن  تسقط األشعة الضوئية من مصدر اإلضاءة على
مالمحه وخواصه التي تميزه، أما المرحلة الثانية فإن العين تستقبل األشعة الضوئية 
التي تنعكس من سطح الشكل والتي تحمل معها المعلومات البصرية المختلفة عن 

الخ، أما المرحلة الثالثــة فيتم فيها تجميع ....مكونات هذا الشكل وصفاته
ية التي تتلقاها المستقبالت الضوئية في شبكية العين وتحولها إلى المعلومات البصر

ة يتم إرسالها إلى مراكز المعالجـة البصرية بالقشرة المخية حيث بينبضات عص
سنعرض فقط أهمها  اتيتم تشفيرها ومعالجتها إدراكيا، ونظرا لتعدد هذه النظري

  )70ص:  2001،  أحمدبدر،:( بإختصار
  :لعفاريتنظرية بيت ا -2-1-1

رغم أن هذه النظرية لها إسم غريب، إال أنها تعد من النظريات الناجحة جدا في 
تفسير كيفيـة إدراك األشكال،ولقد سميت هذه النظرية بهذا اإلسم ألن أنصارها 
يفترضون أن عملية التعرف على الشكل تمر بعدة مراحل لتحليل المعلومات 

مراحل لها عفريت خاص بها حيث المدخلة عن الشكل،وكل مرحلة من هذه ال
  .   يصرخ بعد هذه المرحلة معلنا بأن مدخالت هذه المرحلة قد تمت معالجتها

فوفقا لتصور أنصار هذه النظرية يقوم عفريت في الشبكية بتجميع المعلومات 
المختلفة عن الشكل ويرسلها إلى عفاريت المالمح حيث يوجد عفريت لكل ملمح 

وكل عفريت من هؤالء العفاريت يصرخ عندما يجد  ملمحه من مالمح هذا الشكل، 
  في المدخالت التي يرسلها عفريت تجميع المعلومات في الشبكية 

  :نظرية إدراك الشكل بناء على النموذج-2-1-2
تعتمد هذه النظرية على الذاكرة، والخبرات السابقــة لدى الفرد عن الشكل 

امة، والتوقعات المبنية على المعرفة والسياق، واإلستراتيجيات التنظيمية الع
بمكونات السياق، ولذلك نجد أن عملية التعرف على األشكال من وجهة نظر 
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أنصار هذه النظرية تتم بناء على النموذج الذهني للشكل وهذا يعني أن الجهاز 
البصري يقوم بمقارنة الشكل الذي يراه الفرد بالنموذج المخزن عن هذا الشكل في 

رد البصرية مع وجود عــدة إقتراحات مسبقـة لدى الفرد عن توقعاته ذاكرة الف
نحو هذا الشكل، ولذلك فإن األشكال التي  يدركها الفرد ال بد أن يكون لها نموذج 

   .)lowe , 1986(مخزن عنها في ذاكرته البصرية
  :     نظرية إدراك األشكال من خالل مكوناتها--2-1-3

عفاريت ناجحة بقدر كبير، إال أنه يؤخذ عليها أنها بالرغم من أن نظرية بيت ال
أكدت على أن التعرف على الشكل يتم من خالل وجود مالمح ثابتة في هذا الشكل 
علما بأن هذه المالمح ليس لها قاعدة ثابتة للحكم عليها، ولكنها تخضع لحكم 

طة ضعف األفراد، أما نظرية التعرف على الشكل بناءا على النموذج فقد عالجت نق
نظرية بيت العفاريت  وذلك من خالل إقتراحها بأن الشكل الذي سبق للفرد رؤيته 
يتكون له نموذج يخزن في ذاكرة الفرد البصرية حيث يتم إدراك الشكل الجديد 
بمقارنته بمعلومات النموذج المخزن عنه، ولكن هذه النظرية األخيــرة بها أيضا 

ها الفرد ألول مرة ليس لها نموذج  مخزن نقطة ضعف وهي أن األشياء التي يرا
عنها في ذاكرته البصرية، ولذلك جاءت نظرية إدراك األشكـال من خالل 
مكوناتها لكي تعالج المشكلتين الناجمتين عن النظريتين السابقتين حيث تفترض هذه 
النظرية أن األشكال تتكون من مجموعة مكونات أولية حيث يتم التعرف على 

كه من خاللها، وفضال عن ذلك فإن هذه النظرية قد قدمت أيضا الشكل وإدرا
  .تفسيرا لبعض المظاهر الرئيسة للتعرف على األشكال 

  :النظرية الحسابيــة-2-1-4
إن عملية إدراك الشكل وفق النظرية الحسابية تتم من خالل ثالثة مستويات، 

يعمل الجهاز البصري فالمستوى األول يتم فيه تحديد طبيعة المشكلة البصرية التي 
على حلها من خالل المعلومات البصرية التي تستقبلها المستقبالت الضوئية في 
شبكية العين، وكذلك تحديد المعلومات التي ينجم عنها اإلدراك الجيد للشكل، أما 

فإنه يتعلق بالطرق المختلفة التي يمكن بها تمثيل ومعالجة معلومات :المستوى الثاني
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تم من خالل عدة خطوات حسابية، وأما المستوى الثالث واألخير فإنه الشكل والتي ت
  . يتعلق بكيفية تنفيذ معالجة هذه المعلومات البصرية بطريقة حسابية 

  : نظرية تكامل المالمـح -2-1-5
، وتفترض هذه النظرية أن 1986لقد أعدت هذه النظرية آن تريسمان وزمالؤها 

ن رئيستين وفقا لدور اإلنتباه في معالجة إدراك الشكل يتم من خالل مرحلتي
معلومات الشكل، فالمرحلة األولى من هاتين المرحلتين تسمى مرحلة المعالجة قبل 
اإلنتباهية، وهي تعني أن عملية معالجة معلومات الشكل في هذه المرحلة تتم دون 

تلفة مرة أن يكون لإلنتباه دور مؤثر فيها حيث تقوم العينان بتجميع المعلومات المخ
واحدة من المشهد البصري من خالل حركات العين القفزيـة مثل معلومات اللون 

، ثم يقوم الجهاز البصري بعد ذلك بتكوين صورة كلية . إلخ...واإلتجاه والحواف
  .  للمشهد البصري

أما المرحلة الثانية فإنها تركز على دور اإلنتباه التلقائي في معالجة معلومات 
تلفة التي يحتويها المشهد البصري حيث تتم بطريقة متتالية ألشكال األشكال المخ

دى ودور اإلنتباه في هذه المرحلة هو أنه ينتقي حالمشهد البصري كل شكل على 
شكال ذا مالمح خاصة في موقع معين ويركز عليه ثم يحول مالمحه إلى خصائص 

يقوم الجهاز  إدراكية ويقوم بتسجيلها في ملف خاص عن هذا الشكل وبعد ذلك
البصري بمقارنة المعلومات التي تم جمعها في هذا الملف الخاص عن هذا الشكل 

  .بالمعلومات المخزنة عنه في الذاكرة البصرية
وعندما يتحول اإلنتباه البصري لشكل آخر فإن الشكل السابق يختفي من الرؤية 

الشكل السابق ألن الجهاز البصري في هذه الحالة يقوم بعملية حذف بصري بملف 
لذلك يحجب عن الرؤية ويحل محله ملف الشكل الجديد الذي يتركز إنتباه الفرد 
عليه، ويرى بعض العلماء أن دور اإلنتباه اإلنتقائي في هذه المرحلة يكون بمثابة 
الفتيل الذي يربط بين المالمح المنفصلة للشكل ويجمعها معا في مكون واحد لشكل 

  .يمكن إدراكــه
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  : نظرية الجشطالت -2-1-6
يرى أنصار هذه النظرية أن العقل قوة منظمة تحيل ما بالكون من فوضى إلى 
نظام وذلك وفقا لقوانين خاصة، وبفعل عوامل موضوعية تشتق من طبيعة هذه 
األشيــاء نفسها، وتعرف هذه القوانين بقوانين التنظيم اإلدراكي الحسي، وهي 

يها الناس جميعا وبفضل هذه القوانين تنتظم عوامل أولية فطرية لذلك يشترك ف
المنبهات الفيزيقية والحسية في أنماط أو صيغ كلية مستقلة تبرز في مجال إدراكنا، 

 2001بدر،أحمد،(ثم تأتي الخبرة اليومية والتعلم لكي يعطي هذه الصيغ معانيها

قوانين  ، ومن بين هذه القوانين والمبادئ التمييز بين الصورة والخلفية،)120ص:
  ).إلخ....التقارب، التشابه، اإلستمرار، الغلق(التجميع 

وقد كان اإلفتراض  البارز لعلماء النفس الجشطالتين وخاصة كوهلر هو أن التنظيم  
 .التلقائي للنمط وظيفة للمنبه ذاته وليس له إال صلة ضعيفة بالخبرة السابقة للفرد

  ). 142: ، ص1996،  سولسو(

  :   أللـواننظريات إدراك ا-2
النظرية ثالثية : هناك نظريتان تفسران كيفية إدراك األلوان لدى اإلنسان هما

الرؤية لأللوان، وهي تعالج كيفية تلقـي المستقبالت الضوئية في شبكية العين 
للموجات الضوئية المكونة للطيف والتي تولد لدينا إحساسا نفسيا باأللوان ،ونظرية 

لتشفير العصبي لأللوان وفيما يلي عرض مختصر لهاتين الخصم وهي تهتم بكيفية ا
  :النظريتين

  )122ص:  2001بدر، أحمد ، :(  :النظريـة ثالثية الرؤية لأللوان-2-1
تفترض هذه النظرية أن البشر لديهم ثالثة أنواع من الخاليا المخروطية المستقبلة 

ددة في للضوء في شبكية العين، وكـل نوع منها حساس لموجات ضوئية مح
الطيف حيث تثير لدينـا إحساسا نفسيا بلون معين من األلوان األساسية المكونة 

األحمر واألخضر، واألزرق، بمعنى أن كل نوع من الخاليا : للطيف وهي
المخروطية الثالثة يستجيب للموجات الضوئية التي تثير لدينا إحساسا بلون معين 

  . من ألوان الطيف األساسيــة الثالثــة
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أن هناك نوعين من أنواع  1982في عــام  mollonلقد بين كل من مولون و
 Rushtonالخاليا المخروطية الثالثة السابق اإلشــارة إليها إكتشفها روشتون 

بعد إجراءه لعدة تجارب، وقد بينت نتائج دراسته أن هناك نوعا واحدا من  1970
سطة الخاصة باللون هذه الخاليا المخروطية يمتص الموجات الضوئية المتو

األخضر أما النوع الثالث من هذه الخاليا المخروطية فقد إكتشفه ماركس وزمالؤه 
Marks,Etal  عندما كانوا يجرون تجربة لقياس كمية الضوء التي  1964عام

تستقبلها الخاليا المخروطية، وقد بينت نتائج هذه الدراسة أنه باإلضافـة إلى 
يا المخروطية السابق اإلشارة إليها يوجد نوع آخر من النوعين السابقين من الخال

هذه الخاليا يستقبل الموجات الضوئية القصيرة الخاصة باللون األزرق ، وفي عام 
]  de valais & de valais[أجرى كل من دي فالويس ،ودي فالويس  1993

وجات دراسة بينت نتائجها أن أنواع الخاليا المخروطية الثالثة التي تستقبل الم
) 10: 5: 1(الضوئية الطويلة والمتوسطة والقصيرة تتوزع على شبكية العين بنسبة

على التوالي بمعنى أن الخاليا التي تمتص الموجات الضوئية الطويلة يصل عددها 
  . في شبكية العين ضعف الخاليا التي تمتص الموجات الضوئية المتوسطـة

  :نظرية الخصم -2-2
مؤسس نظرية الخصم، ) Ewald hering:1878:1964(عتبر إيوالد هيرنج

حيث كان غير مقتنع بالنظرية الثالثية لرؤية األلوان ألنـه  كان يرى أن األلوان 
األولية النقية هي األحمـر، واألخضر، واألزرق، واألصفر،وأن أنواع الخاليا 
 المخروطية الثالثة تستقبل الموجات الضوئية الخاصة باأللوان األربعة السابق

ذكرها باإلضافة إلى اللونين األبيض واألسود بحيث يختص كل نوع من هذه 
الخاليا بإستقبال التنبيه الخاص بلونين فقط، فخاليا النوع األول تستقبل الموجات 
الضوئية الخاصة باللونين األحمر، واألخضر، بينما تختص خاليا النوع الثالث 

  .األصفر واألزرقبإستقبال الموجات الضوئية الخاصة باللونين 
وعندما يستقبل أي نوع من هذه الخاليا الموجات الضوئية الخاصة بلون معين من 
اللونين الخاصين به فإن خالياه تنشط وتستجيب لتنبيه هذا اللون، بينما تكف عن 

  .)بكسر الخاء(اإلستجابة للون الثاني الذي يسمى اللون الخصم 
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  :نظريات إدراك المسافة والعمـــق-3

: اك عدد من النظريات التي عالجت إدراك المسافة والعمق أهمها ثالث نظرياتهن
هي النظرية التجريبية وهي تركز على دور عملية التعلم والخبرة السابقة للفرد في 
إدراك األشياء، ونظرية جيبسون وهي ترى أن المنبهات البصرية غنية بمعلومات 

يات العقليـة في اإلدراك، والنظرية ولذلك تركز على دور العمل قالمسافة والعم
وهي تركز على كيفية حساب البعد الثالث من خالل بعض قوانين : الحسابية

الفيزياء والهندسة التي يتم إستخدامها في تحليل المنبهات التي يحتويها المشهد 
البصري، كما ركزت على دور أجهـزة الكمبيوتر في معالجة هذه المعلومات، 

  )176ص:  2001بدر، أحمد ، :(  :موجز لهذه النظرياتوفيما يلي عرض 
  :النظرية التجريبية-3-1

ويرى أنصار هذه النظرية أن عملية اإلدراك يكتسبها الفرد من خالل عملية التعلم 
ألن الفرد كما يرى أنصار هذه النظرية يولد وهو ال يعرف كيف يدرك المسافة أو 

هو رائد هذه النظرية حيث كتب و  Berkeleeyالعمق، ،ويعد جورج بيركيلي
عرض فيه كيفية إدراكنا للمسافة  1907أول مقال له عن هذه النظرية سنة 

ن أن الصورة المتكونة للمنبه البصري على شبكية العين لها بعدان والعمق حيث بي
فقط هما الطول والعرض، ،ورغم ذلك يستطيع الفرد إدراك العمق والمسافة، 

لي من خالل عملية التعلم حيث يدراك المسافة حسب بيركويكتسب الفرد مهارة إ
يستطيع من خاللها ربط إشارات المسافة بمعلومات المشهد البصري، ويعتقد 
بيركيلي أن اإلحساس بالحركة هو أساس هذه النظرية ، أما اإلشارات البصرية عن 

اكية، المسافة فإنها تساعد معلومات اإلحساس بالحركة في تكامل العملية اإلدر
ولذلك يرى بيركيلي أن اإلشارات الطبيعية للمسافة والعمق يكتسبها الفرد بالتعلم 

ولقد قام أنصار هذه النظرية الذين جاءوا بعد ذلك بتطوريها ، من البيئة المحيطة به
  .وأطلقوا عليها النظرية البنائية
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  :نظريـــة جيبسون-3-2
هناك بعض اإلشارات الطبيعية مؤسس هذه النظرية أن   gibsonيرى جيبسون 

ليس لها صلة بإدراك العمق في العالم المادي، ولقد توصل جيبسون لهذا الرأي بعد 
إجراء تجارب على الطيارين أثناء تحليقهم في الجو حيث أسفرت نتائج تجاربه 
عليهم على أن اإلشارات الطبيعية للمسافة والعمق ليست دقيقة في الحكم على عمق 

الجو ، لذلك يرى أن إشارات تدرج النسيج هي من أفضل اإلشارات  األشياء في
الطبيعية التي تمدنا بمعلومات دقيقة عن عمق األشياء ألن العالقة بين الوحدات 

  . المكونة للسطح المدرك تمدنا بمعلومات دقيقة عن عمق األشياء
واإلدراك  اإلدراك المباشر: وينقسم اإلدراك وفقا لنظرية جيبسون إلى نوعين هما

فاإلدراك المباشر وفقا لهذه النظرية يعني أن المنبهات البصرية غنية  ،غير المباشر
بالمعلومات المختلفة التي تسمح للفرد بتجديد العمق الدقيق لألشياء ألن المعلومات 
البصرية التي  تتلقاها شبكية العين من هذه البيئة الطبيعية ال تحتاج إلى تمثيالت 

  .العمق عقلية إلدراك
أما اإلدراك غير المباشر فإنه يختص بإدراك العمق من األشياء غير المادية مثل 
الصور الفوتوغرافية والصور التي نشاهدها على اللوحات المرسومة ، ويـرى 
جيبسون أن المعلومات البصرية التي يشاهدها الفرد في األشياء غير المادية تمده 

لك فإن اإلدراك غير المباشر من وجهة نظر بمعلومات كافية إلدراك العمق ولذ
  .جيبسون ال يعتمد على التفكير وهي نقطة ضعف نظرية جيبسون

كما تؤكد هذه النظرية على أهمية الحركة إلدراك المسافة سواء كانت هذه الحركة 
ناتجة عن حركة جسم الفرد مثل المشي أو تحريك الرأس أو ناتجة عن حركة 

لذلك فإن الحركة وفقا . إلخ...ر والحيوانات والسياراتاألشياء مثل حركة الطيو
لهذه النظرية تقدم للمشاهد معلومات هامة عن إدراك المسافة، وكذلك تؤكد هذه 
النظرية على أهمية مفهوم اإلتاحة إلدراك العمق، وهذا المفهوم يعني اإلستخدامات 

وفضال عما سبق  .ءالمختلفة للشيء المرئي التي تساعد الفرد على إدراك هذا الشي
تؤكد أيضا على دور المراكز البصرية بالقشرة المخية في تعزيز إدراك العمق من 
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خالل عملية التغذية الراجعة وخاصة الخاليا العصبية التي تستجيب للتفاوت بين 
  .العينين في هذه المراكز البصرية

   
  :النظرية الحســـابية-3-3

ن القواعد واإلجراءات التي يمكن من تؤكد النظرية الحسابية على مجموعة م
خاللها حساب إدراك العمق حيث يتم تحليل المشهد البصري إلى المنبهات المكونة 
له، وكذلك حساب المسافة بين هذه المنبهات بإستخدام بعض قوانين الهندسة 
والفيزياء، كما تؤكد هذه النظريـة أيضا على أهمية المعرفة المسبقة بالمنبهات 

أيضا أن الجهاز البصري يحتوي  أصحابها ة إلدراك عمقها، ، كما يعتقدالمختلف
على وحدات بنائية إدراكية تختص بإدراك العمق من خالل معلومات المشهد 

تركز أيضا على كما البصري والخبرة السابقـة للفرد عن األشياء التي يحتويها، 
ة في بعض مبادئها دور الحركة في حساب إدراك العمق وتشترك النظرية الحسابي

مع النظرية البنائية ولكنها تختلف عنها في مدى مساهمة معرفة الفرد السابقة 
حيث يرى أنصار النظرية الحسابية أن إدراك الفرد للعمق ،باألشياء إلدراك عمقها 

يحتاج قدرا من المعرفة السابقة باألشياء أقل من القدر الذي أشارت إليه النظرية 
أكد لهم ذلك من خالل دراساتهم العلمية ، كما تشترك النظرية ولقد ت: البنائية

الحسابية أيضا في بعض مبادئها مع اإلدراك المباشر الذي عرضه جيبسون في 
نظريته، ولكنها تختلف معه في مدى إشتراك العمليات العقلية في إدراك العمق 

راك العمق وفقا حيث يرى أنصار النظرية الحسابية أن دور العمليات العقلية في إد
  .      لهذه النظرية أكبر من الدور الذي أشــار إليه جيبسون في اإلدراك بنظريته

وقد ظهرت إلى جانب هذه النظريات عدة تصورات لإلدراك البصري نوردها 
  ).60- 57ص : 1991العتر،(: بإختصار فيما يلي
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  :J.piagetتصور جان بياجيه -أ
اك البصري  من خالل سياق إدراكي يقوم فيه الطفل قد صاغ بياجيه تصوره لإلدرل

أو الكائن البشري بوجه عام بالمقارنة أو المضاهاة بين أكثر من منبه، وبالتالي فإن 
عملية اإلدراك البصري  إذا كانت تتم من خالل المصادفات بين حركة العينين 

جانب ذلك  وعنصر المنبه البصري، فإن عملية المقارنة أو المضاهاة تتضمن إلى
المزاوجة بين العناصر المتقابلة عند المضاهاة بين منبهين بصريين وتتم عملية 

  :المزاوجة في صورتين
هي المزاوجة من : الثانيةهي المزاوجـة من خالل التفسيرات الزمنية،  و:األولى

هنا بين عمليتين إدراكيتين متناميتين في " بياجيه"ويميز  .خالل التفسيرات المكانية
األولى هي اإلدراك األولي والثانية هي النشاط اإلدراكي، يشمل   :لسلوك البصريا

اإلدراك األولي األحداث األولية التي تلفت إنتباه الكائن تجاه عنصر يحتل موضعا 
مركزيا من المجال البصري الثابت، أمــا النشاط اإلدراكي فيعني المقارنة أو 

حق أو المقارنة بين نشاطين إدراكيين وتتم المضاهاة بين إدراك سابق وإدراك ال 
من خالل ذلك عملية التعرف ويشمل هذا المصطلح مجموعة العمليات الكلية ذات 
الفعالية والتي تهدف إلى اإلستكشاف والمقارنة والتعرف من أجل معادلة اآلثـار 

  . المترتبة على اإلدراك األولي
  :HEBBتصور هيب -ب

ة لإلدراك البصري ليست عمليات موروثة بالكامل يرى هيب أن المالمح المميز
" هيب" كما يرى  الحبشطالتيون ولكن الجانب األكبــر منها متعلم ،وتقوم نظرية 

في اإلدراك على أساس اإلستثارة التي تحدث في  خاليا عصبية معينة في مواضع 
في منحاه بالبيانات " هيب" محددة من الجهاز العصبي المركزي ،وقد إهتم 

للكل المدرك على أنه يستخلص " هيب"اإلكلينكية والفيزيولوجية والسلوكية، وينظر 
أهمية لعملية التعلم ، فاإلدراك  ليس عملية " هيب"من خالل األجـزاء، ويعطي 

تلخيص للخصائص ولكنه تحديــد وتعريف عياني لشكل  معين، ويعني هذا 
رفة بالمدرك، أكثر من إستخدام إستخدام التفاصيل لنوعيـة المميزة للشكل في المع

أي أن إدراك األشكال الهندسية على سبيل . المزية الكلية األوليــة لهذا المدرك
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المثال بوصفها كليات متمايزة ال يتاح للكائن بصورة مباشرة ولكنه يكتسب تدريجيا 
 .من خالل التعلم

  :J.brunerتصور برونر  -ج

نيف إلى فئات فمن خالل المقدمات عملية التص" برونر"يتضمن اإلدراك عند 
والنتائج يمكن للمرء أن يجري بعض اإلستدالالت التي تمكنه من إرجاع بعض 
المعطيات إلى بعض الصفوف التي تنظم األحداث أو األشياء، على أساس 
الخصائص المميزة لهذه المعطيات التي تعد بمثابة الهاديات ويضع المرء المعطى 

نات في ضوء هذه الهاديات أو المعلومات، والعوامل التي الحسي في فئة من الكائ
تحكم فعل اإلدراك في هذه الحالة هي نفسها العوامل الحاكمة للنشاط المعرفي بوجه 

وليس ثمة ما يدعو إلى إفتراض أن القوانين الحاكمة لإلستدالل الذي يقوم . عام
لحاكمة  إلنتقال المرء على اإلنتقال من الهاديات إلى الفئات تختلف عن القوانين ا

وخالصة ما . من األنشطة اإلدراكية إلى األنشطة التجريدية أو تكوين المفهوم
ينتهي إليه برونر أن الملمح األساسي المميز لإلدراك هو التصنيف إلى فئات وأن 

  .مختلف الخبرات اإلدراكية ما هي إال محصلة نهائية لعملية التصنيف هذه
فأيا كانت طبيعة المهام فإن  ،بأنه عملية إتخاذ قرار " ونربر"ويتميز اإلدراك عند 

المدرك يقرر أو يحدد هوية المدرك ويتضمن عمليـة إتخاذ القرار إستخدام 
، فالخصائص المميزة في هذه الحالة discriminatory cuesالهاديات المميزة 

   .تجعل من الممكن جمع المعطيات في فئات مالئمة
كن إختصار اإلدراك البصري في مجرد معالجة بسيطة من خالل ماسبق ال يم

وآلية للمعلومات الضوئية المتوزعة على شبكة كل عين ، بل يتلخص دوره في 
أن "  S,DALI 1926بناء مذهل ينجزه دماغنا مثلما قال الرسام الشهير دالي 

نا ، بالتأكيد فإن اآلليات التي توصف بأنها حاسية بحتة تمد" تنظر يعني أن تبدع 
بالمعلومات المبدئية ، لكن هناك خطوات أكثر تعقيدا ضرورية إلعطاء الداللة 

  .للمعالجات الحسية لتكوين تصور بصري حقيقي حول البيئة المحيطة بنا 
و بالعكس يبدو لنا أن الرؤية تعطي بصورة آلية وفورية و سهلة جدا صورة  

لمعطيات الحسية الخام و صادقة عن العالم المحيط ، فنحن في الحقيقة ال نعي ا
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المراحل الوسيطة ، لكننا واعون بالنتائج النهائية لكل المعالجات الحاصلة ، وقد 
  :بين ثالث مستويات مختلفة للمعالجة هي  C.BONNETميز بوني 

يتعلق بالمعالجات المبدئية للصور ، هذه المعالجات لها عالقة :  المستوى الحسي
ة للمثير ، هذا المستوى من التحليل يستند إلى مباشرة مع الخصائص الفيزيائي

العالقات بين المثيرات ، الميكانيزمات الفيزيولوجية  و المعالجات العصبية و لهذا 
  .عصبية  -يعرف هذا المستوى بمستوى المعالجات الحس

المعالجات الحسية ) صياغة ( وهو يتفق مع بنية : المستوى اإلدراكي أو الشكلي
توصلت إلى التنظيمات اإلدراكية وإعداد أو تكون األشكال  ،  السابقة و التي

ك األشكال الثابتة و المتحركة و األشياء ثالثية األبعاد ، وضعية هذه األشكال ادرإف
  .و األشياء وعالقاتهم المكانية تتحدد من وجهة نظر المالحظ 

الداللة يتوافق مع التصورات اإلدراكية و :   المستوى المعرفي أو المفاهيمي
المعطاة للتنظيمات اإلدراكية المختلفة ، يتم التعرف على األشكال كما هي حتى 
وإن كانت مخفية جزئيا ، أو ينظر لها من زاوية غير إعتيادية ، يكون تقديمها في 
بناء إدراكي للمكان  ، وضعياتهم بالنسبة لبعضهم البعض بعيدا عن وجهة نظر 

 .                        ع تصوراتنا في الذاكرة ومعارفنا السابقة المالحظ ، هذا المستوى يتفاعل م
في السياق الذي يستخدم فيه مستوى معين من  اتدريجي اهذا الوصف يقترح تنظيم

المعالجات من جملة المستويات المذكورة سابقا ، وهذا  اليتطلب التشغيل البحت 
ا أنهى المستوى السابق بالوحدات أين ال يمكن لمستوى معين أن يعمل إال إذ

  .معالجاته  بل  ستكون المعالجات المختلفة آنية ومتواقتة 
(Bagot,1999 : p145  )  

  
  
  
  
  
  



120 
 

  : قوانين اإلدراك البصري والعوامل المؤثرة فيه-3

  :فيما يلي عرض لهذه القوانين: قوانين اإلدراك البصري -3-1
  :قوانين تجميع األشكال-3-1-1

نراها مكـونة من عــدة عناصر ،وإدراكها يحتاج إلى  إن معظم األشكال التي
تجميع وتنظيم تلك العناصر وهناك خمسة وقوانين أساسية أعدها علماء مدرسة 
الجشطالت تبين تجميع عناصر األشكال لكي تبدو مترابطة حتى تمكن الجهاز 

  :  البصري من إدراك الشكل وهذه القــوانين هي
  )80- 78ص:  2001بدر، أحمد ، ( 
ينص هذا القانون على أن العناصر القريبة من  :قانــون التقارب-3-1-1-1

بعضها تدرك على أنها شكل واحد، أو وحدة ألن المسافات القريبة بين هذه 
  .العناصر تجعلها تنتظم في سياق واحد ولذلك ندركها على أنها شكل واحد

ر المتشابهة ينص هذا القانون على أن العناص: قانــون التشابه-3-1-1-2
ستجد أنه )  6(تجتمع معا حيث ينتج عن تجمعها شكل منظم، ففي الشكل رقم
ولكن النقاط ) x(يتكون من مجموعة نقاط سوداء ومجموعة أخرى من عالمات 

السوداء تجتمع معا مكونة شكال له ثالثة أضالع و ثالثة زوايا، ولذلك ندركـه 
ى أنها األرضية التي يوجد عليها هذا فإنها تدرك عل)x(على أنه مثلث، أما عالمات

  .  المثلث
  يوضح قانون التشابه)  7( الشكل رقم               
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  ):اإلستمرار(قانون اإلتصـــال -3-1-1-3

ينص هذا القانون على أن العناصر التي تتابع في خط منحنى أو مستقيم تدرك على 
ستجد أن عناصر الشكل )   7( رقم أنها تنظيم لشكل واحد، فإذا نظرت إلى الشكل 

فتجد أنه ) ب(مكونة من مجموعة نقــاط تدرك في شكل متصل، أما الشكل ) أ(
يتكون من خط مقـوس يتقاطع مع خط آخر متموج، لذلك ستدرك هذين الخطين 
على أنهما منفصالن ألن الخط المقوس  يستمر بعد نقطة تقاطعه مع الخط 

  . المتموج
  

  يوضح نماذج لقانون اإلتصـــال)  8( الشكل رقم                 

  
  
  
  

  

  

  

ينص هذا القانون على أن األشكال التي : قانون اإلغـــالق -3-1-1-4
تحتوي على فجوات في محيطها ندركها على أنها أشكال كاملة حوافها مغلقة، 

ى إدراكي، ففي بمعنى أن عملية اإلغالق تمأل فجوات الشكل لكي تجعل له معن
ستجد أنه يتكون من مثلث، ولكن أضالعه الثالثــة تحتوي على ) 8(الشكل رقم

فجوات بمعنى أن المستقيمات الثالثة المكونة للمثلث غير كاملة، ورغم ذلك ندركه 
ويرجع السبب . تجــاهإليا مختلفة ااعلى أنه مثلث له ثالثة  أضالع وثالثة زو

بملء فراغات األشكال التي تحتوي على فجوات من إلى أن جهازنا البصري يقوم 
  .خالل عملية اإلغالق لكي يجعل الشكل له معنى إدراكي
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  يوضح قانون اإلغالق)  9: (  الشكل رقم            

  
  

       
  
  
ينص هذا القانون على أن العناصر التي تتحرك : قانون اإلتجــاه-3-1-1-5

كل واحد ونظرا ألن هذا القانون يتضمن عملية في إتجاه واحد ندركها على أنها ش
  .الحركة لذلك يصعب علينا توضيحه من خالل الرسم

إن هذا القانون ينص على أن : قانون براجبانتس لجودة األشكال-3-1-2
األشكــال األسهل واألسرع في  اإلدراك هي تلك األشكال التي تتصف بالبساطة 

بعض األشكال الهندسية أسهل وأسرع في  بأن نتنبأوالتناسق واإلنتظام، ولذلك 
   .إدراكها من األشكال األخرى

ينص هذا القانون على أننا ندرك األشياء وفقا : قانون الشكل واألرضية-3-1-3
لتنظيم الشكل و األرضية ، بمعنى أن اإلنسان ينظم األشياء التي يراها إلى شكل 

تميزه، بينما تكون األرضية  وأرضية، حيث يتحدد الشكل بالحواف المحيطة به التي
   .هي الخلفية التي تقع خلف الشكل وهي بدون حواف

وهناك مبدأ عـام في العالقة بيـن الشكل واألرضية وهو أن المنطقة األصغر في 
المشهد البصري تدرك على أنها شكل، بينما تدرك المنطقة األكبر على أنها 

ورغم ذلك تؤثر على إدراكنا أرٍضية، وأحيانا تكون حواف الشكل غير موجودة 
للشكل واألرضية وفي مثل هذه الحالة يقوم الجهاز البصري  لدى الفرد بتكوين 

   .حواف وهمية للشكل تسمى الحواف الذاتية حيث يستطيع إدراك الشكل

  )83- 82ص:  2001بدر، أحمد ، ( 
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  :العوامل المؤثرة في اإلدراك البصري-3-2
ي بنوعين من المحددات خارجية أو موضوعية تتعلق تتأثـر عملية اإلدراك البصر

الخ ...بخصائص المنبه من حيث شكله ولونـه أو حجمه أو صوته أو رائحته
  .العامةوأخرى داخلية ذاتية تتعلق بحالة الشخص 

  :العوامــل الموضوعية أو الخارجيـة-3-2-1

ويتيج  ( .تنشأ المحددات الخارجية عن خصائص المثيـر أو مجموعة المثيرات

  :ومن أهم هذه المحددات ) 91ص:1992،
  ):الشكل واألرضية(التمييز بين الصورة والخلفية - أ

عندما نلقي نظرة على أي منظور فإننا نالحظ جزءا هاما سائدا وموحدا يبرز أكثر 
من غيره مما يحيط به أو يقع في هامشه، ويكون أكثر تجانسا وأكثر إنتشارا 

ء المحيطة بها أو التي تقع في هامشها بالخلفية، يعرف بالصورة، وتـعرف األجزا
ويعد هذا التمييز في المنبهات التي ندركها أكثر مبادئ التنظيم اإلدراكي بساطة 

الحجم، : ويتم التمييز بين الصورة الخلفية على أساس عوامل منها. وأساسية
  ).233ص : 1998الوقفي، .( الموضع، الشكل

  :التجميع والتنميط اإلدراكيين-ب

يمكن أن يؤثر وضع المثيرات أو تنظيمها على كيفية مشاهدتنا وفهمنا لها، 
فالمثيرات المتجمعة تظهر مع بعضها سواء من حيث الزمان أو المكان وخاصة إذا 
كانت صورة متناغمة أو منتظمة، ومثل هذا التجميع يساعد الفرد على إدراك 

وقد وضع  )92ص : 1992ويتيج، (في شكل يمكن فهمه المثيرات وتنظيمها
الجشطالت مجموعة من القوانين للتجميع والتنميط سبق لنا التطرق إليــها 
بإسهاب وهي قانون التقارب، قانون التشابه، قانون اإلستمرار، الغلق، التماثل ، 

  .اإلتجاه
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  :الثبات اإلدراكي-ج
ـاء المألوفة له على أنها دائمة وثابتة ال يميل اإلنسان عادة إلى أن يدرك األشيـ

تتغير بصرف النظر عن ظروف اإلضاءة والموقع الذي نراه منها والمسافة التي 
تفصل بيننا وبين الشـيء المدرك ، فمثال إذا تحركت  بعيدا عن الطبق الموجود 
أمامك على المائدة تغيرت  صورته المتكونة على شبكية العين من الشكل الدائري 
إلى الشكل البيضاوي ،ومع ذلك فسوف تستمر في إدراكه على أنه دائري الشكل، 

ثبات اإلضاءة ، ثبات اللون ، ثبات الشكل ، : ولثبات اإلدراك أنواع عدة أهمها
   )164 -163ص : 1999عبد الخالق ،دويدار، (ثبات الحجم ،الثبات المكاني 

  :ثبات اللون-1-ج

األلفــة بالشيء وبفعل طبيعـة اإلضاءة  إن ثبات إدراك األلوان يتم بفعل
الساقطة عليه ولون األشيــاء المحيطة به، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الثبات 
اإلدراكي للون يتضاءل أو يختفي فإذا نظرت مثال إلى حبة طماطم ناضجة من 
خالل أنبوب ضيق ولم تكن تعرف ما الذي تنظر إليه وال مصدر اإلضاءة أو 

إن حبة الطماطم قد تظهر لك زرقاء أو بنية أو غير ذلك من األلوان وفقا نوعها ف
  ).232ص : 1998الوقفي، (لطول الموجه الضوئية المنعكسة عليها 

ثبات األلوان رغم تعرضها إلضاءة مختلفة ) Boynton،1990( ويفسر بوينتون 
ونة للمشهد بأنه قد يرجع لما أسمـاه بالتعود اللوني وهو يعني أن اإلضاءة المل

البصري الذي ينظر إليه الفرد تجعل الخاليا المخروطية التي تستقبل لون اإلضاءة 
تتعود على هذا اللون بعد فترة من تعرضها له، ولذلك يقل تأثير هذا اللون على 

  األلوان األخرى لألشياء التي توجد في المشهد البصري 
  ).132ص : 2001بدر، أحمد ،(

  :جمثبات الشكل والح- 2 -ج
إن ثبـات الشكل يعني أن الشكل المدرك للشيء يظل ثابتا رغـم التغيير  الذي  
قد يحدث في إتجاهـه أو موضعه فإذا تجولت في حجرتك ونظرت إلى الشباك  
من زوايا مختلفة ستجد أن شكل الشباك يتغير وفقا للزاوية  التي تنظر منها، فقد 

تعرف أنه شباك ألن الجهاز  يكون مثل المربع أو شبه المنحرف ورغم ذلك
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البصري يقوم بتعويض التغيرات التي تحدث بسبب الرؤية في العمليات العليا من 
المعالجة البصرية ويقوم بتصحيح إدراكنا لألشيــاء، كما يرتبط ثبات الشكل 
بحجم األشياء وبعدها عنا، لذلك تعمل إشارات الحجم والمسافة التي توجد في 

راكنا للشكل وكلما زادت هذه اإلشارات في السياق كلما زاد السياق على ثبات إد
الثبات اإلدراكي للشكل وتساعد خبرة الفرد السابقة عن الشكل على الثبات 

  ).95ص : 2001بدر، أحمد ،(اإلدراكي لهذا الشكل

كما أن ثبــات األحجام يعني أن األشيـاء المألوفـة التي تقع على مسافات 
تبدو له بنفس أحجامها الطبيعية رغم التغير الذي يحدث في  مختلفة من موقع الفرد

أحجام الصور المتكونة لهذه األشيـاء على شبكية العين، وبمعنى آخر أن الحجم 
المدرك لألشيــاء يظل ثابتا رغم التغير الذي يحدث في أحجامها المرئية والذي 

ذه األشياء ،إذن يختلف بإختالف  المسافات التي تقع بين موقع الفرد ومواقع ه
بالرغم من تحرك األشياء  بعيدة عنا حيث تبدو صغيرة على شبكية العين فإننا 
ندركها في نفس الحجم، وال تساعدنا في ذلك المعلومات عن المسافة أو العمق 
فقط، وإنما أيضا خبراتنا السابقة والمعلومات المخزنة في الذاكرة البصريــة 

  . )156ص : 1992عدس ،توق، (
  :ثبات المكان والموقع-3-ج

على الرغم من وجود آالف المنبهات المتغيرة التي تصطدم بشبكية العين كلما 
تحركنا فإننا ندرك األشيـــاء في وضع يظل ثابتا ،وهو الثبات المكاني، ولكنه 

وتعتبر التجربة القديمة  )196ص : 1990عبد الخالق، (يعتمد على الخبرة 
تخدام نوع من النظارات الخاصة، من الدراسات التي بإس) stratton(لستراتون 

  .أثبتت أن اإلنسان قادر على إعادة تنظيم إدراكه وإستعادة الثبات المكاني بعد فقده 
إذن فالثبات اإلدراكي  يجعل إدراكنا لألشياء أو األشكال أو الحركات أكثر تنظيما  

  .وإستقرارا
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  :الخداعات البصرية-د
يعني أن إدراكنا ألحجام األشياء ال ينطبق على واقعها  إن الخـداع البصري

المادي وأحجامها الحقيقية وهو ظاهرة عادية يمكن أن يتعرض لها الناس جميعا في 
أوقات مختلفة ،وينظـر إليها كتشوه في اإلدراك من جهة وكخبرة سويـة من جهة 

األشياء فيه  أخرى ،وينشأ الخداع عن سوء تأويلنا لمنبه حسي واقعي، حيث تبدو
بخصائص  ليست لها، أو أنه يبدو مجردا من خصائص تتوافر فيه فعال ويفسر 
  .وفقا لقوانين فيزيائية ، كما هو الحال في الصور المنعكسة عن المرآة أو السراب

وقوانين نفسية ترجع للعادة واأللفـة والتوقعات واإلنطباعات العامة والسياق، ولم  
فسير هذه الظاهرة فالجشطالت يرجعونها إلى البنية يتفق علماء النفس على ت

رات الحسية المبكرة والتعلم بالفطرية للجهاز العصبي بينما ينسبها آخرون إلى الخ
وما تقدمه المفاتيح أو اإليحاءات الصادرة  عن المنظور والتي تفسر في الدماغ 

  .)297ص : 1998الوقفي،(على أساس ثبات العمق والمسافة والحجم 
بدر، أحمد (فيما يلي بعض األمثلة عن الخداعات البصرية إلدراك األحجام و 

  ).212 -205ص : 2001،

 Muller & lyer خـداع مولر والير  •
 خداع تقديـر المسافة األفقية والرأسية •
 خداع المسافات الفاصلة •
 خداع بونـزو •
 خداع القمر  •
  
  
  
  
  
  
 



127 
 

  :صها فيما يليويمكن تلخي :العوامل الذاتيــة أو الداخلية-3-2-2
  :الحاجات الفيزيولوجية والنفسية-أ

لحاجات اإلخ وكذا ...إن الحاجات الفيزيولوجية كالحاجة إلى الطعام والهواء والماء
النفسية التي تشتمل باإلضافة إلى الحاجات الفيزيولوجية على الحاجات اإلجتماعية 

ل محددة وموجهة كالحاجة إلى التقدير والمكانة اإلجتماعية وغيرها ، هي عوام
لسلوكنا بشكل عام، ويعتقد العديد من العلماء أنها أيضا تتدخل في تفسير المعطيات 
. الحسية وإعطائها معنى خاصة المعطيات البصرية، فهي إذن توجه إدراكنا أيضا

  ) .217، ص 1990السيد وآخرون، (

  : التوقع والتهيؤ الذهني-ب

التهيؤ الذهني، ويلعب التوقع دورا هاما في  يعد التوقع عملية نفسية ذاتية مرتبطة ب
ما نتوقع أن نراه ونسمعه من ذلك أننا  عتوجيه سلوكنا فنحن في العادة نرى ونسم

العارض السريع (نقرأ الكلمة الخطأ صوابا، وفي  تجربة بإستخدام جهاز المبصار
tachistocope ( لعرض منبهات معينة) ،لفترة ) إلخ...أشكال، رموز، حروف

نية محـددة بأجزاء من الثانيـة، ثم عرض عدد من البطاقات المصورة على زم
شرائح للعرض مرسـوم عليها أشياء تختلف في اللون والحجم، على عينة من 
 ةاألفراد، وكان األفراد يسألون بعد ذلك عن الذي رأوه، فكان بعضهم يذكر عد

سئلوا عن التفاصيل  أشياء، وبعض ألوان األشياء  وبعضهم يذكر أحجامها وعندما
األخرى في المنبهات ، كانوا عاجزين نسبيا عن ذكر أي شيء غير ما ذكروه في 
البداية وعندما أعيدت التجربة على عينة أخرى من األفراد كان قد تم تهيؤهم ذهنيا 
للتنبه للعناصر المختلفة، فوجدوا أنهم حققوا نجاحا كبيرا في إدراك هذه العناصر 

السيد وآخرون (وضح أهمية وتأثير التهيؤ الذهني على اإلدراكالمختلفة مما ي

  )217، 216: ،ص1990

  :الخبرة السابقـة-ج

للتعلم والخبرة أثر كبير في اإلدراك ، ذلك أن الخبرة السابقة للفرد تساعده غالبا 
على توقع المعاني التي تحملها المنبهات وأثرها على المواقف المستقبلية، وقد 

على ضرورة أن يكون الفرد خبير بالبيئة التي تعيش فيها، وذلك  أجمعت البحوث
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حتى يمكنه إدراك منبهاتها بصورة صحيحة ، كما يجب أن يتفاعل الفرد ويتعامل 
معها حتى  تنمو مهاراتـه اإلدراكية وأبرز مثال على ذلك أن إدراكنا لمعنى 

ا إال من خالل الضوء األحمر بوصفه إشارة للمرور تعني التوقف لن يوجد لدين
  ).153ص :1999عبد الخالق ، دويدار، (الخبرة

  : القيم والمعتقدات-د
 postman et(قام كل من  بوستمان وبرونر ومكجينيز 1948في عام  

berner et meginies  ( فردا بهدف الوصول إلى  25بدراسة علمية على
م السلوكية وبدأ النسق القيمي لدى األشخاص الذي يبلور إدراكهم ويحدد إستجاباته

ويضم "القيم  أللبورث وفيرنون" الباحثون بقياس قيم هؤالء األفراد بإستخدام مقياس
اإلجتماعية، النظريـة، الدينيـة، السياسية، : هذا المقياس ستة أنماط من القيم هي

مفردة تمثل القيم  36اإلقتصاديـة، الجمالية، وقدم لهم من خالل جهاز عرض 
رج الباحثـون بنتيجة مؤادها أن األشخاص كانوا يدركون الست، وبعد ذلك خـ

المفردات أو الكلمات التي ترتبط بالقيم التي يتمسكون بها أكثر من القيم الهامشية 
  ). 68ص : 1999،  الطويل(بالنسبة لهم

  : الحاالت المزاجيـة أو اإلنفعاليــة-ه
في الحياة وتحدد كيفية  إذا كانت بعض العوامل الذاتية تساعد على توجيه إدراكاتنا

اإلدراك الحسي، فإن بعضها اآلخر يساهم  في تشويه ذلك اإلدراك، فقد وجد 
العلماء أن اإلدراك يزداد تشويــها في حاالت اإلنفعال الشديد، سواء كانت هذه 

 ).218، 217ص : 1990السيد وآخرون، (الحاالت غضبا أو سرورا 
  .والتجارب حول ذلك كثيرة

لعوامل سواء كانت خارجية متعلقة بالمثير أو المنبه ذاته أو داخلية  إن كل هذه ا
متعلقة بالفرد أو الشخص الذي هو بصدد عملية اإلدراك البصري من شأنها أن 
تؤثر إيجابا على عملية اإلدراك فتجعلها أكثر دقة ووضوحــا أو تؤثر عليها سلبا 

  .ةفتشوهها وبالتالي تؤثر على باقي العمليات المعرفي
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  : المنحى المعرفي لوظيفة اإلدراك البصري-4
أن القدرة الملحوظة لدى البشر على إدراك وفهم النماذج المعقدة " يقول فريت  

كالكالم والكتابة إنتهت إلى ظهور حركة حديثة في علم النفس تنظر إلى اإلدراك 
نحنى، أما هذا الم) Neisser, 1967(قدم نيسرقد و" على أنه عملية معرفية بحتة

في مقال خاص به، أما  1966الذي إكتشف أسسه فهو جارنر عام 
فقد بين أن المنبهات التي يمكن أن تتوفر لها أطر ) Pribram, 1963(بريبرام

 (نظرية معرفية هي فقط التي يمكن إدراكها ووفقا لهذا التصور قدم سيمون
Simon, 1967 (مات والذي تصوره النظري لإلدراك والخاص بتخزين المعلو

  .   إشتقـه من تصوره النظري القديم الخاص بسلوك حل المشكالت
فضال على أن النظريـة المعرفية تفترض أنك عندما تواجه بمنبه في سياقه 
الطبيعي فإنك سوف تنظمه ثم تدركه، ويظل تنظيمك وفهمك له حسب سياقه إلى 

فيحدث هذا التغيير تنظيما أن يحدث تغيير في عمليات التنبيه الخارجية أو الداخلية 
آخر جديدا وهكذا ، ويعتمد هذا الموقف على مجموعة من الخصائص التي تلعب 
دورا أساسيا في وظيفة اإلدراك ، منها الخاص بالشخص المدرك ومنها المتعلق 

  . بالمنبه موضوع اإلدراك
والسؤال المطروح هو هل اإلدراك البصري عملية واحدة أم مجموعة من  

ات ؟ وهل ما أدركـه أنا يدركـه اآلخرون مثلي تماما، أم يختلف المدرك العملي
  . من شخص إلى آخر؟

أن وظيــفة اإلدراك تتكون من مجموعـة من  W.R.garnerيـرى جارنر 
العمليات ،وبدراسة طبيعتها تبين أنها تشتمل على جوانب ثالثــة أولها حسبما 

) to percieve is to know( عرفهيقرر جارنر وبعمومية أن ما ندركه هو ما ن
ويدور هذا الجانب حول اإلدراك بإعتباره وظيفة معرفية  تتضمن الدراية والفهم 

  .واإلستيعاب أو التفهم والتنظيم وحتى العلم أو المعرفة
وتفترض معظم البحوث الحديثة أن اإلدراك الواعي هو نوع من عمليات اإلستجابة 

القيام بالتحليل والتركيب، ويعقب جارنر على هذه  أو إطالق المسميات ، أو عملية
أن كل هذه العمليات « :التعريفات ذات المنظور الواسع لوظيفة اإلدراك بقوله
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العقلية والسيكولوجية جميعها لها وجود، ومع ذلك لن يحدث شيء يضير العلم إذا 
إلدراك أطلقنا عليها جميعا مصطلح اإلدراك، ألن ما سيحدث أننا سندرس وظيفة ا

  .  »كعملية معرفية تأخذ في إعتبارها كل العمليات السابقة
وعلى هذا األساس يمكننا أن نقرر أن اإلدراك أشد ما يكون إتصاال بمجموعة من 
العمليات العقلية األخرى مثل عمليات التصنيف، وتكوين المفهوم والتعلم الحر 

  . والمقيد أكثر من إتصاله بالعمليات الحسية والتمييزية
أما الجانب الثـاني، فيحدث فيه عن  السياق الطبيعي العشوائي ألي منبه ،وهو 
السياق الذي يتم إدراك المنبه من خالله، ويعد في نفس الوقت خاصية لمجموعات 

أخرى من المنبهات وليس خاصية لمنبه فردي، ويظل إدراكنا ثابتا ومستقرا لهذا  
  )39ص:1987الصبوة ،(.ير إدراكناالمنبه حتى يتغير السياق الطبيعي فيتغ

والجانب الثالث واألخير يقرر أن اإلدراك عملية نشطة، فليس دور الفرد هو 
إستقبال ما يرد من معلومات من البيئة  ويقف منها موقف المسايرة والمجاراة أو 
خلق على مثالها فقط، ولكنه يتبنى دورا نشطا  بتفاعله معها ومعالجة ما يــرد 

من معلومــات في إطار خبراته السابقة، وفي إطار ما توفـر لديه من إليه منها 
  . شبكـة معقدة من العالقات

مظهر آخر من مظاهر نشاط اإلدراك البشري يتجلى في إعادة تنظيم وبناء العالم 
الخارجي وتفسيره وفقا لما يتالءم مع الرؤية الفردية، رغم أن بيئته والعالم 

ما غير مميز البناء، فهو بناء ولكـن اإلدراك اإلنساني الخارجي من حوله ليس ركا
  . يعطيه معنى يختلف من فرد إلى آخر

نستنتج من ذلك أن وظيفـة اإلدراك ليست أحاديـة البعد بـل هي مركبة من 
مجموعة من العمليات، وهي وظيفة معرفية نشطة تعي وتفهم وتنظم وتستخرج 

  ).41- 40ص :   1987الصبوة ،( . المعاني والدالالت
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  : جوانب اإلدراك البصري-5
تؤكد الدراسات المنجزة في مجال علم األعصاب على أن اإلدراك البصري على 
غرار باقي العمليات المعرفية اآلخرى ليست عملية واحدة بل تشتمل على عدة 

وقد أشار . عمليات فرعية تختص بالتكفل بالمراحل المختلفة لمعالجة المعلومة 
(        في هذا الصدد إلى أهمية تطور التقدير  DAVID MARRر دافيد ما

، والهدف منه هو تحديد خطوات المعالجة الالزمة لكل نظام أو ) التحليل التقديري 
  . عملية إلتمام مهمة معينة 

(Vocabulairedesciencescognitives,1998:p300   
  )149ص :2001أحمد ،, بدر ( : ويمكن إيجاز هذه الجوانب فيما يلي

عندما تنظر حولك في البيئة المحيطة بك ستجد أنها مليئة : إدراك األشكال-5-1
بمنبهات ذات أشكال مختلفة حيث يتحدد شكلها بالحواف الخارجية التي تحيط بها، 
وتعتبر الحواف كماسبق ذكره واحدة من أهم العوامل األساسية للرؤية وأن العين ال 

حواف إال لدقائق معدودة، وتبين الدراسات العلمية تستطيع رؤية أي شيء ليس له 
البحث البصري،والتعرف : أن إدراك األشكال يتم من خالل مرحلتين أساسيتين هما

  .على الشكل
إن عملية البحث البصري تعني محاولة التحديد الدقيق :عملية البحث البصري-

ويرى  ،ال البصريللمنبه الهدف من بين المنبهات األخرى التي توجد معه في المج
  :قسم إلى عدة أنواعتعملية البحث هذه الالعلماء أن 

يحدث ال إراديا للشيء المفاجئ الذي يظهر في مجالنا :البحث خارجي المنشأ
  .البصري مثل ظهور ضوء خاطف كضوء البرق مثال

وهو عملية البحث اإلختيارية المخططة لمثير معين ذو : البحث داخلي المنشأ
 .صفات محددة

يحدث عندما يريد الفرد تحديد مثير معين من بين عدة مثيرات : البحث المتوازي
اللون، الطول، اإلتجاه، : أخرى تشترك أو تختلف معه في صفة واحدة أو أكثر مثل

  .إلخ...الشكل
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يحدث عندما يريد الفرد متابعة منبه معين في عدة مراحل أو  :البحث المتسلسل
  . خطوات خالل فترة زمنية محددة

وتعني عملية التعرف التحديد الدقيق لمنبه معين من : عملية التعرف البصري -
خالل وجود مالمح معينة في هذا المنبه أو صفات محددة تميزه عن المنبهات 
األخرى التي توجد معه في المشهد البصري مثل الحواف الخارجية للشكل حيث أن 

  .حواف المثلث مثال تختلف عن حواف المربع
ب السياق دورا هاما في عملية التعرف على الشكل فإذا نظرت إلى الشكل رقم ويلع

ستجد بأنه يتكون من سطرين حيث يحتوي السطر األول على بعض األرقام، ) 9(
في السطر الثاني ) 13(في السطر األول، ورقم) B(وإذا محصت النظر في الحرف

د في السطر األول على ورغم ذلك ستفسر الشكل الذي يوج. ستجد أن شكلهما واحد
، ويرجع )13(والشكل الذي يوجد في السطر الثاني على أنه رقم)B(أنه حرف

التفسير المختلف لهذا الشكل في كال السطرين ألنك تتعرف على الشكل من خالل 
السياق الذي يوجد فيه ويعني السياق النمط العام لمثيرات المشهد البصري مثل 

فعندما يوجد هذا الشكل في سياق . الخ..والطيور الحروف واألرقام والحيوانات
ولكن عندما ) B(الحروف التي توجد في السطر األول فإنك ستدركه على أنه حرف

 ).13(يوجـد في سياق األرقام التي في السطر الثاني فإنك ستدركه على أنه رقم

  )149ص :2001أحمد ،, بدر (
  ف على الشكليوضح تأثير السياق في التعر)  10(  الشكل رقم 

 
B R O N Z E  
B 6 O 4 2 8  

  

  ):البعد الثالث( إدراك المسافة والعمق -5-2

من أنواع اإلدراك الحسي التي ) البعد الثالث( يعد إدراك العمق البصري والمسافة
تقوم على األبعاد الفيزيقية األساسية التي توفر لنا البيئة الطبيعية، فنحن نعيش في 

الطول، والعرض، والعمق، فالطول هو : عاد أساسية هيعالم مكون من ثالثة أب
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إمتداد الجسم أعلى وأسفل، أما العرض فهو إمتداده يمينا ويسارا، وأما العمق فهو 
إمتداداه أماما وخلفا، والمسافـة نوع من العمق حيث تختلف مسافة الشيء 

  . بإختالف وضع هذا الشيء أمام وخلفا
البصرية من المشهد البصري فإنها تكون على  وعندما تتلقى العيـن مدخالتــها

الشبكية صورا ثنائية األبعاد لألشياء المرئية ألن العين ال تستطيع تشفير المعلومات 
الطول والعرض، ونظرا ألن الجهاز : إال بطريقة ثنائية األبعاد هما البصرية

ن البصري لدى اإلنسان متطور جدا، لذلك فإنه يوفر لنا إحساسا بالعمق م
المدخالت البصرية التي تتلقاها العين، ولذلك فإننا نرى األشياء في البيئة المحيطة 

  . بنا مجسمة لها مسافة وعمق
العرض ( وتلعب المسافة دورا هاما في إدراكنا لكل من الطول الظاهري

والعمق، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات العلمية التي أجريت في هذا ) واإلرتفاع
  . المجال

  : إدراك الحركــة-5-3

إن رؤية المنبهات البصرية تستلزم تحرك الصور المتكونة لها على شبكية العين، 
وترجع هذه الحركة إما لتحرك األشياء التي نراها مثل حركة الناس والسيارات في 

وإما أنها ترجع لتحرك . الخ...الشارع وحركة الطيور التي تحلق في السماء
مثل حركات اإلنحناء والدوران وتحريك الرأس  أعضاء جسم الفرد الرائي

والعينين، وجميع هذه الحركات ضرورية أساسية في عملية الرؤية ألنها تغير موقع 
الصور المتكونـة لهذه األشياء على المستقبالت الضوئية في شبكية العين ألن 
 ثبات الصورة مدة طويلة على مستقبالت ضوئية محددة في الشبكية تجعلها تعجز

عن إستقبال المعلومات البصرية من الشيء المرئي األمر الذي يجعل هذا الشيء 
يتالشى من الرؤية ، أما إذا كان الشيء المرئي ثابتا وكان جسم الفرد الرائي في 
وضع ثابت أيضا فإن عينيه تقومان بحركات إهتزازية لتغيير موقع الصورة 

أحمد , بدر( .في الشبكيةالمتكونة لهذا الشيء على المستقبالت الضوئية 

  )221ص :2001،
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وهي تعني  لحركة الحقيقية لألشياءا:وتنقسم الحركة إلى نوعيــن رئيسين هما
  .الحركة الفعلية للكائنات الحية وغير الحية 

وهي تعني الخداع البصري للحركة حيث تبدو لنا األشياء : الحركة الظاهريــة
  .الثابتة وكأنها تتحرك

  :وانإدراك األل -5-4
لقد تزايد إهتمام العلماء في اآلونة األخيرة بدراسـة إدراك األلوان كواحد من 
جوانب اإلدراك البصري ويرجع ذلك لما أشــار إليه البعض بأن الجهاز 
البصري لدى اإلنسان يقــوم بمعالجة معلومات األلوان بشكل أفضل من معالجة 

  . للمعلومات البصرية األخرى
لعلماء أيضا أن األلوان تساعد الجهاز البصري في التعرف على كما يذكر هؤالء ا

  .الخ....المنبهات البصرية وتحديد مالمحها وشكلها وموقعها
أول من فسر كيفية إدراكنا   ISAAC NEUOTONويعتبر إسحاق نيوتن

لأللوان، أما العلماء الذين جاءوا بعد ذلك فقد أكدوا على أن الموجات الضوئية 
ء ليس ملونة، ولكن كل موجه ضوئية ذات طول محدد تثير لدينا المكونة للضو

إحساسا نفسيا بلون معين وهذا يعني أن اللون الذي ندركه ما هو إال خبرة نفسية 
عندما نتعرض لموجات ضوئية ذات طول معين ،وأن إدراك اللون ال  داخلناتتولد 

ء العلماء على صحة يرجع للتأثير المباشر لهذه  الموجات الضوئية وقد دلل هؤال
إعتقادهم هذا بأن األلوان المختلفة تثير لدينا إحساسات نفسية مختلفة أيضا ، فمنها 
ما يشعر الفرد بالسعادة ، ومنها ما يشعره بالكآبــة، ومنها ما يشعره بالدفء 

   .واإلسترخاء ومنها ما يشعره بالبرودة و التوتر واإلنفعال
طول  :لة معا تؤثر على إدراكنا لأللوان وهيوهناك عدة عوامل متداخلة ومتفاع

الموجات الضوئية المكونة للطيف ، شدة اإلضاءة، والعمر والحالة البدنية للفرد 
  )107ص :2001أحمد،, بدر( .وتباين األلوان وتغيرها

  :إدراك األحجام -5

عندما تنظر حولك في البيئة المحيطة بك ستجد أن األشياء المألوفة التي تعرف 
ا الطبيعي تبدو لك بأحجام مختلفة حيث تكبرأو تصغر أحجامها وفقا لبعدها حجمه
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عنك، فاألشياء القريبة منك تراها بحجمها الطبيعي، بينما يقل حجمها تدريجيا كلما 
بعد موقعها عنك، وهذا يعني أن إدراك األحجام يرتبط إرتباطا عكسيا بالمسافة 

  .مشهد البصريالتي تقع بين الفرد ومواقع األشياء في ال
  :اإلدراك البصري والمخ وصعوبات التعلم-ثالثا

  :طــرق المعالجة اإلدراكية للشكل في المخ-1
سوف نتطرق لنظرية مار  للحديث عن طرق معالجة الشكل في المخ

MARR1982  لسببين هما:  
كونها ترتبط بعملية إدراكية تنقل لإلنسان عدد كبير من المعلومات أال وهي  -1

 .الرؤية 

 .صورها شامل لجميع النظريات المعرفية حول هذا الموضوع ت -2

يتعلق األمر بنظرية يمكن القول عنها بأنها حسابية تشتمل على إستنتاج  عن  -3
العالم الخارجي إنطالقا من بنية صورة ، إذن هناك فعال حساب يسمح بإعداد  

 .الرسالة البصرية 

  :المستويات الثالثة لمعالجة المعلومة 
، كل عملية معالجة معلومة تحتوي على MARR ار العام لنظرية مار حسب اإلط

  :ثالثة مستويات ذات أهمية بالغة 
يتخصص بكل ما يجب أن يحسب و اإلستراتجيات الالزم : المستوى الحسابي

  .إستخدامها لتحقيق مهمة محددة 
يحدد الطبيعة الدقيقة للحساب : ealgorithmiqu الجبري –المستوى الحسابي 

ذي سوف يتم ، ويتعلق األمر بطرح قواعد عملية وخطوات مختلفة للوصول إلى ال
  ). out put( نتيجة 

و يتعلق األمر بالدعم المادي لهذه العمليات :  )(hardware: المستوى المادي 
و البنيات العصبية هي التي تقوم بهذه )عدم وجود مثير ( في تمرين طبيعي 

ح العراقيل و الصعوبات بالنسبة للمستويين األول الوظيفة ، وفي هذا المستوى تطر
  .و الثاني 
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رغم وجود بعض اإلرتباطات بين المستويات الثالث إال أنها مستقلة عن بعضها 
  .البعض كوحدات فعالة في تحليل المعلومة 

تتكون من ثالث أنواع من  marrإن عمليات معالجة المعلومات البصرية عند مار 
  :التمثيالت 

يحتوي على معلومات مرتبطة بإختالف شدة : ي كبير أو أساسي رسم أول -
و حدود أو أشكال أاإلضاءة ، هذه المعلومات تستخدم للتعرف على الحواف 

 .األشياء 

الذي يعطينا   D2الرسم األولي سوف يتحول إلى الشكل: D2رسم  -
 .إلخ .......معلومات عن العمق إنطالقا من الظل ، الحركة ، البنية 

يتمركز الشكلين السابقين على المالحظ مما يعني أن :  D3 ذج النمو -
الصورة المتحصل عليها تتوقف على الزاوية التي يالحظ من خاللها الشيء ، إذن 
توجد عدة صور للشيء وهذا يعتمد على وضعية المالحظ وهذا التنوع يجعل 

خالل يحاول أن يذلل هذه الصعوبات من   D3عملية التعرف صعبة ، النموذج 
 .محاولة التعرف على األشياء عن طريق خصائصها العامة 

(Cadet,1998:p115-116) 
إذن يستخدم الجهاز البصري لدى اإلنسان عدة طرق لعالج مكونات الشكل 

  )90-89ص:2001بدر، أحمد،:(وإدراكه وهذه الطرق هي
  :طريقة تحليل الشكل إلى مكوناته األساسيــة-3-1

فقا لهذه الطريقة تتم من خالل تحليل الشكل إلى مكوناته إن عملية إدراك الشكل و
األساسية والتي يجب أن تكون ثابتة في هذا الشكل، فمثال وجه اإلنسان يعتبر شكال 
مستقال، وهو يحتوي على مكونات أساسية ثابتة مثل العينين، األذنين، والفم 

ل التعرف على والجبهة، الصدغين والذقن ،وعملية إدراك هذا الشكل تتم من خال
هذه المكونات األساسية الثابتة وتحديد مواقعها وفقا للنموذج المخزن عن هذا الشكل 
في الذاكرة البصرية، ثم إستنتاج أن هذه المكونات الثابتة في عددها ومواقعها هي 

  .شكل لوجه اإلنسان
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  :طريقة المعالجة وفقا للبيانات مقابل المفاهيم-3-2

قا للبيانات تحدث في الشبكية حيث تتلقى المستقبالت الضوئية إن عملية المعالجة وف
المعلومات األساسية عن هذا الشكل مثل المالمح المميزة له، وإتجاه الخطوط 
وإختالف اإلضاءة واأللوان ودرجة النصوع، والعالقات المختلفة بين مكونات 

البصرية، وكذلك  الشكل، أما عملية المعالجة وفقا للمفاهيم فإنها تتم في المراكز
خبرات الفرد السابقة، واإلستراتجيات التنظيمية العامة، وتوقعات الفرد المبنية على 
معرفته بالبيئة المحيطة وباألحداث السابقة وبالسياق الذي يوجد فيه هذا الشكل 
،ومن خالل كل ما سبق وباإلستعانة بالمعلومات التي جمعتها الشبكية في مرحلة 

يقوم الجهاز البصري بتوجيه اإلنتباه على موقع محدد في المشهد  معالجة البيانات
البصري الذي وردت منه معلومات بصرية عن شكل ما ثم يقــوم الجهاز 
البصري بعملية تجميع وتكامل لمالمح هذا الشكل وإدراكه بناءا على توقعات الفرد 

  .   وخبراته السابقة
  :جة الكليةطريقة المعالجة الجزئية مقابل المعال-3-3

تعتبر المالمح الجزئية هي تلك المالمح المنفصلة أو صغيرة النطاق في الشكل، أما 
المالمح الكلية فهي التي تتكون من مجموع المالمح الجزئية ويؤدي تجمعها معا 

  .  وتكاملها إلى تكوين هيئة عامة للشكل تعطي له معنى إدراكــي
نجد أن كل منها يمثل شكال ) 10( م ج المبينة في الشكل رق.ب.في النماذج أ 

صغير الحجم في ) S( باللغة اإلنجليزية ، أما جزئياته فهي حرف) H(لحرف 
،وكل حرف من )د.ب(صغير الحجم في النموذجين) H( ،وحرف) ج.أ(النموذجين

هذه الحروف الصغيرة يتكون هو اآلخر من جزئيات  صغيرة عبارة عن نقاط 
معا في الخطوط المكونة لهذا الحرف الصغير ، وهذا  الحبر المتجاورة التي تتجمع

يعني أن مصطلحات الجزئية والكلية هي مصطلحات نسبية حيث تتوقف على نوع 
 .الجزئيات التي نريد تحديدها في الشكل األكبر منها الذي تنتمي إليه هذه الجزئيات

الذي هي جزئيات في الشكل )  10( المبينة في شكل رقم ) s(بمعنى أن حروف 
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) s(الكبير، ونقاط الحبر المتجمعة في الخطوط المكونة لحروف) H(يكون حرف 
  .الصغيرة

لمعالجة ايوضح طريقة المعالجة الجزئية لألشكال مقابل )   11( لشكل رقم ا

  الكلية

  
S                S                                H              H 
S                S                                H              H 
S                S                                H              H 
S                S                                H              H 

S S S S S    S                                H H H H H H 
S                S                                H              H  
S                S                                H              H 
S                S                                H              H 
S                S                                H              H  

  

  )ب( ) أ(

   S                S                              H             H     
         

S                 S                                H              H  
  

S       S       S                                 H      H     H      
  

S                S                                 H              H      
  

S                S                                 H              H    
 

  )د(                              )ج(
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وتؤثــر المسافة بين جزئيات الشكل على سرعة التعرف على كل من جزئياته 
ها إذا كانت المسافة بين ومالمحه يعني أن المعالجة الكلية لألشكال ال تتأثر بمكونات

هذه المكونات متقاربة، أما إذا كانت المسافة بين هــذه المكونات متباعدة فإن 
المعالجة اإلدراكية للشكل تستغرق وقتا أطول ، بمعنى أن المعالجة الكلية لألشكال 
التي تبعد المسافة بين مكوناتها تستغرق وقتا أطول عندما تكون مالمح هذه 

لفة عن المالمح العامة للشكل ، أما بالنسبة للمعالجة الجزئية فإنها المكونات مخت
. تستغرق وقتا أطول إذا كانت هذه الجزئيات متقاربة أو مختلفة عن مالمح الشكل

  .كذلك يؤثر بعد الشكل عن العين على المعالجة الجزئيــة والكلية
  :طريقة المعالجة وفقا للخصائص الثابتة-3-4

المعلومات اإلدراكية في هذه الطريقة تفترض أن أي شكل له إن طريقة معالجة 
خصائص ثابتة تميزه في جميع الحاالت التي يوجد فيها هذا الشكل، فمثال شكل 

الدائرة يختلف عن شكل المثلث وكالهما يختلف عن شكل المربع رغم أنها جميعا  
من ظروف أشكال هندسية  إال أن خصائصها المميزة لها لن تتغير في أي ظرف 

وهناك حاالت نادرة تتغير فيها الخاصية المميزة لشكل معين بمعنى أنها ال . الرؤية
تبقى ثابتة، والمعالجة اإلدراكية في هذه الحالة تتم من خالل توافر أكبر عدد من 
الصفات أو الخواص األخرى الثانوية التي توجد في هذا الشكل مثل المساحة، 

  .   إلخ...ياوالطول، والمحيط،وعدد الزوا
  :طريقة معالجة المالمح المترابطة مقابل المالمح غير المترابطة-3-5

هناك بعض الصفات التي تميز األشكــال الجيدة إدراكيا بمعنى أن وجود هذه 
الصفات في الشكل تجعله أسهل وأسرع وأوضح في إدراكه من األشكال األخرى 

ات المميزة للشكل الجيد إدراكيا التي تقل أو تنعدم فيها هذه الصفات، ومن الصف
ترابط مالمحه بحيث ينتج عن ترابطها شكل واحد غير قابل للفصل إلى الجزئيات 

  .المكونة له، ومن أمثلة األشكال التي ترتبط مالمحها المصباح الكهربائي
فعندما ما تنظر إليه من أي إتجاه سنرى أنه شكل واحد رغم أنه يحتوي على 

شكل المصباح، ولون اإلضاءة، وهذا يعني أن الشكل الذي :ملمحين رئيسين هما
تترابـط مالمحه هو الشكل الذي نرى مالمحه معا في آن واحد، لذلك عندما 
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أما . ننظر إلى المصباح الكهربائي فإننا نرى شكله و إضاءته معا وفي آن واحد
حها، األشكال التي ال ترتبط مالمحها فهي التي ال يمكن حدوث تكامل بين مالم

  )93ص :2001أحمد ،, بدر ( .يوضح ماسبق بوضوح)  11( والشكل رقم
يوضح طريقة معالجة المالمح المترابطة مقابل المالمح غير ) 21( الشكل 

  المترابطة

  
  

    
  

  )أ(                                              
  
  
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  )ب(                                             
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يعاني طلبة صعوبات التعلم واحدة أو أكثر من :أنواع صعوبات اإلدراك البصري-2

  :صعوبات اإلدراك البصري التاليــة
  )115-113ص:2005البطاينة وآخرون ،:( صعوبة التمييز البصري-1-1

قدرة الطفل على التفريق بين الشكل المرئي وآخر  ويقصد بالتمييز البصري
كالتمييز ما بين الصورة وخلفيتها أو التمييز ما بين رجل بستة أصابع ليديه 
وآخرون بأصابع كاملة أو إدراك أوجـه الشبـه واإلختالف بين الصور من حيث 

الخ ، وعليه يقاس في الجانب ... الطول والعرض واللون والشكل والمساحات 
( قرائي القدرة على التفريق ما بين الحروف الهجائية للكلمة مثل التفريق ما بينال

وتعد  هذه القدرة ) .الخ...-51- 15-6-2(أو يفرق  ما بين األعداد) ن.ت ب
ضرورية لتعلم الفــرد القراءة والكتابة  والحساب والرسم  والتي ترتبط عادة 

تي يمكن الكشف عنها من خالل بسرعة  اإلدراك وإدراك التفاصيل الدقيقة وال
من بين الحروف التي بين يديـك أو ) ج(عين الحرف: إختبارات متعددة من بينها

من بين الحروف التي بين ) ج(فيما يلي أو إستخرج حرف ) ج(أشر إلى الحرف 
  . يديك

إن عملية القراءة تتطلب من الطفل القيام بعمليات التعرف والتحليل والتركيب  
لذلك يصعب على األطفال الذين يعانون من إضطرابات في , كلمةالبصري لل

اإلدراك البصري إدراك الكلمات إدراكا سليما نظرا لسوء إستقبـال وتنظيم  وفهم 
معنى المثيرات البصرية التي وقعت ضمن مجالهم البصري مع سالمة حاسة 

  .البصر
  :  صعوبة اإلغالق البصري-1-2

فل على التعرف إلى األشياء الكلية من خالل رؤية وهو مفهوم يشير إلى قدرة الط
كأن يقرأ الطالب كلمة بعد إخفاء جزء ) معرفة الكل من خالل األجزاء(جزء منها 

من الكلمة من خالل تلميحات الكلمة في السياق الذي تقع فيه أو قــراءة جملة 
  .بعد حذف كلمة منها
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نون من إضطرابات في وعــادة  ما يفتقـر أطفال صعوبات التعلم ممن يعا
اإلدراك  والوظائف اإلدراكية  إلى هذه القدرة سواء أكانت في اإلغالق السمعي أم 

  . البصري
  :صعوبة إدراك العالقات المكانية-1-3

يتطلب إدراك العالقات المكانية إدراك الطفل في القراءة مثال عالقة الحروف مع 
ل ومساحة محددة،  حيث يؤثر أمكنتها في المكان الذي وجدت فيه وفق حجم وشك

بعد المسافة أو إقتــرابها بين الرموز الكتابية على إدراكهم الصحيح لهذه الكلمات 
مما ينعكس سلبا على القراءة والكتابة والحساب ،ويرتبط كذلك بهذه  المهارات 

  .إدراك الخرائط والرسوم البيانية 
  :صعوبة تمييز الصورة وخلفيتها-1-4

لفرد على الفصل ما بين الصورة أو الشكل من األرضية التي وهي عدم قدرة ا
وجد عليها وهي الخلفية المحيطة به، كالتفريق ما بين الجملة أو الكلمة المكتوبة 
واألرضية التي كتبت عليها وما يحيط بها، ويرد ذلك إلى إنشغال الطفل بمثير 

ي وجه نحوه اإلدراك وهو الهدف الذ) الكلمة أو الجملة(آخر غير المثير المستهدف
  .فيتشتت إنتباهه ويتذبذب إدراكه فيخطئ في مدركاتــه البصرية

  :صعوبة سرعة اإلدراك البصري-1-5
وهي تلك المدة الزمنية المطلوبة حتى تتم عملية اإلستجابة من قبل الفرد للمثيرات 

طفال الحسية البصرية والتعرف إليها وإعطائها معانيها ودالالتها، فيحتاج عادة أ
صعوبات سرعة اإلدراك البصري إلى وقت أطول في عملية تحليل ومعالجة 

الكلمات و األرقام واألشكال والصور : المعلومات البصرية التي يشاهدونها مثل
مما ينعكس سلبا على تعلمهم القراءة والكتابة والحساب، إن سرعة اإلدراك هي 

لسليمة وتعلم الرياضيات بسهولة التي تمكن الفرد من القراءة الصحيحة والكتابة ا
  .ويسر مما يزيد من فاعلية التعلم

  :صعوبة الذاكرة البصرية والتصور-1-6
تعمل الذاكرة البصرية على إسترجاع الصور البصرية التي تم تعلمها مما يسهل  

أمام األطفال إمكانية تعلم القراءة والكتابة من خالل سرعة إستذكار صور الحروف 
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يسرع في عملية قراءتها ،في حين أن األطفال ذووا صعوبات  والكلمات مما
الذاكرة البصرية يواجهون صعوبات في التعرف إلى الكلمات مما يدفعهم إلى 
تهجئتها فيظهر عليهم البطء في بداية تعلم القراءة، كما يجدون صعوبة في تذكر 

  .قواعد اإلمالء والتهجئة وتعرف الكلمات الشاذة 
  :ر البصري الحركيصعوبة التآز-1-7

تلك المهارة التي تتآزر فيها العين مع حركة اليد عند التعامل مع األشياء وخاصة 
في مجاالت النســخ والكتابة والثبات على السطر ومسك األشياء وقذفها، حيث 
يعاني األطفال ذوو إضطرابات التآزر الحركي من عدم القدرة على القيام بمثل 

  . هذه األنشطة
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  :اإلدراك البصري وصعوبات التعلم-3
لقد أجريت الكثير من الدراسات التي تناولت عالقة اإلدراك البصري بصعوبات 

  )70-69ص:2003عبد الحميد ،(: التعلم نذكر منها على سبيل المثال
توصال إلى أن هناك إرتباطا ) Bruns and watson(وفي دراسة أجراها

  .ز البصري وصعوبات التعلمموجبا بين مكونات التجهي
بهدف إستجالء أهم المكونات ) wissink,1972(وفي دراســة ميدانية أجراها

التي يجب أخذهـا في اإلعتبار عند إنتقاء األطفال ذوي صعوبات التعلم وذلك من 
خالل إستجالء رأي الخبراء المتخصصين في مجال صعوبات التعلم، أشارت 

ه الحسي وعمليات التكامل تعد من أكبر المكونات نتائج الدراسة إلى أن التوجـ
  . إرتباطا بذوي صعوبات التعلم

إلى أنه توجد فروق ذات داللة ) simon, 1976(كما توصلت دراسة أجراها 
إحصائية بين األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال العاديين في مدى األرقام 

 Bruce, et al(ة أجراهاالبصري السمعي لصالح العاديين ،وكذلك توصلت دراس
إلى أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من قصور دال إحصائيا ) 1986 ,

عن أقرانهم العاديين في اإلنتبــاه البصري اإلنتقائي، وهو ما يشير إلى إمكانية 
كبيرة لوجود قصور في اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي الصعوبة وذلك لما 

  .  بيعة ديناميةللعمليات المعرفية من ط
على أطفال المدارس اإلبتدائية بدولة اإلمارات ) 1991(وفي دراسة أجراها الزراد

: لمعرفة نسب إنتشار الصعوبة، أفادت بأن نسبة إنتشار الصعوبات النمائية مثل
الصعوبات الحسية والحركية وصعوبات اإلنتباه والتركيز واللغة مثل أكثر 

  .لدراسةالصعوبات إنتشارا لدى عينة ا
لبحث أثر العالج المعرفي في ) dos, et  …al 1995 (وفي دراسة أجراها

عالج بعض صعوبات اإلدراك واإلنتباه على التحسن في القراءة ، فقد تكونت عينة 
طالبا يعانون من صعوبات في المهارات اإلدراكية للقراءة ) 51(الدراسة من 

ئج الدراسة عن وجود فروق سنة، وقد كشفت  نتا 21- 18تتراوح أعمارهم من 
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دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، وكذا بين العينة 
  .   التجريبية والعينة الضابطة لصالح العينة التجريبية في المهارات اإلدراكية للقراءة

سنة  13على طفل عمره الزمني ) 1998(وفي دراسة حالة أجراها عثمان لبيب
من صعوبات في القراءة، فقد أفــاد تشخيص الحالة إكلينيكا بأن سبب  يعاني

صعوبة تعلمه في القراءة يرجع إلى عيب اإلدراك البصري لديه، إذ إتضح أنه ال 
يستطيع التمييز بين اإلدراك بصريا وبين الرموز البصريـة المتشابهة إدراكيا 

  ). ص.س(، )ك ، ل)  (   -(،)x (، :(+)كالتمييز بين
لمعرفة أثر التدخل المباشر ) Frantanlon,1999(وفي دراســة أجراها 

على ) سرعـة، طالقـة( بتدريس الشكل البصري للمفردات على تحسن القراءة
عينة من أطفال المدارس اإلبتدائية بواليــة نيوجرسي فقد أفادت الدراسة عن 

  .حصائيا في القراءةتحسن مستوى األطفال الذين درسوا بهذه الطريقة تحسنا داال إ
إلى عدم وجود إرتباط إحصائيـا بين ) lee, 2000 (وقد توصلت دراسة أجراها

اإلعتماد، والقدرة  - كل من القدرة على تميــيز الشكل األرضية واإلستقالل
  .المكانية، واإلبتكاريــة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم

  
ري هي عملية مركبة تهدف إلى وفي األخير يمكن القول بأن عملية اإلدراك البص

التعرف البصري على المثيرات الموجودة في البيئة التي تحيط بنا و إضفاء الداللة 
  . عليها ، وهي مرتبطة إرتباطا وثيقا بعمليتي اإلحساس و اإلنتباه
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  :تمهيد 

تعتبر الذاكرة واحدة من أهم العمليات العقلية التي تحدث في الدماغ البشري ،  
وهي ذات أنواع متعددة  لكل منها  وظيفته وخصائصه ، تمر هذه العملية 
بمجموعة خطوات متسلسلة ، وسنحاول خالل هذا الفصل التطرق إلى ماهية 

  . الذاكرة عموما والذاكرة البصرية على وجه الخصوص
  :الذاكرة -أوال

  :تعريف الذاكرة -1 -1

لقد إختلف الباحثون و العلماء في تعريف الذاكرة بإختالف اإلتجاهات النظرية و 
  :الفكرية لهم، و من أهم هذه التعريفات ما يلي

تعرف الذاكرة على أنها العملية العقلية التي يتم بها :  تعريف سامي ملحم -
  .)206ص: 2002ملحم، (الماضية  تسجيل و حفظ و إسترجاع الخبرة

الذاكرة عملية عقلية تفاعلية إنتاجية مستمرة تعمل على : تعريف الدردير و جابر -
  ).61ص: 2005الدردير ، عبد اهللا، (تخزين و إسترجاع المعلومات و الخبرات 

نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على ترميز و تخزين :  تعريف فتحي الزيات  -
الزيات ، ( .لجة المعلومات المستدخلة و المشتقة وإسترجاعها و تجهيز و معا

 : وغالبا ما يستخدم مصطلح الذاكرة بمعنيين)369ص: 1998
و هي تمثل الميكانيزمات الديناميكية المرتبطة بما هو محمول في  :الذاكرة كعملية

  .الذاكرة و إسترجاع المعلومات المتعلقة به في شكل أداء
  خدم هذا المفهوم لإلشارة إلى ناتج عمليتي التعلم و اإلحتفاظيست: الذاكرة كناتج

: إلى الذاكرة في مستويين K.rowderk ،75Klataky 76بينما ينظر كالتزكي 
  . الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة طويلة المدى

  .)93ص: 1995الزيات، (
يعرفها على أنها دراسة مكونات عملية : Solso 1988تعريف سولسو  -

  .و العمليات المعرفية التي ترتبط بوظائف هذه المكونات التذكر
الذاكرة هي : Feldman 1996و فيلدمان  Baron 1992تعريف بارون  -

  .دراسة القدرة على اإلحتفاظ بالمعلومات و إسترجاعها وقت الحاجة
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الذاكرة هي القدرة على تذكر ما تعلمه : Haberland 1994تعريف هابرالند  -
  .الفرد سابقا

الذاكرة هي دراسة عمليات إستقبال : Anderson 1995تعريف أندرسون  -
  .المعلومات و اإلحتفاظ بها و إستدعائها عند الحاجة

الذاكرة هي العملية التي يتم من : sternberg 2003تعريف ستينبرغ   -
  .ال تستخدم في الحاضرالتي خاللها إستدعاء معلومات الماضي 

الذاكرة هي القدرة على التمثل اإلنتقائي : 3200تعريف عبد اهللا محمد -
للمعلومات التي تميز خبرة الفرد و اإلحتفاظ بالمعلومات بطريقة منظمة من أجل 

  .إعادة إسترجاعها في المستقبل
الذاكرة هي الدراسة العملية لعمليات إستقبال : 2004تعريف عدنان العتوم  -

ص : 2004العتوم، (ت الحاجة المعلومات ترميزها و تخزينها و إستعادتها وق

118.(  
هي عملية التعرف و اإلستدعاء لما تم تعلمه أو : عبد الحميد تعريف السيد -

عبد الحميد ، (. اإلحتفاظ به و هي وظيفة نفسية أساسية تكمن خلف عملية التعلم

  ).214ص : 2000
صورة هي النظام الذي تختزن فيه المعلومة المتعلقة بال:Paivioتعريف بيفيو  -

  )Linden,1989:p2.(أو الشيء 
و من خالل كل ما سبق يمكن القول بأن الذاكرة هي عملية معرفية تتضمن عدة 
مراحل بدءا من التعرف على المواقف و المثيرات وصوال إلى تخزينها ثم إعادة 

  .اإلستقبال ، اإلحتفاظ ، اإلسترجاع : إذن فالذاكرة تشمل مفاهيم  .إسترجاعها
  :الذاكرةمراحل  -1-2

التسجيل أو الترميز، : يتفق علماء النفس أن للذاكرة مراحل ثالث تمر بها هي
  .)261ص : 2002ملحم، (. التخزين أو اإلحتفاظ، اإلسترجاع

  : مرحلة التسجيل أو الترميز - أ
يتضمن الترميز تحويل المعلومات الحسية كالصوت أو الصورة إلى نوع من 

كرة، فتسجيل المعلومات الواردة إلينا ال يعني الشفرة أو الرمز الذي تقبله الذا
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فكثيرا ما يتضمن الترميز تجميل للمادة ) كالصورة الفوتوغرافية(تسجيلها كما هي 
أو ربطا لها بخبراتنا السابقة على شكل بطاقة أو صورة أو أي شيء آخر، و ذلك 

  .حتى يمكن أن نجد المعلومات فيما بعد
فإن ) و هي المرحلة الثانية(لمعلومات للتخزين والترميز عملية الزمة إلعداد ا

وضع الشفرة يسمح بتشكيل المادة حتى يمكن لجهاز التخزين أو تمثيلها على سبيل 
المثال، عندما تقرأ فأنت في الواقع ترى خطوطا متعرجة سوداء على الصفحة، و 
 قد تضع رمزا لهذه المعلومات في شكل صورة أو تصميم أو كلمات أو أفكار ال

  .معنى لها
  :مرحلة التخزين -ب

و هي حفظ المعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة أي تخزينها، و يمكن أن تخزن 
  .المعلومات في الذاكرة فترات زمنية مختلفة تتراوح بين بضع ثوان و طول العمر

  :مرحلة اإلسترجاع -ج

  .و هي مرحلة سحب المعلومات من المخزن عند الحاجة إليها
  يوضح أهم مراحل الذاكرة)  31(كل رقم ش

  
  
  

        إسترجاع المعلومة من الذاكرة     اإلحتفاظ بالمعلومة في الذاكرة      وضع المعلومة في الذاكرة
   

 
  
  
  
  
  
  
  

 مرحلة التخزین   مرحلة اإلسترجاع  مرحلة الترميز
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  :أنواع الذاكرة و مكوناتها -2

  :أنواع الذاكرة  -2-1

  :تقسيم الذاكرة وفقا لطبيعة النشاط النفسي -2-1-1
  :حسية العيانيةالذاكرة ال -أ

و هي الذاكرة التي تتعلق باإلنطباعات المتجمعة عن الطبيعة و الحياة من خالل 
إذ يقوم العالم من حولنا بتزويدنا بآالف  ،)265ص: 2002ملحم، (أعضاء الحس 

المثيرات الصورية و اللمسية و الشمية و الذوقية التي تدخل الحواس و تقوم 
ذه المعلومات إلى المرحلة القادمة من التخزين و الحواس بدورها اآللي في نقل ه

هي الذاكرة القصيرة، و لكن بحكم اإلنتباه، فإن بعض هذه المعلومات يصل فقط 
إلى الذاكرة القصيرة بينما يتم نسيان بقية المعلومات التي ال نركز إنتباهنا عليها، و 

ليها فقد إختلف العلماء حول مصير هذه المعلومات المفقودة أي التي ال يتم اإلنتباه إ
حول ذلك، حيث يكتفي غالبيتهم بفكرة فقدانها و عدم قدرتها في التأثير على 
خبرات اإلنسان أو بناه المعرفية، بينما يشير البعض إلى إمكانية دخول هذه 
المعلومات المفقودة إلى خّزانات خاصة بعيدة المدى و تعرف الذاكرة الحسية 

  :و يمكن تلخيص أهم خصائصها في التالي بالمخزن أو المسجل الحسي
تنظيم الذاكرة الحسية لتمرير المعلومات بين الحواس و الذاكرة القصيرة حيث  - 1

وحدات معرفية في الوقت الواحد، علما بأن الوحدة  5-4تسمح بنقل حوالي 
  .المعرفية قد تكون كلمة أو حرفا أو جملة أو صورة حسب نظام المعالجة

الحسية المعلومات لمدة قصيرة من الزمن ال تتجاوز الثانية بعد  تخزن الذاكرة -
  .زوال المثير الحسي

تنقل الذاكرة الحسية صورا حقيقية عن العالم الخارجي بدرجة من الدقة عن  - 3
  .طريق الحواس الخمسة

ال تقوم الذاكرة الحسية بأية معالجات معرفية للمعلومات بل تترك ذلك للذاكرة  - 4
  )124-123ص : 2003لعتوم، ا(القصيرة 

الذاكرة البصرية، : و هذا الشكل من الذاكرة يتضمن أشكاال فرعية أخرى هي
  .الذاكرة السمعية، الذاكرة اللمسية، الذاكرة الشمية، الذاكرة الذوقية
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  :الذاكرة اللفظية المنطقية-ب
على و في هذا النوع يحدث أن الفرد يتذكر تلك األلفاظ ذات المعنى الذي ينعكس 

جواهر األشياء و الظاهرة المراد تذكرها ،حيث تعتمد الذاكرة على إدراك العالقات 
عبد (المنطقية بين عناصر المادة المتعلقة، فاألمر ال يرتبط فقط بالشكل البصري، 

و هي تعصف بذاكرة المعاني و يقصد بها  )174ص : 1997الوهاب كامل، 
فكار المجردة و هي ضرورية إلستخدام تذكر الكلمات و المفاهيم و القواعد و األ

  )247ص: 1997، سولسو( .اللغة
  :الذاكرة اإلنفعالية -ج

و تتمثل في الحاالت اإلنفعالية التي إقترحت لمواقف سابقة، و في هذا النوع من 
ملحم، (الذاكرة يسترجع الفرد الماضي مصحوبا بإنفعاالت معينة إيجابية أو سلبية 

  .)266ص :2002
اإلنفعالية القوية يمكن أن تسبب تذكر فوري سريعـ و تذكر طويل والخبرات 

: 2005الدردير ، عبد اهللا، (المدى لحدث ما و هذا يطلق عليه وميض الذاكرة، 

  .)189ص
إذن ينحصر محتوى الذاكرة اإلنفعالية في تلك الحاالت اإلنفعالية التي تحتل مكانا 

ظهر في الذاكرة إحساس الفرد بعدم هاما في خبرة الفرد السابقة في أن تطفو أو ت
اإلتزان أو الضيق أو حتى بعض عالمات الخوف المرتبطة بمرور الفرد بخبرات 

  ).175ص : 1997عبد الوهاب كامل، (أولية سواء كانت صعبة أو ممكنة 

  :الذاكرة الحركية -د

تناول اإلفطار، : معظم ما تؤديه من أعمال يومية يتمثل في صورة مهارات منها
إلخ، نقوم بها دون أن ندرك أننا ... اءة الصحف اليومية، الذهاب إلى العملقر

، و )188ص: 2005الدردير ، عبد اهللا، (تعلمناها أو نعي أننا نستخدم ذاكرتنا 
التصورات : تعرف هذه الذاكرة بذاكرة إكتساب نماذج و حفظها و إستدعائها

و سعتها و تتابعها و وتيرتها الحركية لشكل الحركة و سرعتها و مقدارها - العضلية
  .إلخ...و إيقاعها
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  )266ص : 2002ملحم،: (تقسيم الذاكرة وفقا ألهداف النشاط -2-1-2

و تقوم هذه الذاكرة على وجود أهداف محددة توجه العمليات : الذاكرة اإلرادية -أ
العقلية المتضمنة في الذاكرة، كأن تتذكر في اإلجتماع موضوعات معينة ترتبط 

داف السؤال و مقتضياته و ال ننسى أننا نحفظ المعلومات عن قصد لكي نتذكرها بأه
  .جيدا في اإلمتحان أو في مواقف أخرى

و في هذا النوع من الذاكرة ال توجد أهداف محددة توجه : الذاكرة الالرادية -ب
العمليات المتضمنة في الذاكرة وجهة معينة حيث يقفز إلى الوعي نماذج ألحداث، 

ر أو أشخاص بدون قصد كما لو كانت من تلقاء ذاتها كأن يتذكر اإلنسان لحنا ظواه
  .موسيقيا ما و هو يقرأ كتابا؟ أو يتذكر حادثة ما و هو يتناول الطعام

و تتضمن : تقسيم الذاكرة وفقا إلستمرارية اإلحتفاظ بمادة الذاكرة -2-1-3

  :نوعين

  :الذاكرة قصيرة المدى -أ
مكانة متوسطة بين أنماط الذاكرة الحسية و الطويلة حيث  تحتل الذاكرة القصيرة

تستقبل معلوماتها إما من الذاكرة الحسية في طريقها عبر فالتر اإلنتباه إلى الذاكرة 
القصيرة أو من خالل الذاكرة الطويلة حيث تحتاج الذاكرة القصيرة إلى المعلومات 

ز و التحليل للمعلومات اإلضافية و الخبرات السابقة لممارسة عمليات الترمي
  .الجديدة

وسميت الذاكرة القصيرة بهذا اإلسم ألنها تحتفظ بالمعلومات لفترة قصيرة ال 
، يمكن )127، ص2003العتوم، (ثا قبل إستبدالها بمعلومات أخرى،  18تتجاوز 

الذاكرة اللحظية، الذاكرة : أن يطلق على هذا النوع من الذاكرة تسميات عديدة بمثل
ص : 2002ملحم، ... (الذاكرة العاملة، الذاكرة الفورية، الذاكرة الفاعلة األولية،

هذه التسميات التي تصف طبيعة عمل هذه الذاكرة حيث أنها الدائرة الوحيدة ).267
التي تقوم بمعالجات معرفية مستمرة من ترميز و تحليل و تفسير حتى تصبح 

لة أو اإلستجابة الفورية في المعلومات بقالب يسمح بتخزينها في الذاكرة الطوي
  ).127ص : 2003العتوم، : (ضوئها، و من أهم خصائص هذه الذاكرة
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ثا ما لم  15-8مدة اإلحتفاظ بالمعلومات محددة حيث تبقى المعلومات لفترة  - 1
  .يتم تكرارها أو معالجتها

، 1956(الطاقة التخزينية للذاكرة قصيرة المدى محددة و قد قدرها ميللر  - 2
Miller ( وحدات معرفية 9-5ما بين.  

ثا على وصول مثير للذاكرة القصيرة، و لم يتم  18إذا مرت الفترة الزمنية  - 3
  .معالجته أو تكراره أو التدريب عليه فإنه سيتم نسيانه

إن حدوث أية مشتتات لإلنتباه خالل معالجة المعلومات في الذاكرة القصيرة  - 4
  .المعلومات و تخزينها في الذاكرة الطويلة يؤدي إلى إضعاف إحتمالية معالجة

إن سرعة توالي دخول معلومات جديدة إلى الذاكرة القصيرة يجبر المعلومات  - 5
  ) .مفهوم اإلستبدال(القديمة على الخروج 

إذن فالذاكرة قصيرة المدى تمثل مخزن إنتقالي أو مؤقت لحمل كمية محددة من 
دامها في إنتاج أو إصدار اإلستجابات المعلومات مع إمكانية تحويلها و إستخ

  )93ص: 2001الزيات، (
و ترتبط الذاكرة قصيرة المدى بمفاهيم التكرار و التسميع و إستراتيجية التجميع، و 

إلى فكرة جديدة و هي أن الذاكرة العاملة جزء من الذاكرة  2003يشير ستيربورغ 
  )131ص: 2003العتوم، (الطويلة 

ثالثة مكونات للذاكرة العاملة  Baddeley & Hitch و قد حدد  بادلي وهيتش
  )373-372ص : 1998الزيات، (: هي

الحاجز الفونولوجي أو حاجز الحفظ اللفظي و هو يخزن عدد محدود من  -
  .األصوات الملفوظة المنطوقة

مسودة تخطيط التجهيز البصري المكاني و هي تخزين المعلومات البصرية أو  -
  .ة بالضبط مثلما تستخدم مسودة من الورق لحل مشكلةالمرئية أو المكاني

: المنسق أو المنفذ المركزي و الذي يعمل على تكامل المعلومات من كل من -
حاجز الحفظ الصوتي و مسودة التجهيز البصري المكاني و الذاكرة طويلة المدى، 
كما يلعب دورا هاما في اإلنتباه وضبط السلوك و التحكم فيه و إنتقاء 

  .ستراتيجيات المالئمة التي تضطلع بحل المشكالتاإل
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  :الذاكرة طويلة المدى -ب

و هي القدرة على تخزين المعلومات بشكل دائم لشهور أو سنوات أو ربما طول 
الحياة، يحدث التخزين عندما يقوم قرن آمون بفك شفرة المعلومات ثم إرسالها 

تغرق عملية فك الشفرة وقتا و لمنطقة أو أكثر من مناطق التخزين طويل األمد، تس
، و تشكل )27ص: 2007خليفة ، عيسى، (عادة ما تحدث أثناء النوم العميق

الذاكرة طويلة المدى أهم مكونات نظام تجهيز و معالجة المعلومات لدى اإلنسان، 
فهي عبارة عن خزان يضم كم هائل من المعلومات و الخبرات التي إكتسبها الفرد 

معارف، حقائق، مشاعر، صور، أصوات، إتجاهات، (المختلفة عبر مراحل حياته 
،و هي ذات سعة غير محدودة بكم معين من المعلومات، و تستمد ...) أحداث

الذاكرة الطويلة معلوماتها من الذاكرة القصيرة، و تلعب الذاكرة الطويلة دورا هاما 
تراكمة بصورة في تمثيل هذه المعلومات وفق نظام يسمح بإستدعاء المعلومات الم

أكثر وضوحا و تنظيما مقارنة بما كانت عليه عند دخولها قبل التخزين طويل 
  .األمد

  :و قد قسم العلماء محتويات الذاكرة طويلة المدى إلى نوعين من المعلومات
و تدور معلومات هذه الذاكرة حول المهارات األدائية التي  :الذاكرة اإلجرائية -أ

لممارسة و الخبرة، أو ببساطة كيف يقوم بأداء األشياء تعلمها الفرد من خالل ا
ها البعض على أنها غير شعورية أي بدون وعي من الفرد صفالمختلفة بطريقة و

المهارات المتعلمة خالل لعبة كرة القدم : خالل أداء المهمة الحركية مثال ذلك
  .إلخ...كمهارة التعاون، المراوغة، تطويق الخصم

و تدور معلومات هذه الذاكرة حول الخبرات و الحقائق و : يةالذاكرة التقرير -ب
المعارف التي تعلمها الفرد خالل مراحل حياته المختلفة، و يمكن تقسيم هذه الذاكرة 

  :إلى نوعين هما
و تحتوي على معلومات ذات صلة بالسيرة الذاتية للفرد و : الذاكرة العرضية -

محدد، و خير مثال على ذلك ذكريات  خبراته الماضية وفق تسلسل زمني و مكاني
  .الفرد حول إمتحان الثانوية العامة و ما تبعها من إعالن للنتائج
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و تمثل خاصة معاني المعارف و الحقائق و المعلومات عن  :ذاكرة المعاني -
العالم المحيط بنا كمعلوماتنا عن الطيور و األشجار ونظريات علم النفس و قوانين 

  .في بناء منظمالهندسية و غيرها 
  :و من أهم خصائص الذاكرة الطويلة المدى ما يلي 
  .ال يوجد حدود لكمية المعلومات التي يمكن إستيعابها في الذاكرة الطويلة - 1
ال يوجد حدود للزمن الذي يمكن للذاكرة الطويلة أن تحتفظ بالمعلومات لمدة  - 2

  .زمنية ثابتة
الطويلة يتم تخزينها حتى إذا فشلنا في  جميع المعلومات التي تصل إلى الذاكرة - 3

  .إستدعائها الحقا
إسترجاع المعلومات من الذاكرة الطويلة يتأثر بعدة عوامل منها، فعالية  - 4

الترميز في الذاكرة القصيرة ،الحالة المزاجية للشخص، درجة أهمية المعلومات 
  .للشخص، السياق الذي تم فيه الترميز و اإلسترجاع

لجيد للمعلومات في الذاكرة القصيرة يوفر تلميحات و دالالت تساعد الترميز ا - 5
  ).135-133ص : 2003العتوم، (على تذكرها الحقا من الذاكرة الطويلة 

  :صعوبات التعلم و الذاكرة -3

هناك صلة وثيقة بين الذاكرة و التعلم، فكل تعلم يتضمن ذاكرة، فإذا لم نتذكر شيئا 
 Guilford(و يشير جيلفورد . تطيع تعلم أي شيءمن خبراتنا السابقة فلن نس

في هذا الصدد إلى أن معظم علماء النفس يعتقدون أن التعلم يحدث ) 1977
تغييرات تركيبية بنائية في المخ، و أن هذه التغيرات يحتفظ المخ بها أو تستبقى 
على األقل لفترة محدودة من الزمن، ثم تكشف هذه التغيرات عن نفسها فيما بعد 
بأن تؤدي باإلنسان إلى أن يسلك بطريقة مغايرة عن تلك التي كان يسلكها قبل 

  .التعلم
و يرى علماء النفس المعرفيون أنه إذا كان التعلم هو الوسيلة التي تكتسب بها كل 
األشكال المتعددة للمعرفة التي نمثلها و نستخدمها، فإن الذاكرة مخزن و مستودع 

التي تصنف بدقة و توزع على أماكن متنوعة حتى نخزن فيه هذه المعلومات و 
  ).261ص : 2002ملحم، (. يمكن إسترجاعها بسرعة عند الحاجة إليها
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و يجب النظر إلى التعلم بإعتباره بناء تراكيب أو بنية معرفية، فعندما يتم تعلم 
معلومات جديدة فإنها تكون إضافة إلى البنية المعرفية السابق وجودها في الذاكرة، 
و لكي يصبح التعلم أكثر ديمومة يتعين إدماج الخبرات الجديدة في الخبرات السابقة 

  ).339ص: 1995الزيات، (ثم إعادة إستخدام هذه الخبرات في المواقف الجديدة 
و فيما يتعلق باألطفال ذوي صعوبات التعلم فقد أشارت الدراسات التي أجريت 

ألطفال ذوي صعوبات التعلم و عليهم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا
البطاينة و آخرون، : (أقرانهم العاديين في مجال الذاكرة يمكن تلخيصها فيما يلي

  )102ص : 2005
عدم كفاءة اإلستراتيجيات المستخدمة لديهم في إسترجاع المعلومات من  - 1

  .الذاكرة
راتيجياتهم إفتقارهم إلى مهارات الضبط و المراجعة الذاتية لتقويم فاعلية إست - 2

  .في إسترجاع المعلومات من الذاكرة
الفشل في إحداث التكامل بين الذاكرة اللفظية و الذاكرة البصرية للمثيرات  - 3

  .البصرية عند تخزينها و إسترجاعها
وجود مسارين مختلفين أو منفصلين للمدخالت السمعية و البصرية في نظام  - 4

و أن أطفال صعوبات التعلم ربما ) CECI(ذاكرة المعاني حسب إعتقاد سيسي 
  .لديهم قصور أو خلل في أحد هذين المسارين

قلة البناء المعرفي الناتج عن صعوبة اإلحتفاظ لديهم و الذي يسبب إضطرابا  - 5
في الذاكرة طويلة المدى عند األطفال ذوي صعوبات التعلم عند المهام التي تتطلب 

  .لمعنىمهم التجهيزات و المعالجة القائمة على ا
إفتقار ذاكرة هؤالء األطفال إلى الترابط و التمايز و التنظيم و التكامل مما  - 6

  .يؤدي إلى ضعفهم في األداء على المهام التي تتطلب التكامل بين المعاني
هم أقل كفاءة و قدرة على تفعيل التبادل الوظيفي بين المعرفة التقريرية التي  - 7

المبادئ و النظريات و المعرفة اإلجرائية التي تتحدث عن الحقائق و القواعد و 
  .تتناول وصف الخطوات و القيام بالمهام المختلفة

  .ضعفهم في تحويل المعرفة اإلجرائية إلى معرفة تقريرية - 8
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  :الذاكرة البصرية -ثانيا 

 :تعريف الذاكرة البصرية -1
و  هي القدرة على تذكر تركيب أشكال و موضعها: "تعريف أنور الشرقاوي -

   )151ص : 1992الشرقاوي، " (إتجاهها
هي عملية طبع و تسجيل المعلومات بها على أساس : "تعريف كامل محمد علي -

النظام السمعي البصري، و الحس و المخيالت األخرى، فتذكر التمارين الرياضية 
ص : 1991كامل محمد، " (مثال يقوم على تكامل الصورة البصرية للتمرين ككل

174.(  
القدرة على إسترجاع أو تمييز و إعادة تكوين مواد سبق : " يف سامي ملحمتعر -

  ).337ص :2002ملحم، " (عرضها أو التعرض لها بصريا
هي أدنى مستوى لعملية تنظيم المعلومات، و يشار إلى : "تعريف وسمية العباد -

مات المعلومات البصرية بالذاكرة الرمزية و التي تعتبر ذاكرة مؤقتة حيث المعلو
  ).51ص : 2006العباد، " (ستظل مخزنة في الذاكرة حتى مع غياب المثير

هي تلك اإلنطباعات البصرية التي تنقلها هذه الذاكرة : "Neisserتعريف نيسر  -
  ). 124ص : 2003العتوم، " (إلى المعالجة الالحقة

الذاكرة البصرية هي إختزان بعض المعلومات في : " 1991تعريف هبة وجيه -
  " .لذاكرة على أساس بصريا

تتمثل الذاكرة البصرية في المعلومات التي : " 1989تعريف عبد الحليم محمود -
نتلقاها عن طريق حاسة البصر فتدخل إلى مخزن حسي يتمثل في عضو البصر 
،والصورة الحسية التي ترتسم لدينا نتيجة كل من الخبرة الحسية والبصرية تبقى 

أ بعدها في التالشي إال إذا إنتبهنا لها وأدخلناها الذاكرة جزءا من الثانية ثم تبد
  )42ص:2004عبد الحليم محمد،"( قصيرة المدى ثم الذاكرة طويلة المدى 

و الحقيقة أن مفهوم الذاكرة البصرية يرجع إلى أبرز علماء علم النفس المعرفي 
Ulric Neisser د إستخدم الذي إقترح هذا اإلسم للذاكرة الحسية البصرية، و ق

للداللة على اإلنطباعات  Iconic memoryمفهوم الذاكرة التصويرية 
Impressions  التي تجعل المثيرات التي تستقبلها هذه الذاكرة متاحة للتجهيز و
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المعالجة حتى بعد إختفاء هذه المثيرات، و بينما يشير مفهوم الذاكرة التصويرية 
لى إنطباع بصري معين للمثير يشير إIconإلى عملية الذاكرة فإن مصطلح 

  . Aموضوع الحاجة، مثل اإلنطباع الذي يتركه الحرف 
، وهي ) الرؤية مثال ( هي تلك الذاكرة التي تمتاز بترميز نوعي للعمليات الحسية 

ذات سعة ضعيفة و سريعة الزوال فالمعلومة تمكث لمدة أقل من الثانية ، والزوال 
 (Delacour,1998:p119 ).جديدة يكون تلقائيا نتيجة دخول معلومة 

يمكن القول بأن الذاكرة البصرية هي القدرة على تخزين و إسترجاع ما يراه الفرد 
  .من مثيرات أو معلومات بصرية

  :خصائص الذاكرة البصرية -2

  :تتميز الذاكرة البصرية بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي
  .صرية ال يتعدى اإلستيعاب األولمعالجة المعلومات في الذاكرة الب - 1
 0.5المدى من (المعلومات تخزن في الذاكرة البصرية لفترة ال تزيد عن ثانية  - 2

  ).ثانية 1إلى 
  .يمكن إستدعاء المعلومات البصرية من الذاكرة الحسية البصرية مباشرة - 3
كلما بقيت المعلومات في الذاكرة الحسية البصرية فترة أطول كلما سهل  - 4

  .تذكرها
دخول معلومات حسية جديدة إلى الذاكرة الحسية البصرية يمحي المعلومات  - 5

  .القديمة
وحدات من المعلومات إلى الذاكرة  10إلى  9تمرر الذاكرة البصرية حوالي  - 6

القصيرة من أجل معالجتها و هذا أكبر من المعدل العام للذاكرة الحسية العامة و 
  .داتوح 5- 4التي تراوحت ما بين 

ال يحدث أية معالجات معرفية للمعلومات في الذاكرة الحسية البصرية حيث أن  - 7
  .تجميع هذه المعالجات يحدث في الذاكرة القصيرة

  .الذاكرة لها القدرة على تصنيف المعلومات - 8
المعلومات في الذاكرة البصرية عرضة للتشويش من خالل المعلومات  - 9

  .الجديدة
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  .ى القراءة بطيئةمعدل القدرة عل -10
سعتها غير . الذاكرة البصرية لها قدرة عالية على اإلحتفاظ بالمعلومات -11

  (le maire, 1999: p51)محدودة نسبيا 
  ) .جزء من الثانية ( المعلومات في الذاكرة البصرية تدرك و ال تعالج  -12

(Vocabulaire des sciences cognitives,1998:p389)  
صائص نستطيع القول أن طبيعة الذاكرة الحسية البصرية من خالل هذه الخ

هي سريعة الزوال ألنها مؤقتة عابرة، يستمر بقاؤها مئات قليلة من ) األيقونية(
حيث ذكرت بعض التقارير أن دقتها تبلغ درجة (الميليثانية فقط، و لكنها دقيقة 

ط بين و هي قادرة على التجميع و التنظيم و الرب) وضوح الصور الضوئية
المعلومات، و يبدو أنها مستقلة عن قدرة المبحوث على التحكم فيها و السيطرة 
عليها، و تبلغ سعة تخزينها تسعة بنود على األقل، و من المحتمل أن يتسع 

  )125-124: ، ص1996، سولسو(مخزونها ألكثر من ذلك بكثير جدا 
  
  :وظيفة الذاكرة البصرية و أهميتها في عملية التعلم -3

تعمل الذاكرة البصرية على إسترجاع الصورة التي تم تعلمها مما يسهل على 
األطفال إمكانية تعلم القراءة و الكتابة من خالل سرعة إستذكار صور الحروف و 
الكلمات، مما يسرع في عملية قراءتها في حين أن األطفال ذوي صعوبات الذاكرة 

ت مما يدفعهم إلى تهجئتها البصرية يواجهون صعوبات في التعرف إلى الكلما
فيظهر عليهم البطء في بداية تعلم القراءة كما يجدون صعوبة في تذكر قواعد 
اإلمالء و التهجئة و تعرف الكلمات الشاذة فتظهر على كتابتهم التهجئة الصوتية 

البطانية و (. للكلمات كما يرافق ذلك صعوبة في تكوين صور األشياء في أذهانهم

كما أن لهذا النوع من الذاكرة أهمية خاصة في  )115ص :  2005آخرون، 
النشاط اإلبتكاري و اإلبداع الفني،و يظهر دور المربي و األم في مدى تنظيم ما 
يقدم إلى الطفل من معلومات بصرية بحيث ال يؤدي إلى اإلرتباك في إستقبال 

إلى المعقد،  المعلومات، فكلما كانت المعلومات البصرية منظمة و مرتبة من البسيط
و التسلسل في تقديم األشكال بدءا بالخط المستقيم ثم المنحنى ثم الدائرة، ثم المربع 
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ثم األشكال األكثر تعقيدا، كما تتضح أهمية الذاكرة البصرية في تحويل المعلومات 
اللفظية في شتى مواد الدراسة إلى جداول في أشكال مختلفة حيث يساعد ذلك على 

  ).174ص:1997عبد الوهاب كامل،(ذكر تنظيم عملية الت

و الذاكرة البصرية تعتبر مرحلة أولية في عملية تسجيل المعلومات البصرية في  
عملية القراءة و الهدف منها هو إعطاء القارئ فكرة عامة عن ذلك الموضوع لفهم 
عملية القراءة بصورة مبدئية ،كما أن هذه الذاكرة ذات دور أكبر من وحدات 

المؤقتة حيث أن المعلومات في الذاكرة البصرية كانت تحفظ لإلستخدام التخزين 
الالحق، فالفترة الزمنية القصيرة التي يمكن للذاكرة البصرية أهمية بمجرد إبتعاد 

  ).55ص: 2006العباد، (العينين عنها 
  
  ):األيقونية، البصرية(تجاهات النظرية و التجريبية في الذاكرة  التصويرية إلا -4

ببحث يعد أول تطبيق للبحوث العلمية  Sperling 1960جورج سبيرلينج  قام
التي أجريت على الذاكرة التصويرية، و كان الهدف من بحثه هذا هو قياس حجم 

حرفا معينا من حروف اللغة اإلنجليزية على  12الذاكرة، فقد عرض سبيرلينج 
تهم ثم إطفاء إضاءة مفحوصيه ، طالبا منهم أن يقفوا إلى جوار مفتاح إضاءة غرف

  )335ص:1998الزيات ،( .الغرفة، ثم إضاءتها
و بمجرد إنتهائهم من قراءة الحروف اإلثني عشر خالل لحظة تمثل جزء من 

يحاول كل يعيد إطفائه و بعد ذلك يطلب من المفحوصين أن ) ميليثانية 50(الثانية 
  .منهم إسترجاع أكبر عدد ممكن من الحروف التي عرضت عليهم أو قرأوها

  :و كانت تعليمات بحث سبيرلينج على النحو التالي
و ال تنظر ) التدريب(ضع يدك على المستطيل عند أسفل هذه الصفحة  - 1

  .للحروف الموجودة به حتى يقال لك
يكون مفتاح إضاءة الغرفة داخل يشترط أن (قف بجوار مفتاح اإلضاءة غرفتك  - 2

  ).الغرفة ال خارجها
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بمجرد إنتهائك من قراءة هذه التعليمات أطفئ إضاءة الغرفة ثم إرفع يدك من  - 3
على المستطيل الذي به الحروف، و إفتح إضاءة الغرفة، ثم بمجرد مرور عيناك 

  .على الحروف بالمستطيل أعد إطفاء إضاءة الغرفة مرة ثانية
  إبدأ ...... ول إسترجاع أكبر عدد ممكن من الحروفاآلن حا - 4
  

  يوضح الحروف المعروضة في تجربة سبيرلينج) 41(الشكل رقم 
  

      X   B   S  T 
   D  H  M  G     
   R  L  W  C 
      

و لما كان هدف سبيرلينج هو قياس الحجم الحقيقي للذاكرة التصويرية، و لكي 
ت الذي يمكن للمفحوصين أن يرددوا خالله يحقق هذا فإنه بحاجة إلى شغل الوق

في الذاكرة التصويرية لكل منهم، و قد كانت هذه مشكلة ) الفقرات(جميع الحروف 
بالنسبة للباحثين اآلخرين الذين إستخدموا هذا التكنيك، حيث كان هؤالء يطلبون من 

  .المفحوصين تقرير كامل
ي الصف األول األعلى من بينما كان سبيرلينج يقيم بحثه على تقرير جزئي، أ

تشير ) نغمة(الحروف، و بعد إخفاء الحروف كان المفحوصون يسمعون صوت 
إلى أي من الصفوف التي عليهم أن يسترجعوها، و عندما يسمعون نغمة عالية 
عليهم أن يسترجعوا الحروف التي بالصف األعلى، و عندما يسمعون نغمة 

وسط ،و عندما يسمعون نغمة متوسطة عليهم أن يسترجعوا حروف الصف األ
  .منخفضة يكون عليهم أن يسترجعوا حروف الصف األسفل

و قد وجد سبيرلينج أن الناس إسترجعوا أكثر من ثالث فقرات في المتوسط من كل 
) مرات X3(صف عند إستخدام تكنيك التقرير الجزئي، و عندئذ إذا ضربنا القيم 

فقرات من ) 10-9(يرون بالفعل ما بين فإننا يمكننا أن نصل إلى تقرير أن الناس 
فقرة متاحة أو معروضة، و لكن مع إستخدام تكنيك التقرير الكلي فإن عدد  12
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فقط قبل إخفاء الفقرات الباقية من الذاكرة  4الفقرات التي يمكن إسترجاعها حوالي 
  .التصويرية

ر الصوت أو و قد بحث سبيرلينج أثر طول الفترة الزمنية بين إخفاء المثير و ظهو
النغمة التي تشير إلى أي من الصفوف يتعين إسترجاعه، و قد كانت نتائج بحثه هذا 

  :على النحو التالي
في ظل شرط التقرير الجزئي و ظهور الصوت لحظة إخفاء حروف الصف  -

  .فقرات من العرض 9 -1يرى الناس من 
ن الناس ال يرون إذا تأخر الصوت أو النغمة قليال إلى حوالي نصف الثانية فإ -

  .أربع فقرات و نصف فقط 4.5سوى 
بمعنى آخر فإن الذاكرة التصويرية تخبو سريعا بحيث تذهب تماما في نصف 
الثانية و يتضاءل مستوى اإلسترجاع إلى المستوى الذي ظهر في ظل شرط 

  .التقرير الكلي
تقرير و يوضح الشكل التالي معدل اإلسترجاع في ظل شرطي التقرير الجزئي و ال

  :الكلي
يوضح معدل اإلسترجاع في ظل شرطي التقرير الجزئي و ) 15(الشكل رقم 

  .التقرير الكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

احلروف املسترجعةعدد   

نغمة التقدیم بالثواني ختــفاء المثير وظهور صوت أوإبين الزمنيةالفترة 

سترجاع يف ظل شرط التقدير اجلزئيإلمعدل ا  

سترجاع يف ظل شرط التقدير الكليإلمعدل ا  

0.15 0.3 0.5 1.0 
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في تجربة التذكر الجزئي لسبيرلنج ، الفرد يجهل أي سطر ينبغي أن يتذكر ، إذن 
فعليه أن يحتفظ في الذاكرة بكل تفاصيل الجدول المعروض  حتى يصل إلى 

إلى السطر الذي ينبغي أن يتذكره ، والنتائج التي توصل إليها  اإلشارة التي تشير
ظهرت أن عدد الكلمات المتذكرة تتناقص بسرعة عندما ترتفع مدة مؤشر أسبيرلنج 

التذكر ، الفرق في متوسط عدد الكلمات المتذكرة في شروط التذكر الكلي والجزئي 
 .ميلي ثانية ، وصفر عند الثانية 300تتناقص بسرعة إلى 

وقد توصل كل من أفرابش وكوريال إلى أن المعلومة ال تمكث أكثر من مئتين 
 (neves,1999:p26) .ميلي ثانية 

و لقد لقيت نتائج سبيرلينج تقدير الكثير من علماء علم النفس المعرفي، حيث تنسجم 
مع مدخل تجهيز و معالجة  1960هذه النتائج التي تم الحصول عليها عام 

، كما يصف  1968شيفرن –لنحو الذي جاء به نموذج  إتكنسون المعلومات على ا
أن مدخل تجهيز و معالجة المعلومات يؤكد على أن اإلدراك  long  1980لون ، 

ليس إستجابة فورية للمثير و إنما خبراتنا البصرية هي نتائج لتعاقب عمليات أو 
ازن التصويرية مراحل جيدة التحديد كل منها يتطلب زمنا قابال للقياس، و المخ

أن تبدأ  -أي خالل هذا الزمن–تسمح بتقرير مختصر للمثير  الذي يمكن خالله 
  .عمليات تجهيز و معالجة المعلومات

فاتحة لمئات التجارب البحثية التي أجريت  Sperlingو قد كانت دراسة سبيرلينج 
، و قد على الذاكرة التصويرية مستخدمة مدى متنوع و ثري من اإلجراءات البحثية

دعمت نتائج هذه الدراسات و البحوث أن مفهوم األيقون يظل محتفظا بالمعلومات 
ثانية إلى أقل من نصف ثانية بعد إختفاء *مل 400- 20لفترة زمنية تتراوح بين 

  ).Heijden, 1981(المثير 
و قد إتجهت الدراسات و البحوث الحديثة إلى التركيز على خصائص أخرى 

 ,Loftus et al( في الدراسة التي قام بها لوفتس و زمالئه ، فمثالIconلأليقون 
مستهدفة قياس مدى ثراء األيقون ، توصلت الدراسة إلى أن األيقون ) 1985

ثانية للعرض /مل) 270-350(ثانية و هي عبارة عن /مل) 10(يساوي حوالي 
  )340ص:1998الزيات ،( .اإلضافي للمثير البصري
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هذه الدراسة خالل بحث إضافي قام به هو و  Loftus 1992و قد أعاد لوفتيس 
زمالئه حيث ظهرت فروق أساسية في المعدل الذي خالله تخبو التخيالت أو 
التصورات األيقونية، و لكن خالل العقدين األخيرين من هذا القرن أثار مفهوم 
األيقون نوع من التعارض أو التناقض حول أين يوجد األيقون، هل األيقون مختزن 

المستقبالت البصرية داخل العين أم أنها يوجد في بعض األجزاء المركزية من  في
  المخ؟

أن األيقون مختزن في العصيبات أو وصالت  )Sakitt, 1976(و يرى ساكت 
المستقبالت أو المستقبالت المضيئة تكون حساسة للمثيرات األسود و األبيض دون 

  .المثيرات الملونة
إلى أن الذاكرة التصورية تحتوي معلومات  Banks & Braverو يشير كل من 

ينبغي أن تكون مستخدمة في الذاكرة التصويرية، و  Conesلونية، و أن الكونات 
إلى أن الكونات أكثر أهمية من  Adlson, 1978أكثر من هذا فقد توصل 

العصيات في الذاكرة التصويرية، و يعتقد الكثير من علماء علم النفس المعرفي أن 
نات يجب أن تختزن عند مستوى عال من التجهيز البصري أكثر من الكو

المستقبالت الخاصة بالشبكية، و الذاكرة األيقونية التصويرية تميل إلى أن تكون 
  .نشاطا معرفيا أكثر من أن تكون شيء ما يحدد في جزء ما من العين

سير المعرفي دليال إضافيا ضد تفسير المستقبالت و تأثير التف Dilolloو قد أضاف 
حيث أنه إذا كانت . Dilollo 1977, 1980, 1987للذاكرة التصويرية 

المعلومات تختزن حقيقة في المستقبالت الشبكية، فإن المثير الذي يعرض لمدة 
أطول يمكن أن يزيد ديمومة أو إستمرارية الذاكرة التصويرية، أي إستمرار عمل 

نظرية إدراكية يمكن أن تقترح أن  الذاكرة التصويرية لمدة أطول، و ليست هناك
الذاكرة التصويرية تتناقص عندما يظل المثير لزمن أطول، ومع ذلك ديلوللو 

Dilollo  و طالبه حصلوا على نتائج مدهشة، فعندما تزيد مدة المثير إلى أكثر من
 Dilollo 1992ميلي ثانية تصبح الذاكرة البصرية تتابعيا أقصر، كما يفسر  10

التصويرية تقوم أساسا على الزمن الالزم لنشاط تجهيز المعلومات و  أن الذاكرة
 Dilolloختصار فإن إهذا الزمن محدد يبدأ مع أول لحظة لظهور أو تقديم المثير، ب
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يقترح أن اإليقون يكون مختزنا في أكثر من جزء مركزي في المخ أكثر منه في 
،و مثلما إختلف  )370-334ص : 1998الزيات ،(المستقبالت البصرية للعين، 

العلماء حول مكان وجود األيقون وقع إختالف آخر حول فائدة األيقون، و قد كان 
أول من كتب عدد من المقاالت حول مفهوم األيقون و كان  Haber 1985هابر 

توجهه قائما على أن زمن بقاء المثيرال يلعب أي دور مهم في النشاط اإلدراكي 
ن مفهوم األيقون يكون مفيدا إذا كنا نظل بصورة اليومي ، ويدلل على ذلك بأ

متكررة مشغولين في أنشطة معرفية مثل القراءة التي تقوم على ومضات ضوئية 
تظهر و تختفي، و خارج نطاق المعمل يقضي الناس معظم وقت يقظتهم في 
التعامل مع مثيرات تتحرك و تتراءى أمامهم، و تنطوي على خصائص ثالثية 

أن زمن  Haberت حروفا أو أشكاال ثنائية األبعاد، و من ثم يرى األبعاد و ليس
  .عرض المعلومات البصرية ينطوي على وظائف معرفية أكبر مما ذكر

و قد هوجمت آراء هابر و وجهت لها العديد من اإلنتقادات، و قد خلصت هذه 
تقدم التعليقات إلى فائدة مفهوم األيقون، و على سبيل المثال فالصورة المتحركة 

اللقطات السريعة التي تتكامل مع بعضها حتى يمكن إستقبالها على النحو الصحيح، 
و من الطبيعي أن تقدم لنا الذاكرة التصويرية مساعدة ملموسة في هذه العملية، و 

قام ) الكمبيوتر(أكثر من هذا فإن التطور التكنولوجي الذي صاحب الحاسب اآللي 
التي تظهر على شاشة الكمبيوتر و أن أي  على أساس تجميع وحدات المثيرات

صورة أو شكل أو تكوين يظهر على شاشة الكمبيوتر هو في األصل عدد من 
األيقونات إنتظمت بطريقة معينة منتجة الشكل الذي نراه أو نستقبله، و مما ال شك 
  .فيه أن المعلومات المتعلقة باأليقون يمكن أن تكون مفيدة في بناء نظم مرئية فعالة

باإلضافة إلى ذلك فإن سعة التخزين الضخمة المتاحة في الذاكرة البصرية 
التصويرية تشكل خاصية مفيدة ، ألن التوليف في اإلنتباه االنتقائي يمثل ميكانيزم 
لدى الناس لإلحتفاظ بجزء فقط من المثيرات التي تصل إلى حواسهم 

  ).342ص: 1998الزيات،(
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  :واع أخرى من الذاكرةعالقة الذاكرة البصرية بأن -5

  :عالقة الذاكرة البصرية بالذاكرة قصيرة المدى و العاملة -5-1

تعتبر الذاكرة قصيرة المدى نوع من أنواع الذاكرة تتميز بمجموعة من الخصائص 
ثانية على عكس الذاكرة  30من أهمها أنها تحتفظ بالمعلومات لمدة ال تزيد على 

صيرة المدى تخضع للتجهيز و المعالجة من حيث الحسية، فالمعلومات في الذاكرة ق
المقارنة و تغيير ترتيبها أو تنظيمها، و من المراحل الهامة التي تمر بها المعلومات 
في الذاكرة قصيرة المدى ما يعرف بعملية الترميز، و قد يكون هذا الترميز سمعيا، 

شكلها، بحيث معنويا، بصريا، و يميل بعض الناس إلى ترميز المعلومات وفقا ل
تمثل المعلومات بسالسل من الصور التي تحدد المثير، وهذا النوع من الترميز 
يفسر ما يعرف بالذاكرة الفوتوغرافية ،حيث يتميز به الناس دقيقو المالحظة 
كرجال األمن، و العلماء الذين لديهم قدرة عالية على وصف التفاصيل بغاية الدقة 

   .البصرية عندما يتعرضون لمثل هذه الصور

  ).130ص:2004العتوم،( 

و للترميز البصري في الذاكرة قصيرة المدى نفس األثر الذي يحدثه الترميز 
لبيان  Posner & Keele 1967السمعي على فعالية الذاكرة، و قد أجرى 

تجربة كيف يتم الترميز البصري في الذاكرة قصيرة المدى، فقد عرضا من خالل 
  :زواج من الحروف مثلبحثهما على المفحوصين أ

A-A,A-a,A-B,B-B,B-b......   و كان تقديم كال الحرفين في نفس الوقت
  .أحيانا، و في أحيان أخرى كان يسمح بمرور زمن لحظي بين الحرفين

هل الحرفان متماثالن تماما : و في كل حالة كان يطلب من المفحوصين أن يجيبوا
بالبحث عما إذا كان  Keele و كيلى Posnerأم ال، و كان إهتمام بوسنر 

من ) A-a(المفحوصون يستغرقون زمنا أطول في اإلجابة بنعم على الحرفين 
: و إفترض الباحثان عددا من اإلفتراضات على النحو التالي). A-A(الحرفين 

  ). 346ص : 1998الزيات،(
-A(إذا كان الترميز يعتمد على منطوق الحروف فإن زمن اإلستجابة للحرفين  -
a(  ال يختلف عن زمن اإلستجابة للحرفين)A-A.(  
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فإن زمن ) الترميز البصري(إذا كان الترميز يتم إعتمادا على شكل الحروف  -
) A-A(يكون أطول من زمن اإلستجابة للحرفين   )A-a(َاإلستجابة للحرفين 

) A-a(لوجوب ترجمة الرمز البصري إلى مسماه حيث يحتاج أحد الحرفين 
  ).A-A(نما ال يحتاجها الحرفين ترجمة رمزية بي

و قد توصل الباحثان إلى صحة اإلفتراضين السابقين حيث كان الزمن المطلوب 
أطول في المتوسط من الزمن المطلوب لإلستجابة ) A-a(لإلستجابة على الحرفين 

) ثانية 1.5(و خاصة إذا كان الفاصل الزمني بينهما يقل عن ) A-A(على الحرفين 
إعتمادا على ) A-A(و الحرفين ) A-a(د إلى ترميز الحرفين حيث يميل الفر

 1.5(المنطوق أي الترميز السمعي عندما يكون الفاصل الزمني بينهما أقل من 
إعتمادا ) ثانية 1.5(، بينما يميل إلى الترميز البصري بعد مرور أكثر من ) ثانية

ن تخزينه في على تطابق الحرفين شكال، و معنى ذلك أن الترميز البصري يمك
إذن يتضمن الترميز . الذاكرة قصيرة المدى ثم نتيجة إحالل الترميز السمعي

صياغة المعلومات في شكل رموز في الذاكرة قصيرة المدى رموزا بصرية و 
  )125ص : 1996، سولسو(صوتية و داللية على األقل 

لذاكرة أول من أطلق على الذاكرة قصيرة المدى إسم ا Baddely" بادلي"و يعد  
العاملة رغم وجود آراء أخرى تقضي بوجود إختالف بين هذين النوعين من 
الذاكرة، و يرى بادلي بأن الذاكرة العاملة ليست أحادية بل تتكون من عدة مكونات 

مسودة تخطيط التجهيز البصري : سبق التطرق إليها آنفا، من أهم هذه المكونات
بصرية و المرئية و المكانية، ففي دراسة المكاني و التي تخزن فيها المعلومات ال

و زمالئه وجد أن المفحوصين  Brand monte 1992 قام بها بارندمونت 
وجدوا أنفسهم مجبرين على ) LA-LA-LA-LA(الذين طلب منهم أن يكرروا 

إستخدام مسودة التجهيز البصري نظرا ألن الحاجز الفونولوجي أو حاجز الحفظ 
  .د المقطع المذكورالصوتي كان مشغوال بتردي

و مسودة التجهيز البصري المكاني ذات سعة محدودة، فإذا حاولت أن تحل مشكلة 
هندسية على مسودة من الورق صغيرة جدا، فإنه من الممكن أن تقع في بعض 
األخطاء، و بالمثل أيضا عندما يكثر عدد الفقرات المطلوبة معالجتها على مسودة 
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الزيات، . (ة تكفي لتحقيق النجاح في معالجتهاالورق فإنه يصعب تمثيلها بدق

  .)372ص : 1998
و هناك من يعطي تسميات أخرى لهذه المكونات في الذاكرة العاملة فيرى بأنها 
تتكون من العقدة الصوتية التي تهتم باللغة و تخزن بشكل مؤقت الكلمات المنطوقة 

عاملة و هو الجسم و األصوات ذات المعنى، و يختزن المكون اآلخر للذاكرة ال
المخطط البصري الفراغي الصور البصرية مثل الوجوه و المعروضات الفراغية 

  .)172ص: 2003العتوم، (
: والمتأمل لنموذج إتكنسون و شيفرن للذاكرة يجد أنها تتكون من ثالثة مخازن هي 
  ).240ص: 1995الزيات، (

ويمكن توضيحه في المسجل الحسي، المخزن، قصير المدى، المخزن طويل المدى 
  :الشكل التالي 

  .يوضح نموذج اتكنسون و شيفرن لمكونات الذاكرة) 61(الشكل رقم 
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الجهاز البصري و الذي : و المسجل الحاسي يتكون من مكونات فرعية أهمها
عة يشمل مخزون المدركات البصرية و من خصائصه ثراء المعلومات و سر

إذن فالذاكرة البصرية .) 238ص : 1998الزيات، (إنجازها أو فقدانها و ضياعها 
يمكن إعتبارها مستوى من مستويات الذاكرة قصيرة المدى، و قد تكون طبيعتها في 
أغلب األحيان من نوع الذاكرة قصيرة المدى، و عموما يتم الترميز في هذه الذاكرة 

الرقم أو الكلمة أو الجملة هو الذي  على أساس صوتي أوال فصوت الحرف أو
يسجل ثم يتم ترميز الصور و الرسوم على أساس تكوين الصور البصرية غير أن 

البطاينة و آخرون، (سعتها في الترميز البصري أكثر من الترميز الصوتي 

  ).99ص: 2005
  :عالقة الذاكرة البصرية بالذاكرة طويلة المدى -5-2

مدى بدورها مخزنا للمعلومات ذو سعة غير محدودة، لما كانت الذاكرة طويلة ال
فإنها تقوم بعملية الترميز قبل تخزين المعلومات، و يفترض أن الترميز في الذاكرة 

ص : 1996، سولسو( .)صوتي بصري، داللي(طويلة المدى متعدد األبعاد 

286.(  
المدى و قد تصور إتكنسون و شيفرن أن المعلومات الموجودة في المستودع طويل 

تكون دائمة نسبيا و أنه ال يمكن الحصول عليها بسبب تداخلها مع المعلومات 
الواردة ، و وظيفة هذه الذاكرة هي مراقبة المنبهات في الذاكرة البصرية و 
السمعية، و توفير خير تخزين للمعلومات الواردة في المستودع قصير المدى 

ية، ذلك أنه يتم إستقبال والتي تكون في أغلبها حس) 233ص: 1996،سولسو(
المثيرات بصيغة بصرية تتألف من خصائص فيزيائية ملموسة مثل اللون و درجة 

، و نحن نقوم )168ص: 2003العتوم، (النصوع و الشكل و الهيئة و الخطوط 
باإلحتفاظ بنوع من الصور المجردة لألنماط في الذاكرة طويلة المدى و تستخدم 

الصور و األشكال و الرسومات أكثر قابلية للحفاظ و  هذه الصور كنموذج، و تعتبر
التذكر من الكلمات و الرموز، و من ثم يتعين أن تخضع المادة المتعلمة إلعادة 

  .التنظيم، مع إشتقاق الصور و األشكال و الرسومات و النماذج كلما أمكن ذلك
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التي أجريت على ) Weldon & Roediger،1987(و هذا ما أكدته دراسة 
 Picture superiorityب الجامعات لفحص الظاهرة المعروفة باسم طال

effect رب صورة "، أي ظاهرة تفوق الصورة التي تقوم على المقولة المأثورة
أي أن أثر الصورة التي تقوم على الحفظ و التذكر يفوق أثر " خير من ألف كلمة

نات و أشياء الكلمات، و قد قامت هذه الدراسة على عرض صور و أسماء لحيوا
محسوسة ثم يطلب من المفحوصين أن يسترجعوا أسماء الفقرات التي سبق أن 

و كانت النتيجة أن إسترجاع المفحوصين ) الصور و األسماء(عرضت عليهم 
الزيات، (لفقرات الصور كان أعلى بفروق دالة من إسترجاعهم لألسماء فقط، 

  )390ص : 1998
جديرا بالمالحظة للقدرة على التعرف  تفسير Sheperd 1967و قد قدم شبرد 

صورة من بين  612على الصور على مدى فترة زمنية طويلة جدا، حيث إختار 
اإلعالنات في المجالت (عدد كبير من الصور التي يمكن تذكرها بدرجة كبيرة 

، و عرضت الصور واحدة بعد األخرى على شاشة وفقا )على سبيل المثال
وص، و بعد أن شاهد المفحوص صورة واحدة تلو للمعدالت الذي قدره المفح

صورة مما سبق عرضه و مع كل صورة  68األخرى طبق إختبارا للتعرف شمل 
منها صورة جديدة، و كان على المفحوص أن يشير إلى الصورة التي سبق أن 
شاهدها من بين أزواج هذه الصور، و كانت نتيجة مهمة التعرف الفوري هذه نسبة 

في جزء من  -و بعد ساعتين %96.7مع اإلستجابات الصحيحة مئوية مرتفعة 
التجربة وثيق الصلة بالذاكرة طويلة المدى، طلب من المفحوصين مرة ثانية 

الجديدة، و في / التعرف على مجموعة أخرى من أزواج الصور الضوئية القديمة
هام من الصور القديمة، ثم قام المفحوصون بم %99.7هذه المرة تم التعرف على 

يوم فإستطاع  120أيام،  7خاصة بذاكرة التعرف من نفس النوع بعد ثالث أيام، 
  .المفحوصون التعرف على الصور القديمة على نحو جيد جدا حتى بعد أسبوع

و  Nickerson) 1968-1965(و قد توصل إلى نتائج مشابهةكل من نيكرسون 
قد قدم ستاندينج و بإستخدام عشرة أالف صورة، و  Standing 1973ستانديبج  
شريحة ملونة  Standing, Conezio, Harbert 1970 2560آخرون 
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إلى حوالي  %97لمجموعة من المفحوصين فوجدوا أن مدى التعرف إمتد من 
على مدى عام، و مما هو أكثر إثارة لإلهتمام التدهور في درجات التعرف  63%

جيا أم أن صورا أخرى بعد حوالي أربعة شهور، فهل تتضاءل ذاكرة الصور تدري
تقحم نفسها و تربك المفحوصين؟ و قد تشير البيانات التي جمعت بعد ثالث أيام و 
سبعة أيام إلى أن ذاكرة الصور كانت مسجلة في الذاكرة طويلة المدى 
للمفحوصين، و أن تدهور ذاكرة التعرف بعد أربعة شهور قد يكون دليل على 

،كما قام رايلي ) 296-295ص  :1996، سولسو(الصور الدخيلة المركبة، 
)Rily, 1976 ( بعرض مجموعة من األشكال الغامضة و غير المتناسقة ثم طلب

من المفحوصين إعادة رسمها بعد رؤيتها بثالثين ثانية أو يوم أو أسبوعـ و 
أشارت نتائج دراسته إلى أن هناك تغير تقدمي نحو الشكل األفضل و األوضح مع 

 Swanson، و يرى سوانسون ) 168ص : 2003م، العتو(زيادة الزمن 
أن إضطرابات الذاكرة طويلة المدى ربما تنشأ نتيجة الفشل في إحداث  1984

التكامل بين الذاكرة اللفظية و الذاكرة البصرية للمثيرات البصرية التي تقدم عند 
تخزينها أو عند إسترجاعها كما يرى أن محددات ذاكرة المعاني هي التي تقف 

ف فشل ذوي صعوبات التعلم من األطفال في إحداث التكامل بين الترميز خل
  ) 385ص: 1998الزيات ، . (البصري و الترميز اللفظي للمثيرات

و بصورة عامة يشير علماء علم النفس المعرفي الجدد إلى أن الذاكرة القصيرة 
ذاكرة المدى هي المسؤولة عن الترميز، و أن معاني المثيرات ال تتغير في ال

الطويلة، و إنما تميل إلى التنظيم بحيث تلعب هذه المعلومات وفق نظام يسمح 
بإستدعاء المعلومات المتراكمة بصورة أكثر وضوحا و تنظيما مقارنة بما كانت 

  ). 168ص : 2003العتوم، (عليه عند دخولها قبل التخزين طويلة األمد 
ى تسمح لنا بتذكر عدد هائل من وفي األخير يمكن القول بأن الذاكرة طويلة المد
  ) .ساعات طيلة حياتنا ( المعلومات خاصة تلك المخزنة في شكل صور 

(Vocabulaire des sciences cognitives,1998:p300)  
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  :عالقة لذاكرة البصرية بالذاكرة المؤقتة أو العارضة -5-3
، غير أن هناك من يرى بأن الذاكرة البصرية ما هي إال ذاكرة مؤقتة و عارضة

هناك فريق آخر يرى بأن الذاكرة المؤقتة أو العارضة تستقبل و تحتفظ بالمعلومات 
المؤقتة أو العارضة مثل رؤية المحيط ألول مرة، تلقي أول برقية تهنئة بالنجاح و 

إلخ، كل ...الزفاف، أو أول مطعم تناول فيه الفرد غداءه عقب سفره خارج الوطن
كون أو تشكل الذاكرة المؤقتة أو العارضة، و هذه هذه األحداث أو المواقف ت

األحداث أو المواقف تختزن دائما في هذه الذاكرة على هيئة فوتوغرافية المرجع، و 
الذاكرة المؤقتة عرضة للتغير و الفقد و لكنها ذات أهمية في بناء صيغ تشكل أسسا 

تعرف ك(لتعرف األحداث أو المواقف التي سبق مرورها في خبرات الفرد 
و هذا النمط من الذاكرة يفتقر كثيرا إلى التركيب الشكلي ) األشخاص و األماكن

. الذي نفترض وجوده كمكونات للمعلومات األخرى التي تختزن في ذاكرة المعاني
  .)247ص :1995الزيات، (
  : النشاط اإلدراكي ومعطيات الذاكرة -5-4

حيث قدم Sperlingينج بتجربة قريبة إلى منهج سبرل Crosmanقام كروسمان 
مصفوفات من الحروف منظمة في ثالثة سطور ،كل سطر يحتوي على أربع 

ميلي ثانية ،فتوصل  50سطة جهاز عرض أو مبصار لمدة احروف معروضة بو
 4إلى أن معدل القدرة على اإلسترجاع بطريقة صحيحة لدى األشخاص هو 

هذه األعمال قدم حروف مقسمة على مختلف المقاطع في المصفوفة ،وتبعا ل
منحنى بياني يوضح دينامية مختلف مراحل معالجة  Crosmanكروسمان 

يعتبر كآداة متتابعة ) 16(المعلومات اإلدراكية ، هذا النموذج الموضح في الشكل 
الخطوات لتحويل المعطيات الخام إلى مدخالت بصرية في إدراك الشيء ،إذن فهو 

  .يمثل عملية معالجة للمعلومات 
إلتقاط وتصفية المعلومة من جهة وإعادة التعرف :النموذج يتكلف بوظيفتين هذا 
من جهة آخرى ،وتصبح هذه المعلومات في المتناول بفضل ذاكرات  لنماذجعلى ا

دائمة أين تختزن المعلومات العامة ،وذاكرات مؤقتة تسمح بتخزين المعلومات 
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تلفة تسمح بإعادة التعرف المستخدمة في العمليات الفورية ،وحدات التخزين المخ
 (Cadet,1998:p124).على المثيرات 

  يوضح نموذج كروسمان لمعالجة المعلومات) 17(الشكل رقم 
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  :الذاكرة البصرية و المخ -6

لقد وجد عدد من الباحثين أن المعلومات المدخلة إلى المخ يمكن تمثيلها في الذاكرة 
دقة و لكنها تتالشى و تفقد بسرعة إذا لم تبق فترات أطول من البصرية األيقونية ب

أجل مزيد من المعالجة، و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، أنه في حالة القراءة و 
إستحضار المعلومات البصرية من سجل حسي أو ذاكرة ضعيفة باهتة تفقد ما فيها 

ا كان هذا هو الحل بسرعة فهل يفقد الموضوع المقروء بعضا من مظاهره؟، و إذ
فإن كمية المعلومات التي نعتقد بعد ذلك أنها يمكن أن تظل موجودة باقية في المدى 
اإلدراكي هي بالفعل كمية المعلومات فقط التي تم تعيينها قبل أن تتالشىـ و 
بمعنى آخر أنها الوصلة أو الدالة المشتركة بين التالشي األيقوني و الزمن 

  ).125-124ص : 1996، سولسو(ومات البصرية المطلوب لتعيين المعل
والحقيقة العلمية أن نصف القشرة المخية مكرسة تقريبا لمعالجة المعلومات 

منطقة مختلفة من الدماغ في المعالجة، و يبدو أن  30البصرية و تشارك أكثر من 
كل منطقة تهتم بجوانب معينة في هذه الوظيفة من مثل اللون أو الشكل أو 

  . باإلتجاه أو الموقع الفراغي لشيء ما اإلحساس 
 (Login,1993:p15-16 ):وقد أشار عالم األعصاب لوريا إلى أن 

القشرة المخية للنصف الدماغي األيسر تحفظ المعلومات اللفظية ، بينما  -
 القشرة المخية للنصف األيمن تحفظ المعلومات المكانية 

أصوات ، ( اللفظية  – الفص الصدغي األيسر يتدخل في الذاكرة السمعية -
القفوية  –، في حين أن المنطقة الجدارية ) سلسلة حروف ، تراكيب لفظية 

 . اليسرى تعنى باألمور المعنوية والتسمية 

الفص القفوي يسير الذكريات البصرية ، بينما تمثل الفصوص الجبهية مركز  -
 .فضاء الشعور اإلرادة و المراجعة وتفعيل الذكريات ، باإلضافة إلى التوجه في 
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وفي األخير يمكن القول بأن الذاكرة عموما والذاكرة البصرية خصوصا على 
درجة كبيرة من التعقيد سواءا تعلق األمر بسعتها أو كيفية قياسها ، ورغم ذلك فهي 
على درجة كبيرة من األهمية في حياتنا اليومية ال سيما في مجال التعلم ، إذ تسهل 

  . التعلمية  القراءة والكتابة والحساب وغير ذلك من األنشطة على التلميذ عملية



  

  

  :الفصل الخامس

  .صعوبات تعلم الكتابة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  .صعوبات تعلم الكتابة: س   ماخلفصل الا

  

  تمهيد  -

  :الكتابة في المرحلة اإلبتدائية –أوال  

  .طبيعة الكتابة والمهارات الالزمة لها - 1

  .مراحل تعليم الكتابة وأهدافها - 2

  .الكتابة والعمليات المعرفية - 3

  :صعوبات تعلم الكتابة –ثانيا 

  .تعريف صعوبات تعلم الكتابة - 1

  .تصنيف صعوبات تعلم الكتابة - 2

  .العوامل المسببة لصعوبات تعلم الكتابة - 3

  .تشخيص صعوبات تعلم الكتابة - 4

  .صعوبات اإلمالء كمظهر من مظاهر صعوبات تعلم الكتابة  - 5

  .غيين معالجة اللغة المكتوبة في النصفين الدما - 6

 خالصة
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 :تمهيد  

تمثل الكتابة الصيغة الثالثة للنظام اللغوي القائم على تكامل اللغة الشفهية واللغة 
المكتوبة والقراءة، واللغة المكتوبة هي صيغة إتصالية على درجة عالية من 
التعقيد، فهي تمثل مهارة تعليمية مهمة من ناحية، ووسيلة أكثر أهمية للتعبير عن 

يواجه صعوبات في تعلمها و ينعكس ذلك على آدائه  ومع ذلك هناك من. الذات
  .وسلوكه،وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى أهم هذه الصعوبات 

  :طبيعة الكتابة والمهارات الالزمة لتعلمها -1

  : الكتابة طبيعة -1-1

تعرف الكتابة بأنواعها على أنها عبارة عن نظام لغوي تنظم فيه األصوات 
فية رسمها وضبطها بما يجعلها تصور الكلمات والرموز وفق قواعد دقيقة تحدد كي

بشكل يحدد معانيها، فتنتقل إلى الذهن بصورة سليمة يسهل على التلميذ إدراك 
مقاصدها بوضوح،وقد إرتبطت بالقراءة وإلتصقت بها، فالقراءة عملية إستنطاقية 

وينية لألفكار والمعاني والمشاعر عن طريق للنطق والتسميع، بينما الكتابة عملية تد
هني ، .( لتلك األفكار والمعاني والمشاعر عن طريق الرموز واألصوات

  ) 142ص :1999

: لغة المكتوبة وهيلوتجمع نظريات الكتابة على أن هناك ثالثة محاور هامة 
التعبير الكتابي، التهجئة، الكتابة اليدوية التي تتكامل مع بعضها البعض لتشكل 

  .المهارة الكلية للكتابة
لتعدد أبعاد مهارة الكتابة يكتسب العديد من األطفال ذوي صعوبات التعلم  ونتيجة

صعوبات في الكتابة، والمشكالت التي يعاني منها هؤالء األطفال تؤثر تأثيرا بالغا 
  .على تحصيلهم األكاديمي

وتتوقف الكفاءة والفاعلية في الكتابة على مهارات اللغة الشفهية إلى جانب 
األخرى، حيث يتعين على الكاتب أن يكون قادرا على اإلحتفاظ المهارات اللغوية 

خالل صياغته أو تعبيره بالكلمات والجمل عن هذه . ذهنيا أو عقليا بفكرة واحدة
الفكرة، كما يتعين على الكاتب أيضا أن يمتلك ذاكرة بصرية وحركية كافية وفعالة 
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التي تناولت مهارة الكتابة  في تواصل الفكرة، وفي هذا اإلطار تميل النماذج الحديثة
  إلى الطبيعة المعرفية لعملية الكتابة، ومن بين هذه النماذج نموذج 

 )1980 ،Flower & Hayes  ( الذي أطلق عليه نموذج التدفق أو اإلنسياب
المعرفي ويقدم الباحثان من خالله إطار عمل مفيد لوصف العمليات المعرفية 

  .المستخدمة في الكتابة الماهرة
الكتابة هي مهارة متعلمة يمكن إكسابها للتالميذ كنشاط ذهني يقوم على التفكير، و

وهي كأية عملية معرفية تتطلب إعمال التفكير والعمل بين األمام والخلف، والكّتاب 
- 487ص :1998الزيات ، .( األكفاء ال يجلسون ببساطة وينتجون ما يراد كتابته

489.(  
  : بةالكتا لتعلم الالزمة المهارات -1-2

تعد مهارة الكتابة أصعب من مهارات القراءة، إذ ال بد أن يشترك في آداء 
ملحم ، ( :مهارات الكتابة أكثر من حاسة وهي تنحصر في ثالث حواس هي

  )304-303ص :2002
التي ترى الكلمة وتالحظ رسم الحروف وترتيبها، فترسم صورها  :العين -

بين دروس القراءة أو الكتابة  الصحيحة في الذهن ومن أجل ذلك، كان الربط
  .بالنسبة لألطفال أمرا ضروريا

التي تسمع الكلمات وتميز بين أصوات الحروف، وإدراك الفروق الدقيقة  :األذن -
  .بين الحروف المتقاربة المخارج

  .التي تؤدي العمل الكتابي على الكراس وجهدها في ذلك جهد عضلي:اليد -
على الكتابة، فإن هناك متطلبات مسبقة يجب أن وحتى يتهيأ الطفل ليكون قادرا 

   )306-305ص :2002ملحم ، ( :تهيأ للطفل حتى يستطيع الكتابة، من أبرزها
  :الصغرى العضالت تنمية - أ

اليد من أهم العناصر التي تتطلبها عملية الكتابة، والبد أن تبلغ عضالت اليد درجة 
سهولة حركتها، إنسيابها : منها من النضج حتى تتمكن من إستعمال األدوات الكتابية

وعلى المعلم . على السطر، مرونة األصابع في مسك القلم خاصة السبابة والوسطى
أن يقوم ببعض التدريبات الخاصة بهدف إكساب أصابع اليد القدرة الكافية للتحكم 
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ممارسة بعض األلعاب التي تستخدم فيها األصابع، إستعمال ( بأدوات الكتابة مثل 
ح الصغيرة وتكليف األطفال بالرسم عليها بالطباشير ومحوها، قص وتمزيق األلوا

  ).إلخ ... الجرائد القديمة والمجالت 
   :والحركي البصري التآزر تنمية -  ب

تعد العين واليد عنصرين رئيسين في عملية الكتابة، وحتى تتم عملية الكتابة بيسر 
ولكن ثمة أطفال يفتقرون إلى  ودقة البد لهذين العنصرين من  أن يتوافقا ويتآزرا،

التآزر البصري مما ينجم عنه إهتزاز في الرؤية فتهتز القراءة وتهتز معها الكتابة، 
فالكتابة تتطلب مستوى معين من النضج الحركي بصفة عامة إذ يكتسب الطفل من 

  .خالل التدريبات الجسمية واأللعاب الرياضية التوازن والترابط
  :تنمية الدافعية -ج
شير الدافعية إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى اإلنتباه للموقف التعليمي ت 

واإلقبال عليه بنشاط موجه، واإلستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم، وبناءا 
  :على ذلك، فإن الدافعية للتعلم يجب أن تشمل على العناصر التالية

  .ف التعليمياإلنتباه إلى بعض العناصر المهمة في الموق -
  .القيام بنشاط موجه نحو هذه العمليات -
  .ديمومة هذا النشاط والحفاظ عليه مدة زمنية كافية -
  .إنجاز هدف التعلم -

إستخدام ( :ويمكن تنمية الدافعية نحو الكتابة عند األطفال من خالل األمثلة التالية 
عن طريق إقامة مسابقات،  مبدأ الثواب والتحفيز، إثارة المنافسة البناءة بين األطفال

ممارسة الكتابة من خالل اللهو واللعب وذلك بإستخدام مواد مختلفة غير القلم 
  ).إلخ ... كالمواد الالصقة، الصلصال 

من النظرة األولى لحروف اللغة العربية، فإنك  :تشكيالت الحروف والخطوط -د
ة الخطوط في سوف تالحظ أن لها جملة من الخصائص التي تتميز بها عن بقي

اللغات األخرى، إضافة إلى أن الخطوط العربية لها أنواع مختلفة، بحيث يصعب 
على الطفل إتقان رسم حروفها، ويرى الباحثون ضرورة توجيه الطفل نحو تعلم 
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خطي الرقعة والنسخ بسبب ليونته وألنه خط الطباعة التي تكتب به كتب المقررات 
  :     ما يلي الدراسية، ومن سمات الحرف العربي

الهمزة، ( حرفا، نصفها ال تتصل به نقطة أو أكثر  28عدد الحروف العربية -
أما النصف اآلخر ) إلخ ... الحاء، الدال، الراء، السين، العين، الواو، األلف، الميم 
  .فهو معجم أي تتصل به نقطة أو أكثر وتعد جزء منه

ج، ح، خ، ر، ز، ص، (  بعض الحروف في الكتابة العربية ينزل عن السطر -
  ... ).ض، و، ي 

ب، ( تتشابه بعض الحروف في الكتابة العربية وال يفرق بينها إال بأمور دقيقة  -
  ) ...س، ش ( و ) ع، غ ( و ) ر، ز ( و ) ح، ج، خ ( و ) ت، ث 

الضمة، ( تستخدم العربية نوعين من المدود، األول ويطلق عليه الحركات  -
وهذا النوعان ) الواو، األلف، الياء ( لنوع الثاني حروف المد وا) الفتحة، الكسرة 

  .يتشابهان في الصوت، والطفل يجد صعوبة في التفريق بينهما
  دعا ( األلف الممدودة : األلف المتطرفة في النهاية على شكلين هما تستخدم-
  .في حين أن صوتيهما واحد) رمى ( واأللف المقصورة ) 
نان األولى حرف من حروف الهجاء، أما الثانية فصوت في اللغة العربية نو -

التنوين وهو عبارة عن نون ساكنة تلحق األسماء النكرة، والتي ليست ممنوعة في 
  .الصرف، وهاتان النونان تشكالن مشكلة كبيرة للتالميذ ألنهم ال يفرقون بينهما

ه همزة في اللغة العربية نوع من الهمزات ينطق ويكتب، وهو ما يطلق علي -
ونوع آخر ال ينطق ولكنه يكتب يطلق عليه همزة ) أوالد، بئر، شاطئ ( القطع 

  ).اسم، ابن، امرأة ( الوصل 
هناك الم تسمى الالم الشمسية ال تنطق، ولكنها تكتب إذا تالها أحد الحروف  -

، والم أخرى )ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن ( الشمسية 
  .ية تلفظ إذا تلتها حروف هجاء غير التي ذكرتتسمى الالم القمر

تتغير صورة الحرف الواحد حسب موقعه في الكلمة، و وفق الحرف الذي يليه  -
، في )بم ( ، في البداية )ب ( منفردة : حرف الباء: صعودا ونزوال مثال ذلك

  ).غالب (، وفي النهاية متصلة )قاب ( ، في النهاية منفردة )البحر ( الوسط 
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  .إذا كانا متصلين) صرصر ( بعدها ) سن ( ة حروف في العربية تتطلب نبرة ثم-
إذن يمكن القول بأنه رغم أهمية المهارات الحركية إلعادة إنتاج شكل الحرف 
،إالأن الكتابة اليدوية أيضا تعتمد على معرفة التلميذ بالحروف ليكون قادرا على 

صوير وتمثيل الحرف من الذاكرة ربط إسم الحرف بشكله وأن يمتلك القدرة على ت
بصورة دقيقة ،إلى جانب قدرته على الوصول إلى شكل هذا الحرف من الذاكرة 

  )73ص:2005عميرة ،( .وإسترجاعه 
  
  :وأهدافها مراحل تعليم الكتابة -2
  :مراحل تعلم الكتابة -2-1

لقد حظيت مرحلة تعلم الكتابة لدى الطفل بالكثير من الدراسات خاصة دراسة 
، و اللذان THOMASON &TEULINGS 1983وماسن و تولينجس ت

إفترضا بأن القيام بالحركات الدقيقة في معظم إتجاهات الفضاء الخارجي تتميز 
بالتنسيق المتزامن بين األسانيد األفقية المنظمة لعدد من الحروف و التدرج 

  .العمودي الذي يتطلبه إتباع السطر 
ثر في الكتابة المقرؤة ليس فقط ما يجب البحث إن التحكم في الصعوبات التي تؤ

فيه و إنما يجب أن نذهب أبعد من ذلك ، فعلى المستوى الحركي النفسي الدقيق 
يمكن إرجاعها إلى العمليات المعرفية التي تسيرها حسب البرمجة والتحكم في 

من   سنوات  إال بعد  حركات الكتابة كالدقة وترقيق الخط و التي لن تكتمل
  .دريب  الت

إن صعوبات التعلم التي تواجه غالبا سواءا في القراءة أو في اإلمالء جعلت 
حركات العين والسيادة : معرفيين يؤكد على أهمية معيارين  -األخصائيين النفس

   (lussier, flessas,2001:p198). النصفية للمخ

 :إذن فالكتابة الجيدة هي التي تتميز ب

 ،اإلمالء الصحيحة المقروئية ، سرعة التنفيذ  -

2008; 16H30-10-les dys / ALAIN POUHET / 15 www.yahoo.fr/  
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تمر عملية تعليم الكتابة وفقا للمراحل العمرية التي يمر بها الفرد وذلك على و 
  )309- 307ص:2002ملحم ،:( النحو التالي

بها المرحلة التي تسبق دخول الطفل  ونعني :مرحلة ما قبل المدرسة -2-1-1
  : إلى المدرسة، وتشتمل على ثالث مراحل تطورية هي

وتسمى مرحلة الكتابة على ورق غير مسطر وتمتد  :مرحلة ما قبل التخطيط -أ
  :هذه المرحلة من السنة الثانية من العمر وتتميز بما يلي

  .إستخدام أية أداة تستطيع يد الطفل اإلمساك بها -
ا خربشات ليس لها إتجاه معين، وال مالمح محددة، وتتصف بالعشوائية بسبب أنه -

  .عدم قدرة الطفل في هذه المرحلة على التحكم في القبض بعضالت األصابع
أنها كتابة آلية غير مقصودة من قبل الطفل، يقوم بها كيفما كان دون أن يكون  -

  .   قادرا على تجويدها أو تحسينها أو إصالحها
  :رحلة التخطيط التلقائيم -ج

 – 3وتسمى مرحلة الرسم باأللوان الشمعية على ورق غير مسطر وتمتد من سن 
سنوات، ويبدأ الطفل في بدايتها بالتخطيط غير المنتظم وتتخذ التخطيطات  4

إتجاهات متباينة تعبر عن بعض األحاسيس العضلية والجسمية، ثم يتطور الطفل 
غير المنتظم ليصبح منظما على شكل خطوط أفقية أو  إلى مرحلة التخطيط التقليدي

مائلة، حيث يشعر الطفل بالسرور وتدل على ميله إلى إنطالقه نحو التعبير الرمزي 
  .وميله إلى إيصال أمرما إلى اآلخرين

  :مرحلة المحاكاة عن بعد أو مرحلة الكتابة باأللوان –د 
الطفل على نقل نموذج  سنوات ويتم فيها إستكمال قدرة 5 – 4وتمتد من سن 

للكلمة المكتوبة على مسافة بعيدة إلى حد ما، وتغلب على خطوط الطفل في هذه 
المرحلة الخطوط شبه الهندسية كالخطوط المنحنية والمستقيمة والدوائر التي تستند 

  .إلى التفكير الواقعي الذي يصبح من جملة خبرات الطفل
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  :مرحلة الكتابة في المدرسة -2– 2-1
وهنا أصبح الطفل على قدر من النضج العقلي والجسمي واإلنفعالي يمكنه من تعلم 

 : ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل هي. الكتابة بصورة أوضح
وتتمثل في إعداد التدريبات الخاصة بتهيئة الطفل للكتابة حيث  :التهيئة للكتابة –أ 

  :تؤمن للطفل ما يلي
  .بةتعريفه بأدوات الكتا -
  .تعويده مسك القلم وتصحيح أوضاعه الخاطئة -
  .تعويده اإلتجاه الصحيح في الكتابة من اليمين إلى اليسار -
  .تعويده الجلسة الصحيحة -
  .تمرين عضالت يده وتعويد مواكبة العين لها -
  .تعويده بعض القيم والمهارات كالنظافة والترتيب وإتباع السطر -

ذه المرحلة الكراسات الخاصة بالكتابة حيث يسير المعلم يستخدم في ه :الكتابة –ب 
  :في تعليم األطفال الكتابة حسب الخطوات التالية

  .يقرأ المعلم الجملة المراد كتابتها ثم يطلب من عدد من التالميذ قراءتها -
  .يشير المعلم إلى الحرف المقصود ويلفظه ثم يقوم األطفال بمحاكاته -
سهم ليشرح لألطفال خطوات كتابة الحرف بحجمه الكبير يشير المعلم إلى األ -

مستخدما إصبعه أو المؤشر، ثم يكتب الحرف على السبورة ببطء طالبا منهم 
  .متابعته

  .يطلب من التالميذ تقليده بأصابعهم على المقاعد، وفي الهواء -
النقطة ينتقل المعلم بعد ذلك إلى تدريبات الكتابة ويوضح لهم تعليمات الكتابة فوق 

والكتابة دون نقط مع تحديد نقطة البداية، ومن ثم دون تحديد نقطة البداية، وكتابة 
... الحرف، أو المقطع ضمن الكلمة، وكتابة المقاطع، والكلمات، والجمل، وهكذا 

  .إلخ
  :يتم في هذه المرحلة تعليم الخط على مرحلتين :  )الخط( تجويد الكتابة  -ج
وتسير هذه المرحلة جنبا مع جنبا مع تعلم القراءة  :مرحلة تعليم الهجاء -

  .للمبتدئين
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تبدأ هذه المرحلة بعد أن يصل الطفل في  ):تجويد الخط ( مرحلة تحسين الكتابة  -
  .القراءة والكتابة إلى درجة تمكنه من البدء في تحسين كتابته

ص :1997لي،الدا:( ويرى الدالي أن التلميذ يمر أثناء تعلمه للكتابة بثالث مراحل

76(  
  :مرحلة المحاكاة – 1
بعد تدريبات التهيئة وبعد أن يجتاز التلميذ بعض دروس القراءة، ويتعرف على  

بعض الكلمات والحروف، يبدأ بتعلم الكتابة فيرسم بالمحاكاة الحروف التي مرت 
  .به، ينسخها نسخا من النماذج المكتوبة

   :مرحلة الكتابة من الذاكرة القريبة – 2
يها يعود المعلم تالميذه كتابة الحروف والكلمات من الذهن، ولكن بعد عرضها وف

اإلمالء ( عليهم وقاية لهم من الغلط، ويعد النسخ والكتابة من الذاكرة القريبة 
وقاية للتلميذ من الوقوع في الغلط خير له من كتابة مبكرة من الذاكرة ) الوقائي

  .ترسخ في ذاكرته األغالط
   :الكتابة من الذاكرة البعيدةمرحلة  – 3

وفي هذه الكتابة يبدأ التلميذ برسم الكلمات التي مرت في ذهنه دون أن يراها، 
وذلك بعد أن يمتلك آلية الكتابة، فيستعين بالرموز الكتابية ويرسم أية كلمة يسمعها 

  .حتى ولو لم يراها من قبل
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تهدف الكتابة في  :المرحلة اإلبتدائيةاألهداف اإلجرائية لتعليم الكتابة في  -2-2
  :المرحلة اإلبتدائية إلى تحقيق ما يلي

تدريب التالميذ على مسك القلم والتخطيط وإتباع السطر، وإحترام أوضاع -أ
  ).الخط(وإتجاهات الحرف 

تدريب التالميذ على رسم الخطوط واألشكال وتصوير الحروف والكلمات  -ب
  .والمقاطع

ربط الكلمة أو الجملة بصورتها، ( على أوليات التعبير الكتابي  تدريب التالميذ -ج
  ).التمرين على ترتيب عناصر الجملة، إكمال جملة ناقصة بكلمة 

  ) 100ص:2000عامر،(. كتابة جملة إنطالقا من مدلول الصورة -د
 - يكتب متخذا الوضع الصحيح للورقة والقلم متجها من اليمين إلى اليسار و -ه

غ الصفحة عند الكتابة على نحو مالئم، ويستخدم الهوامش وبداية يستخدم فرا
  .الفقرات وتحافظ على صفحة كتابة نظيفة

يقيم كتاباته مستخدما الممحاة من خالل التعرف على نقاط الضعف والقوة فيما  - ز
  .يكتب
  .يتعرف على الفروق بين كتابة الحروف منفصلة وكتابتها متصلة -ن
حركي في كتابة كلمات أو جمل متصلة بشكل دقيق  يطبق التآزر الحس - ك

  .ومبسط
  .يستخدم الكراسات والدفاتر المخصصة للكتابة -م
يكتب من الذاكرة كافة الحروف الهجائية على نحو متصل مكونا كلمات  -ل

  ).555ص:1998الزيات ،.( وجمل
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 : الكتابة و العمليات المعرفية-3
ة نسخ شكل األحرف بصريا تعد وظيفة أولية إلى أن عملي" كيرك " كما يشير  

الحركات المؤدية ) يتقن ( أساسية في تعلم الطفل للكتابة، ولكن عندما يتعلم الطفل 
لرسم شكل الكلمات فإن عملية الكتابة بالتدريج تبدأ في أن تكون أقل إرتباطا مع 
اإلدراك البصري في حين تكون أقوى في إرتباطها مع نمو الطفل البصري 

  .والسمعي وتطور اللغة لديه وتطور معرفته باللغة
فإذا كان لدى الطفل خلل في التناسق البصري الحركي والذي من شأنه أن يظهر 
في صورة إضطراب في مكان األحرف أثناء الكتابة، فإن اإلضطراب العصبي في 
مثل هذه الحاالت يتمركز في منطقة الفصوص الجدارية المؤخرية في كال 

من ) المسيطر ( الكرويين أو في نفس المنطقة في نصف المخ السائد النصفين 
الناحية اللغوية، أيضا فإن الذاكرة البصرية الرديئة يمكن أن ينتج عنها تعلم 
بصري رديء يظهر في صورة إضطرابات الكتابة والهجاء، وهذا اإلضطراب 

ان اإلضطراب ويوضح الشكل التالي مك" الخلل الوظيفي بالمخ "يعد مميزا لذوي 
  ".صعوبات التعلم " الوظيفي بالقشرة المخية لدى ذوي 

  )105ص:2006محمد كامل ،(
" يوضح مكان اإلضطراب الوظيفي بالقشرة المخية لدى ذوي )81(الشكل رقم 

  " صعوبات التعلم
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على األفراد ذوي إضطرابات الكتابة أن مراكز " لوريا " وقد أوضحت دراسات 
الجدارية  –الصدغية  –صف المخ األيسر وبالتحديد المناطق المؤخرية اللغة في ن

وكذلك المراكز الحس حركية اليسرى تنشط أثناء عملية اللغة المكتوبة، وال شك أن 
كل القشرة المخية مسؤولة عن التخطيط للرسالة وتخليق اإلستجابة، ولكن هذه 

ة أكبر عن اإلنتاج المناطق السمعية البصرية الحركية تبدو مسؤولة بدرج
الميكانيكي للغة المكتوبة، وهذه المعلومات النيوروسيكولوجية يمكن أن تقود لحقيقة 

  :ذوي إضطرابات الكتابة الذين يقعون في إحدى الفئات الثالثة التالية
  .األفازيا  - 1
  .العجز أو الخلل اإلدراكي البصري أو السمعي - 2
  .اإلضطراب الحركي - 3

: إلى أن الكتابة بتلقائية تحتاج إلى التناسق بين وظائف كل من" وليام " ويشير 
المناطق المؤخرية بالقشرة المخية و الشفرة المسموعة في الفصوص الصدغية 

بالتحديد مركز ( مراكز التعبير الحركي للكالم ) وبالتحديد مركز فيرنيك ( اليسرى 
وي إضطرابات الكتابة ، ومراكز التعبير الحركي للكتابة يشير إلى أن ذ)بروكا 

التي تظهر لدى ذوي تلف المخ، إنما تنتج من الخلل أو اإلضطراب في وظائف كل 
  :من
  ).مركز شفرة للغة المسموعة ( مركز فيرنيك  - 1
  .الفصوص المؤخرية أو المناطق الجدارية المؤخرية اليسرى - 2
  .المراكز الحسية اليسرى أو الفص الجداري األيسر - 3

  : فيؤكد على ما يلي" لوريا " أما 
أن الخلل في نظام عمل الفص الصدغي األيسر يعوق المفحوصين عن الكتابة  - 1

في اإلمالء، كما أن هؤالء األفراد قد يستمرون في كتابة بعض الكلمات الخاصة 
  .مثل توقيعهم الخاص بتكرار شديد

ي أن الخلل في نظام عمل الفصين المؤخرين أو الفص الجداري  المؤخر - 2
أو اإلمالء كما أن ) النسخ ( األيسر ينتج عنه إنخفاض القدرة على الكتابة في النقل 

  .هؤالء األفراد ال يكون لديهم القابلية لتخيل أو تذكر الصورة البصرية لألحرف
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أن الخلل في نظام عمل المراكز الحسية قد ينتج عنه إختالل األحرف أثناء  - 3
  .كتابة الكلمات

نظام عمل المراكز الحركية للكتابة التي تظهر في صورة تكرار أن الخلل في  - 4
لبعض األحرف الفردية والتي من شأنها أن تظهر مشكالت ) إهمال ( أو حذف 

  ).التشوش في التهجئة ( الخلط 
طفل من ذوي  2000من خالل فحص ومراجعة " ميكلبست " وقد توصل 

ألطفال ذوي المشكالت في صعوبات التعلم إلى حصر اإلضطرابات التالية لدى ا
  .الكتابة

شلل اليد المسيطرة والذي يرجع إلى اإلصابة في نصف المخ األيسر من شأنه  - 1
أن يدفع الطفل إلى الكتابة باليد غير المسيطرة، وفي هذه الحاالت يدفع الطفل إلى 
نقل عملية التحكم في الكتابة من نصف المخ المسيطر في اللغة إلى مراكز الحركة 

نصف الحركة في نصف المخ غير المسيطر،و من ثم تنقل في نظام هرمي إلى  في
اليد غير المسيطرة في حين أن الحركات الدقيقة لليد اليمنى تصبح بطيئة بصورة 

  .غير عادية ولكن محتوى الكتابة يكون صحيحا
على أن الطفل الذي يعاني من التأخر في النمو تظهر عليه " ميكلبست " كما يؤكد 

في ) المراكز ( كالت صعوبات تعلم الكتابة وذلك بسبب أن المناطق األساسية مش
المخ لم يكتمل نموها بعد بالمعدل الطبيعي لها، كما أن اإلضطراب الوظيفي البسيط 
في األجزاء الخلفية من مخ الطفل يؤدي إلى صعوبات في الكتابة ويتم ذلك بالنسبة 

محمد كامل ".( .اإلمالء التعبير الكتابي) النقل ( لكل من الكتابة أثناء النسخ 

   )107-106ص:2006،
  
  
  
  
  
  



192 
 

  : صعوبات الكتابة -ثانيا 

  :تعريف صعوبات الكتابة -1

هي تلك الصعوبات التي يواجه فيها التالميذ أو األطفال مشكالت متداخلة  -1-1
وية مثل عدم القدرة على اإلحتفاظ باألفكار وترابطها أو مشكالت في الصياغة اللغ

النحوية والصرفية أو رداءة في الخط وتناسقاته أو رسما إمالئيا مخطوءا أو إدراكا 
خاطئا للمسافات بين الحروف والكلمات مما يجعل إمكانية قراءة ما هو مكتوب 

محمد كامل ".( .أمرا صعبا والذي يترك أثرا بالغا على تحصيلهم الدراسي

صعوبة التحكم في العضالت  ، وقد ترجع صعوبات الكتابة إلى)51ص:2006،
الصغيرة أو الدقيقة والتي تقف أمام قدرة الطفل على ضبط التآزر الحركي 

  .لألصابع التي تعتمد عليها عملية كتابة الحروف أو األشكال أو الصيغ والكلمات
وربما ترجع إلى عدم قدرة الطفل على نقل المدخالت البصرية إلى مخرجات من 

  .بة أو ربما يكون لدى الطفل الحركات الدقيقة للكتا
تعرف صعوبات الكتابة  : Lurner 1997" ليرنر " تعريف  -1-2   

Dysgraphia  بأنها عبارة عن مستوى من الكتابة اليدوية بالغ السوء أو عدم
القدرة على آداء الحركات الالزمة للكتابة وهي حالة ترتبط بإضطراب وظائف 

  )72ص:1998حافظ ،( .المخ
صعوبات الكتابة هي تلك المشكالت : Wearhalt" ويرهولت " ف تعري -1-3

وضع الجسم أثناء الكتابة، حجم : التي تظهر لدى األطفال في شكل إضطرابات في
األحرف المكتوبة، التناسق بين شكل األحرف والكلمات، إستقامة األحرف حيث 

  .تكون غير متناسقة، سرعة الطفل في الكتابة
هي تلك الصعوبات التي تجعل الطفل غير قادر :1965 تعريف مايكل بست -1-4

على تذكر التسلسل الحركي لكتابة الحروف والكلمات، فالطفل يعرف الكلمة التي 
يرغب في كتابتها ويستطيع نطقها وكذلك يستطيع تحديدها عند مشاهدته لها، ولكنه 

و كتابة مع ذلك غير قادر على تنظيم وإنتاج األنشطة الحركية الالزمة لنسخ أ
  )53ص:2006محمد كامل ،".( .الكلمة من الذاكرة
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يشير إلى أن صعوبات الكتابة   :Johnson 1970" جونسون " تعريف   -1-5
تظهر لدى األطفال في شكل عدم القدرة أو صعوبة في تمييز الحروف والكلمات 

محمد كامل (.بصريا وبالتالي صعوبة في إعادة إنتاجها أو نسخها بدقة

  )53ص:2006،

صعوبات الكتابة أو سوء الكتابة هي عسر أو : 1998تعريف الزيات  - 1-6
إضطراب الكتابة الذي يعكس إضطرابا في العديد من المهارات أو القدرات 

  )516ص:1998الزيات ،.( األخرى

  :هناك عدة تصنيفات يمكن ذكر بعضها فيما يلي :أنواع صعوبات الكتابة -2
 عسر من شكلين بيسالي يميز: Beslay 1973 بيسالي تصنيف -1 -2

  )193-192ص:2003عزيزي،(:المصاب القطاع حسب الكتابة

. الذي يكشف عن عدم قدرة الفرد على التعبير كتابة: عسر الكتابة المتأصل -أ
فالعالقة بين النظام الرمزي والخطوط التي تترجم األصوات والكلمات والجمل ال 

قادر على الكتابة اإلمالئية لألحرف التي يمكن أن تتم،و يكون التلميذ عندئذ غير 
  .يتوصل مع ذلك إلى تشكيلها ولو برعونة معينة ويستطيع قراءتها

الذي يجد أصله في تنسيق حركي غير مأمون بشكل : عسر الكتابة الحركي-ب
كاف، فالنظام الرمزي ليس مصابا، هنا تكون الرعونة مسيطرة وتجعل الكتابة غير 

عسر الكتابة هو الذي نجده عامة عند التالميذ الذين يعانون  هذا الشكل من. مقروءة
يرسم األحرف بال شكل وغير متساوية، . صعوبات في الكتابة، يكتب الطفل ببطء

ال يتوصل إلى إتباع األسطر، فالكتابة غير مقروءة قد تغيظ المعلمين الذين يعلقون 
. رغم جهوده تحسين خطهقيمة على الخط، وهذا يثبط عزم التلميذ الذي ال يستطيع 

فاإلمساك بالقلم يكون متشنجا والقصور الحركي يجبر الطفل على جعل أصابعه 
تتقلص أكثر مما يجب، وأحيانا تعرق راحة كفه أو يصاب بإرتجاف بسيط، غالبا 

ما يضطر التلميذ إلى إيقاف الكتابة لكي يريح عضالت يده وحسب قساوة الحالة قد 
جا بسيطا أو عائقا، خاصة على مستوى السنة الخامسة تشكل وتيرة الراحة إزعا

  .إبتدائي عندما تتسارع وتيرة العمل
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  :ويضم :التصنيف الثاني -2 -2
حيث ال يستطيع عدد كبير من األطفال تطوير  :صعوبات في المهارات األولية -أ

ذه مهارات الكتابة اليدوية لعدم إتقانهم عددا من المهارات األساسية لتطوير مثل ه
  :وتشتمل المهارات األولية على عدد من المهارات وهي. المهارات

تحت، : مهارة إدراك المسافات بين الحروف وإدراك العالقات المكانية مثل -
  .فوق

إمساك القلم بشكل صحيح، فكثير من األطفال لم يطوروا بعد القدرة على التحكم  -
لذلك يشعر األطفال باإلحباط  في العضالت الدقيقة بشكل كاف يمكنهم من الكتابة،

عندما يحاولون إستخدام القلم أو أقالم التلوين، فبعضهم يمسك بشدة وبعضهم ال 
يمسك بالقلم بالقوة الكافية للكتابة، وبعض األطفال يمسكون القلم بقبضة اليد 

  .وبعضهم يحاول التحكم في إستخدام القلم بكلتا يديه
فقد يكون ذلك سبب في : مناسب للكتابةوضع الورقة ووضع الجسم بالشكل ال -

ضعف اآلداء الكتابي، فبعض األطفال يضعون الورقة أمامهم بشكل مائل جدا، 
وبعضهم ال يضعها في الشكل المناسب تماما، وفي الغالب تكون الورقة في الوضع 
الخطأ بسبب وضع الجسم الخاطئ وبعض األطفال يدني رأسه من الورقة إلى 

  .درجة مالمستها 
كعدم  :صعوبات في تمييز األشكال واالحجام المختلفة والقدرة على تقليدها -ب

القدرة على رسم األشكال الهندسية بالرغم من مشاهدتها، كما يخطئ األطفال أيضا 
  .في تقدير حجم الشكل فيرسمونه إما صغيرا أو كبيرا جدا

  : صعوبات في إدراك اإلتجاه من اليسار إلى اليمين -ج
  : في كتابة الحروفصعوبات -د

ئعة في كتابة الحروف ، الزيادة أوالنقصان في شكل الحرف اومن الصعوبات الش
كإضافة نقطة أو حذفها مثال ، وكثيرا ما يخطئ األطفال في كتابة الحروف التي 

 .تنزل عن السطر بالحجم المناسب 
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  :صعوبة في كتابة الحروف متصلة مع بعضها  -ه

طفال من صعوبة في تنسيق المسافات بين الحروف عندما حيث يعاني عدد من األ 
ينسخون كلمات مكتوبة على السبورة ، فقد تكون المسافة بين الحروف والكلمات 
كبيرة أحيانا وصغيرة جدا أحيانا آخرى ، ويعاني بعض األطفال من صعوبة في 

  .تذكر شكل الحرف 
  :صعوبة إستخدام اليد اليسرى  -و
إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الذين يكتبون باليد اليسرى  إذ البد من اإلشارة 

، حيث يضع كثير من هؤالء التالميذ أليديهم فوق السطر أثناء الكتابة ليتمكنوا من 
وينتج عن هذه المشكلة ميل الورقة لتناسب وضع الجسم عند  ،مشاهدة ما يكتبون 

الة الكتابة بسبب اإلتجاه الذي الكتابة ، كما أن هؤالء األفراد يواجهون مشكلة في إم
  .يكتبون فيه الحروف 

  : التصنيف الثالث -2-3
  :صعوبات خاصة برسم الحروف والكلمات -أ

يعاني العديد من األطفال ذوي صعوبات الكتابة من صعوبات في الكتابة اليدوية 
إدراك : لعدم إتقانهم عددا من المهارات األساسية لمهارة الكتابة اليدوية مثل 

  إلخ.......لمسافات بين الحروف وإدراك العالقات المكانية ا
ويبرز من هذه الصعوبات رسم الحروف رسما صحيحا ، فقد يرسم بعض األطفال 
الحروف بزيادة أو نقصان كأن يزيد عليها نقطة أو ينقص منها أو أن يكون حجم 

وبات الحرف كبيرا جدا أكثر مما هو مطلوب أو أصغر ،كما يبرز من هذه الصع
صعوبة كتابة الحروف متصلة ، وتبدو هذه الصعوبة عند األفراد بصورة ضعف 
في قدرة الفرد على رسم الحروف الهجائية متصلة أو منفصلة رسما صحيحا وفق 
السمات المميزة لها و التي يسهل من خاللها على القارئ التعرف عليها وقراءتها 

ن هذه الحروف و المقاطع الصوتية ،ويرتبط برسم الحروف رسم الكلمات المؤلفة م
مما يحول دون قراءتها رغم سالمة التهجئة ، فهي من حيث الرسم اإلمالئي 
صحيحة لكنها فاقدة لسالمة الخصائص المميزة للحروف مما يمنع القارئ من 

أو العكس ، ) د(على صورة حرف ) ر(التعرف إليها ، كأن يكتب الطفل حرف 
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سافات بين الحروف فقد تكون كبيرة جدا أو صغيرة والتي تعود لضعف تنسيق الم
جدا ، في حين يواجه بعض األطفال صعوبة في إستخدام اليد اليمنى ليستخدم بدال 

إال أنه .منها اليد اليسرى و التي يعدها البعض مشكلة إذا كانت هذه اليد مما يفضله 
  )160ص:2005البطاينة و آخرون ،( .يواجه هؤالء األطفال مشكالت آخرى 

  : صعوبات إستخدام الفراغ عند الكتابة-ب
وهي صعوبة تنظيمية ال يكون الفرد معها قادرا على تنظيم الحروف و الكلمات 
بصورة متناسقة من إعطاء الحجم الحقيقي للحرف و الكلمة مع ترك مسافة مناسبة 
بين الحروف والكلمات ، مما يسهل عملية القراءة على القارئ وترجع هذه 

بة إلى صعوبات في إدراك العالقات المكانية و التي تنتج عن إدراك بصري الصعو
  .خاطئ 

  :صعوبات إنقرائية الكتابة  -ج
وهي صعوبة في قراءة التعبير الكتابي للفرد و التي تعود إلى رسم الكلمات و 
الحروف فهي مرسومة بصورة صحيحة و سليمة قابلة للقراءة ، وإنما يقصد بها 

لمترابطة من حيث المعنى فهي التؤدي إلى المعنى المراد في ذهن الكتابة غير ا
فهي جملة قابلة ) المدرسة إلى الولد رجع : ( الفرد كأن يكتب الفرد الجملة التالية 

للقراءة من حيث الرسم الكتابي لكنها غير مقرؤة أي غير مفهومة من حيث المعنى 
البطاينة و آخرون (المراد منها كونها غير مترابطة التركيب اللغوي 

، وغالبا ما يواجه األطفال ذووا صعوبات الكتابة مشكالت في  )165ص:2005،
التعبير الكتابي عن أفكارهم أو مشكالت في إستخدام القواعد النحوية والصرفية 
والمفردات أو عدم إتقان أساسيات عملية الكتابة ، فال يستطيع هؤالء التالميذ 

ألن خبراتهم محدودة أو غير مناسبة ولذلك ينبغي تدريب  التعبير عن أفكارهم كتابة
من  وامثل هؤالء التالميذ على التعبير عن أنفسهم بصورة شفوية حتى يتمكن

  .عند الكتابة  مإكتساب الخبرات الكافية التي تساعده
في حين يواجه البعض من هؤالء التالميذ صعوبة في تنظيم األفكار وترتيبها 

منظمة وغير مرتبة ولذلك فإنهم بحاجة إلى تدريب على ربط  فتكون كتابتهم غير
األفكار من خالل تعريفهم بالعالقات القائمة بين األفكار والجمل ، كما يواجه بعض 
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هؤالء األطفال صعوبات في إستخدام قواعد اللغة عند الكتابة لذلك تبرز لديهم 
  .الكثير من األخطاء النحوية التي تشوه المعنى المراد 

لنقص المفردات دوره اآلخر في مشكالت الكتابة إذ يحتاج الفرد عند التعبير عن و
أفكاره مخزونا كافيا من الكلمات التي ينبغي عليه إستخدامها عند الكتابة لذلك 
ستكون كتاباتهم محدودة ومعانيهم ناقصة ، ويواجه البعض اآلخر منهم مشكالت 

رقيم التي تعطي النص الكتابي صورة في آليات الكتابة مثل إستخدام عالمات الت
إلخ،وتعزى هذه الصعوبة .....جميلة من خالل الفواصل أو اإلستفهام أو التعجب 

عند األطفال لكون هذه العالمات رموزا وأنهم يعانون من إضطرابات في إستخدام 
الرموز ، باإلضافة إلى ضعف طرق التدريس التي تكتفي بالتركيز على دقة 

البطاينة (عد دون اإلهتمام بوظائف التراكيب و القواعد اللغوية إستعمال القوا

  )162ص: 2005وآخرون ،
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   :العوامل المسببة لصعوبات تعلم الكتابة -2
تلميذ عن العوامل المرتبطة  2500من خالل دراسة مسحية تناولت مايربو 

  :العوامل هي بصعوبات التعلم وجد أنها يمكن أن تتمايز في ثالث مجموعات من
مجموعة متعلقة بالطالب، مجموعة العوامل المرتبطة بنمط التعليم وأنشطة 

  .وبرامجه ،مجموعة العوامل األسرية واإلجتماعية والبيئية
  :وتعرف بالعوامل الفردية وتشمل :مجموعة العوامل المتعلقة بالطالب -1 -3
مستوى ذكاء : معرفية إلىوتشير العوامل العقلية ال :العوامل المعرفية العقلية/ أ

التلميذ وقدراته، وإستعداداته العقلية، وخلفيته أو بنيته المعرفية، وكفاءة وفاعلية 
اإلنتباه، واإلدراك والذاكرة، باإلضافة إلى مدى كفاءة : عملياته المعرفية المتمثلة في

وي نظام تجهيز المعلومات لديه، وقد إتفقت العديد من الدراسات على أن الطالب ذ
صعوبات التعلم عامة وذوي صعوبات الكتابة بصفة خاصة، يفتقرون إلى القدرات 
النوعية الخاصة التي ترتبط بالكتابة كالذاكرة البصرية والقدرة على اإلسترجاع من 

  .الذاكرة، إلى جانب القدرة على إدراك العالقات المكانية
ز ومعالجة المعلومات وهم يعانون من القصور الوظيفي في النظام المركزي لتجهي

    ) 944ص:1998الزيات ،.( وفي الوظائف النوعية المتعلقة باإلدراك والحركة
حيث تشير الدراسات والبحوث المتعددة إلى أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
يفتقرون إلى القدرة على تعميم اإلستراتجيات المتعلقة بحل المشكالت على مواقف 

ميلون إلى إستخدام إستراتجيات وأساليب عشوائية في أو مشكالت جديدة وأنهم ي
  .كتاباتهم مع ضعف اإلهتمام الواضح بما يكتبون

أن البحث في العوامل العقلية المعرفية من )  Turner، 1986( ويقترح تيرنر 
  :منظور تجهيز ومعالجة المعلومات يجب أن يتناول التفاعل بين األبعاد التالية

  .ث مهاراته ومعرفته أو بنائه المعرفي وإتجاهاتهخصائص المتعلم من حي -
  .أنشطة التعلم ذاتها كاإلنتباه والتمييز السمعي والبصري واإلدراكي -
طبيعة المهام التي تستخدم كمحكات كالتعرف واإلسترجاع وإنتقال أثر التدريب  -

  .والتصميم
  .هرها وصعوبتهاطبيعة المواد المتعلمة من حيث التتابع والبنية أو التركيب ومظ -
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  .المدرس القائم بالتدريس بإعتباره المنظم الرئيس لمختلف أنشطة ومواد التعلم -
  :العوامل النفسية العصبية/ ب
تشير الدراسات والبحوث في هذا المجال إلى أن حدوث أي خلل أو قصور أو  

إضطراب في الجهاز العصبي المركزي لدى الطفل الذي يعاني من صعوبات 
نعكس تماما على سلوك الطفل حيث يؤدي إلى قصور أو خلل أو إضطراب التعلم ي

في الوظائف المعرفية واإلدراكية واللغوية واألكاديمية والمهارات السلوكية ومنها 
    ) 310ص:2002ملحم ،( .مهارات الكتابة

  :نفعالية الدافعيةإلالعوامل ا -ج
العصبي المركزي لقد أشارت الدراسات والبحوث إلى أن إضطراب الجهاز  

وبعض الوظائف النفسية العصبية لدى ذوي صعوبات التعلم يترك بصماته على 
النواحي اإلنفعالية الدافعية، فيبدو الطفل مكتئبا ومحبطا، ويميل إلى اإلنسحاب من 
مواقف التنافس التحصيلي القائم على إستخدام الكتابة والتعبير الكتابي، كما لوحظ 

متكرر من حصص التعبير واإلمالء، وتظهر عليهم بعض على الطفل الغياب ال
  .عالمات الميل إلى العدوان المستقر أو الكامن أو الصريح

كما يفتقر هؤالء األطفال إلى القدرة على التآزر الحس حركي، وإستخدام اليد 
الزيات ( .واألصابع وإدراك المسافات والعالقات بين الحروف والرموز والكلمات

  )496ص:1998،
   :مجموعة العوامل المتعلقة بنمط التعليم وأنشطته وبرامجه -3-2

على الرغم من أن العديد من العوامل التي تقف خلف صعوبات التعلم بصفة عامة 
وصعوبات الكتابة بصفة خاصة تقع خارج نطاق مجال سيطرة المدرس، إال أن 

ن العامالن الدراسات والبحوث تشير إلى أن دور المدرس ونوعية التدريس يظال
  .الرئيسان المدعمان لتعلم التلميذ

فنوعية التدريس وفعاليته يتيحان الفرصة للتالميذ لإلستغراق في األنشطة ألكبر 
وقت ممكن، وقد الحظ العديد من الباحثين أن ما يصدر من المدرسين من سلوكيات 
 .يثير الفوضى في القسم الدراسي ويرتبط على نحو سالب بالتحصيل الدراسي

   )496ص:1998الزيات ،(
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  ):البيئية ( جتماعية إلمجموعة العوامل األسرية وا -3-3
على الرغم من أن صعوبات التعلم هي بالدرجة األولى عجز أو صعوبات  

أكاديمية، إال أن العديد من المربين يالحظون أن صعوبات التعلم ظاهرة متعددة 
ت على النواحي األكاديمية بمعزل األبعاد، إذ يتعين أال يقتصر تناول هذه الصعوبا

  .عن المؤثرات األسرية والبيئية
ولقد لقيت هذه العوامل إهتماما مطردا ومتزايدا في العقود األخيرة من هذا القرن 

 Owen Adams, Forrest Stol & Fisher" من بينها الدراسة التي قام بها  
ء األطفال ذوي وهي دراسة مسحية مقارنة بين أحكام وتقديرات آبا"  1971

وتوصلت  صعوبات التعلم وغيرهم من آباء األطفال من غير ذوي صعوبات التعلم
إلى أن هؤالء اآلباء يرون أن أبناءهم لديهم قدرة لفظية منخفضة ولديهم صعوبات 
في التعبير عن أنفسهم كتابة وشفاهة ويجدون صعوبة في اإلنصات أو اإلنتباه، كما 

  .أنهم مندفعون ويبدون قدرا متزايدا من القلق والتوتر وسرعة اإلنفعال
م وإدراكهم لألطفال ذوي صعوبات التعلم إلى كما تشير تقديرات المدرسين وأحكامه

أن المدرسين سيقبلون هؤالء األطفال ويدركونهم على نحو يعمق لديهم كثير من 
أنماط مشكالت التوافق الشخصي و اإلجتماعي،فهؤالء األطفال من ذوي صعوبات 

   )34ص:2002ملحم ،( :يتميزون بأنهم أقل)  Bryan، 1986( التعلم 
  .ما وتنظيماتعاونا وإهتما -
  .قدرة على التكيف مع المواقف الجديدة -
  .تقبال لآلخرين للمسؤولية وتقديرا لها -
  .قدرة على آداء الواجبات المدرسية -
  .لباقة وحسن تصرف -
  .شعبية وأكثر رفضا وإهماال من أقرانهم من ذوي التحصيل اإلعتيادي -

  :بة هيوهناك من يرى أن أهم العوامل التي تسبب صعوبة الكتا
  :العوامل الفردية/ أ

ويقصد بها العجز عن ضبط وضع الجسم والتحكم  :إضطرابات الضبط الحركي -
في حركة الرأس والذراعين واليدين واألصابع، ويؤثر هذا سلبا في تعلم آداء 
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األنشطة الحركية الالزمة لنسخ الحروف والكلمات واألعداد واألشكال وكتابتها 
يعطل مهارات نقل النماذج المطلوب كتابتها، وغالبا ما  وتتبعها، فضال عن كونه

يرجع هذا إلى عجز أو تلف في وظائف المخ المسؤولة عن الحركة والحاسة 
اللمسية لدرجة أن الطفل قد يستطيع التعرف على الكلمة أو الحرف أو العدد أو 

   .  الشكل وقراءته إال أنه ال يستطيع كتابته
ويقصد به عدم قدرة الطفل على التمييز بين  :إضطراب اإلدراك البصري -

صعوبة تمييز اليسار من : األشكال والحروف والكلمات واألعداد ومن مظاهره
اليمين أو تمييز الخط الرأسي من الخط األفقي وصعوبة مطابقة األشكال والحروف 
واألعداد والكلمات على نماذجها ورسم الخرائط أو إستخدامها وكل ما يؤدي إلى 

، وقد سميت  )73ص:1998حافظ ،(.وبات في كل من القراءة والكتابةصع
الصعوبات الكتابية بالقصور التصويري والمعروف بعدم اإلنسجام بين البصر 

  )83ص:1996الوقفي ،( .والحركة والتي تؤدي إلى إضطرابات تحديد اإلتجاه
  :إضطراب الذاكرة البصرية -
الكتابة هم في العادة يتمتعون بحاسة  إن األطفال الذين يعانون من صعوبات في 

بصر سليمة كما هو الحال لدى األطفال العاديين، فهم يبصرون جيدا لكنهم يفشلون 
في تذكر ما يتم مشاهدته بصريا لضعف في ذاكرتهم البصرية فهم يواجهون 
صعوبة في إستدعاء أو إعادة إنتاج الحروف والكلمات من الذاكرة والذي يمكن 

ما يحاول الطفل تشكيل سلسلة الحروف التي سيتم تذكرها، فعدم قدرة مالحظته عند
الطفل على معرفة األشياء بالرغم من سالمة الحاسة البصرية يدعى بفقدان الذاكرة 

، وقد يرجع ذلك إلى رسوخ وعدم )155ص: 2005البطاينة وآخرون،(البصرية
الطفولة المبكرة حيث تغير عادة إستخدام التخيل والتصور التي غالبا ما تشيع في 

يكثر إستخدام الخيال واللعب اإليهامي بمعرفة الطفل حين يعجز عن اإللمام بالواقع 
  .ومعرفته وهذا يؤدي إلى صعوبة في تشكيل وكتابة الحروف واألعداد واألشكال

  )73ص:1998حافظ ،( . :ومنها :العوامل البيئية/ ب
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  :ويدخل في ذلك :طرق التدريس السيئة -
دريس الجماعي ال الفردي الذي ال يراعي قدرات وميول وظروف التالميذ الت -

  .الخاصة
  .التدريس القهري الذي ال يحفز وال يرغب التلميذ في الدراسة -
  .التدريس الخاطئ الذي ال يختار الوسيلة أو الطريقة المناسبة للتلميذ -
المنفصلة أو كتابة كتابة الحروف ( اإلنتقال من أسلوب آلخر في تدريس الكتابة  -

  .دون مبرر بعد أن يكون التلميذ قد إعتاد األسلوب األول) الحروف المتصلة
اإلقتصار على متابعة كتابة التلميذ في حصص الخط وحدها دون اإلمالء  -

  .والتطبيق والتعبير وغيره
ال يثبت تفضيل إحدى اليدين في الكتابة قبل عدة سنوات  :إستخدام اليد اليسرى -

يفضلون و يستعملون %  90حوالي ( مر الطفل، ويالحظ أن غالبية األطفال من ع
يفضلون ويستعملون اليد اليسرى، بينما من %  9 – 8وما بين ). اليد اليمنى 

  %. 2 – 1يفضلون ويستعملون اليدين ال تتعدى نسبتهم 
منى ألن فإذا كان الطفل يستخدم كلتا اليدين فإنه يفضل توجيهه نحو إستخدام اليد الي

  .هذا هو الوضع الشائع األعم األغلب سواء في أنشطة الدراسة أو الحياة أو العمل
لة ضأما إذا كان يستخدم يده اليسرى فال ينصح بمحاولة العمل على تغيير يده المف

ألنه يقال إن هذا له أساس في عمل النصفين الكرويين في المخ ،ومن ثمة فمحاولة 
  مقتضيات تركيبه الفيزيولوجي،وهذا غالبا ما يؤدي في  التغيير قد تجعله يتجه ضد

إلى إعاقة نموها عن طريق عكسه للحروف واألعداد التي  اليدوية لكتابةا شاطن
  .يكتبها

  :متابعة األسرة لكتابة الطفل -
الكتابة مهارة تتطلب التدريب المستمر والمران الدائم وال شك أن وقت الحصة  

ب الطفل على الكتابة الصحيحة ولذا يستحسن أن يتابع الدراسية ال يكتفي لتدري
ولي األمر نمو قدرة إبنه على إتقان وتحسين الخط الكتابي، والفشل أو اإلهمال في 

  .هذا غالبا ما يؤدي إلى صعوبات في إتقان الكتابة
  :وفي األخير يمكن إجمال أهم العوامل المسببة لصعوبات الكتابة في
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  .ضعف المهارات الحركية -
  .أخطاء في إدراك البصري للحروف والكلمات -
  .صعوبات في تذكر اإلنطباعات أو اإلدراكات البصرية -
  )73ص:1998حافظ ،(. .ضعف عمليات تدريس الخط أو الكتابة اليدوية -
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  :تشخيص صعوبات الكتابة -4 
وبات لدى التالميذ لقد تعددت مداخل تقييم الكتابة، ذلك أن تشخيص هذه الصع 

يتطلب عددا من الفحوص المتكاملة التي ال تقتصر فقط على الجانب الدراسي 
: ين ذلك فيما يلييوإنما تشمل أيضا الجوانب النفسية والجسمية والبيئية ويمكن تب

   )76ص:1998حافظ ،( .
  :الفحص النفسي -4-1

مدى لمعرفي للتلميذ وويتضمن إجراء إختبارات الذكاء للتأكد من المستوى العقلي ا
وجود تخلف عقلي أو تأخر دراسي من عدمه ،كما يتضمن قياس كل من 
المهارات اليدوية والذاكرة البصرية واإلدراك البصري للحروف واألرقام 
واألشكال المختلفة، باإلضافة إلى اإلختبارات التي تقيس الدافعية والميل أو 

  .لدى التلميذ اإلتجاه نحو الدراسة ودرجة النشاط الزائد
  :الفحص الطبي -4-2

دراسة الحالة الجسمية العامة للطفل للتأكد من وجود مرض أو إعاقة من عدمه 
خاصة اإلعاقات الحسية والحركية، كما أنه من الضروري فحص المخ والجهاز 
العصبي ألن إضطراب الضبط الحركي غالبا ما يرجع إلى عجز أو تلف في 

لحركة والحاسة اللمسية مما يؤثر في عمليات الكتابة وظائف المخ المسؤولة عن ا
  .اليدوية

ألسرة التلميذ من حيث مستواها اإلجتماعي اإلقتصادي  :جتماعيإلالبحث ا -4-3
  .والثقافي والمناخ السائد فيها، ومدى متابعتها آلداء التلميذ في المدرسة

ومن يعاونه ويتضمن  ويقوم به المعلم:الدراسة التربوية لحالة وآداء التلميذ -4-4
  :ما يلي

  :حيث يطلب منه آداء المهام التالية :معرفة اليد المفضلة في الكتابة لدى التلميذ/ أ
  .كتابة اإلسم باليدين بشكل متوال -
  .كتابة تقاطعات أفقية ورأسية باليدين وبشكل متوال -
  .معرفة العين المفضلة في الرؤية والقدم المفضلة في الركل -
  .القدرة على التمييز بين اإلتجاهين األيمن واأليسرمعرفة  -
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دراسة التاريخ التطوري للطفل الذي يدل على اليد المفضلة، وذلك من خالل  -
  .اإلتصال بأسرة الطفل

ويرجع الفحص السابق إلى أن التلميذ األعسر يجد صعوبة في آداء ومتابعة الكتابة 
،وهذا األمر يختلف في كل من  اليدوية من حيث وضع الورقة واإلمساك بالقلم

كتابة الحروف المنفصلة وكتابة الحروف المنفصلة فليس ثمة مشكلة في األولى 
  .وإنما في الثانية

  :حيث يطلب من الطفل آداء المهام التالية :تقويم أخطاء الكتابة/ ب
إعادة نسخ جمل قصيرة بدقة لمعرفة هل يحذف بعض الحروف أو هل يكتبها  -

  .صحيحةبطريقة غير 
أخذ عينات من كتابة الطفل للحروف والكلمات التي تشكل جمال تدور حول  -

  .موضوع ما
  ).خ / ح/  ث أو ج / ت / ب ( كتابة عينات من الحروف المتشابهة  -
  .كتابة األرقام بشكل متتابع أو غير متتابع -
  .رسم األشكال الهندسية -

  :ارات على النحو التاليوتشمل عشر مه :التعرف على مهارات الكتابة/ ج 
  .وضع الجسم واليد والرأس والذراعين والورقة أثناء التهيؤ للكتابة -
  .طريقة اإلمساك بالقلم -
  :الخطوط الناتجة عن الكتابة -
  .تحت –فوق : الرأسية/ أ
  .يسار –يمين : األفقية/ ب
  .إلى اليمين واليسار: منحنية/ ج
  .يسار –يمين : ميل الحروف/ د
  .الشكل الصحيح أم ال، الحجم المناسب أم ال: الحروف أو تشكيلهاكتابة  -
  .إستقامة مسار الكتابة أو تعرجه على السطر -
الفراغات بين الحروف والهوامش هل مناسبة أم متسعة أم ضيقة أكثر من  -

  .الالزم
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  .نوعية الخط -
  .داكن، خفيف: نتيجة الضغط بالقلم على الورقة/ أ
  متموج؟هل هو مستقيم أم / ب
وضع الخطط التنسيقية للكتابة بحيث تبرز معانيها بوضوح وتبين تسلسل األفكار  -

  .خاصة من حيث الهوامش وكتابة الفقرات
  .إكمال الحروف أم عدم إستكمالها -

صعوبات " أن هناك مداخل لتشخيص  2006في حين يرى محمد علي كامل 
   ) 108ص:2006محمد كامل ،(:نذكرها فيما يلي"الكتابة 

والذي يشير إلى أن التقييم األولي الذي يجب إجراؤه  :1959نموذج بنتون -أ
يتمثل في تحديد اليد المفضلة لدى الطفل وتمييز " صعوبات الكتابة"لألطفال ذوي 

  .اليمين من اليسار
فيذكرون أنه يمكن تقييم األخطاء في الكتابة  :1965نموذج لويس وآخرون  -ب

  : ية التاليةمن خالل المهارات الفرع
  .وضع الجسم بالنسبة لوضع ورقة الكتابة -
  .طريقة اإلمساك بالقلم -
  .تقييم الخطوط في الكتابة -
  ).الشكل والحجم ( تشكيل الحروف  -
  .إستقامة الخط -
  .الفراغات بين األحرف  -
  .نوعية الخط  -
  .وصل الخطوط  -
  .إكمال الحروف  -
  .التقاطع  -
ويذكرون تسع نقاط يتم من خاللها مالحظة  :خروننموذج ويدرهولت و آ -ج

  :األطفال لوصف وتشخيص إضطرابات الكتابة لديهم 
 . عليها للكتابة المستخدمة الورقة تجاه والجسم والذراع اليد وضع -
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 ........) . جدا كبيرة ، جدا صغيرة(  األحرف)  مساحة(  حجم -

 . الكلمات شكل بين أيضا و األحرف شكل بين التناسق -
 . متغيرة ، ،خفيفة جدا ثقيلة: بالقلم التخطيط جودة -
 . المنتظمة غير األحرف أو جدا شديد:  األحرف ميل -
 لألحرف ضعيف توصيل و إغالق ، المتصلة غير األحرف:  الحروف تشكيل -

 . ببعضها
 ). متناسقة غير( األحرف إستقامة -

 ). جدا ضعيفة ، جدا متناثرة(  الكلمات و األحرف بين الفراغات -

 .  جدا بطيء ، جدا سريع ، الكتابة في الطفل سرعة -

ويشير إلى أنه باإلضافة إلى النقاط :1993نموذج عبد الوهاب محمد كامل  -د
من خالل رصد أخطاء "العسر الكتابي"التسع السابقة الذكر فإنه يمكن تشخيص 

  :الكتابة على النحو التالي 
 : حيث يتم تقييم : إضطرابات الهجاء-أ

 . الطفل أهملها التي حرفاأل عدد -
 .الطفل أبدلها التي األحرف عدد -
 .الطفل كتبها التي الزائدة األحرف عدد -

 .وذلك بالنسبة لكل من الكتابة أثناء النقل ، اإلمالء ، التعبير الكتابي 

  :حيث يتم تقييم :  إضطرابات إستعمال الفواصل و النقط لتوضيح المعنى-ب
 . الطفل لهاأهم التي الفواصل و النقط عدد -
 .الطفل أبدلها التي الفواصل و النقط عدد -
 . المناسب غير المكان في الطفل وضعها التي النقط عدد -
  :حيث يتم تقييم : إضطرابات شكل األحرف المكتوبة-ج
 . المنتظمة غير األحرف -
 . الكاملة غير األحرف إغالق -
 . التامة غير األحرف بين اإلتصال -
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ر الزيات إلى أن أساليب تقويم مهارات الكتابة تتعدد يشي: 1998نموذج الزيات  -ه
مابين أساليب التقييم الرسمية وأساليب التقييم غير الرسمية ، على أن هذه األساليب 

  :أيا كان نوعها تشمل اإلختبارات والمقاييس التي أعدت لهذا الغرض ومنها 
ا تكون نتائجه مفيدة التي تقدم قياسا أو تقديرا مسحيا عام : اإلختبارات التحصيلية

في تحديد األطفال الذين يحتاجون إلى برامج تدريسية أو تدريبية تصحيحية أو 
  .إجراءات تشخيصية إضافية 

التي تقدم معلومات تفصيلية دقيقة عن الطفل في مختلف : اإلختبارات التشخيصية
   .مهارات الكتابة ، وتستهدف تحديد مواطن الضعف و القوة لدى التلميذ

التي تحدد مستوى آداء التلميذ في ضوء اآلداء الفعلي :  ختبارات محكية المرجعاإل
المحدد ، الذي في ضوئه يمكن الحكم على مدى إتقان التلميذ للمهارة موضوع 

  .التقييم في إطار األهداف التدريسية المحددة للمهارة 
رات غير ويرى الزيات أن تشخيص صعوبات الكتابة عادة ما يكون من خالل إختبا

مقننة تنبع من مالحظة المعلم آلداء التلميذ ، وترجع صعوبة إعداد إختبارات مقننة 
إلى تباين األنشطة التي تعد معيارا أساسيا لتقويم مهارات الكتابة و التي تشمل الدقة 

  .و السرعة ومقروئية الكتابة و الوضوح و المظهر الجمالي للخط وخصائصه 
ومن خالل اإلختبارات التي يجريها المعلم داخل القسم  ويمكن في المرحلة األولى

للتلميذ أو تحليل أعمال التالميذ الكتابية للوقوف على جوانب الضعف التي يعانيها 
التلميذ والتي تعد مؤشرا على صعوبة تعلم الكتابة لديه ، ويمكن أن تكون نتائج 

التالميذ ذوي صعوبات تحليل أخطاء التلميذ أكثر دقة من غيرها ألن األخطاء عند 
تعلم الكتابة ال تحدث بصورة عشوائية ، فلو كانت كذلك لما تكرر حدوثها بنفس 
الطريقة في كل مرة و إنما تتصف هذه األخطاء بثبات وقوعها ،وينبغي على المعلم 
أثناء تحليله ألعمال التلميذ التأكد من أنه يستخدم قواعد محددة أم أنه يكتب بصورة 

قواعد كتابة الهمزة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها فهي تأخذ في  عشوائية مثل
كل مرة صورا متعددة وفقا لحركتها وحركة الحرف الذي قبلها ، كما يتطلب من 
المعلم معرفة أنماط األخطاء التي يرتكبها التلميذ ، فبعض الكلمات تأخذ صورة 
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صة في كتابتها ال يمكن قاعدة في كتابتها في حين تأخذ بعض الكلمات حاالت خا
  ..........) لكن ، حينئذ ،طه ، هؤالء ،إال( تعميمها على غيرها من الكلمات مثل 

  )166ص:  2005البطاينة وآخرون،( 

كما يمكن تشخيص أنماط صعوبات الخط أو الكتابة من خالل تحليل أعمال التالميذ 
ن خالل اإلطالع على اليومية و المالحظة بدقة على التلميذ أثناء الكتابة ، وم

أعمال التالميذ والتي يمكن أن تبرز بصورة أخطاء نحوية وصرفية أونقص في 
 2001الوقفي ،.( المفردات أو سوء إستخدام الترقيم أو تشويش في األفكار 

  . )181ص:
  : تقويم إضطرابات الكتابة في علم النفس العصبي-و

لعمليات المركزية في اآلداء يتجلى اإلضطراب في ا: تقويم العمليات المركزية
( الرديء سواءا في اإلمالء أو التهجئة ولكي نحدد نوع اإلضطراب المالحظ 

هناك عدة متغيرات البد من أخذها بعين ) فونولوجي ، يتعلق بالرصيد اللغوي 
 :اإلعتبار 

 .الدقة اإلمالئية   -

 .التكرار اللغوي -

 .القواعد  -

 .الطول  -

 :                              عية أو المحيطيةتقويم العمليات الفر

هناك معايير مرتبطة بنوع األخطاء المالحظة  تؤخذ بعين اإلعتبار في تقويم 
  (Noremarry et al,1999:p65-66).العمليات الفرعية 
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يمتاز األطفال ذووا صعوبات الكتابة عموما بالعديد من الخصائص السلوكية التي و
  :من األطفال األسوياء نذكر منها ما يلي تميزهم عن غيرهم

  .النسخ بصورة غير دقيقة - 1
  .الحاجة إلى وقت طويل بصورة مفرطة إلكمال العمل الكتابي - 2
  .كتابة الحروف المتصلة في الكلمة بصورة منفصلة - 3
  .يجعل العيون قريبة من الصفحة عند الكتابة - 4
  .يمسك القلم بصورة خاطئة - 5
حروف عند الكتابة والخلط ما بين الحروف الكبيرة والصغيرة عدم تجانس ال - 6

  .بصورة غير متجانسة
  .يرتكب أخطاء عكس الحروف بصورة متكررة - 7
  .تشويه صورة الحروف عند الكتابة - 8
  .يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة - 9

  .يواجه مشكالت في تفسير وتركيب الجمل -10
  .الفراغات في الجمليواجه صعوبة في إكمال  -11
  .بطء في معالجة اللغة الشفهية أو الكتابية أو كليهما -12
  .صعوبة في إستخالص األفكار من النص -13
  .يتأخر كثيرا عند محاولة تذكر الكلمات -14
  .يواجه مشكالت في فهم قواعد إستخدام اللغة -15
  .رداءة في تركيب الجمل والفقرات -16
  .االت الكتابيةرداءة في تنظيم المق -17
  ).عالمة الترقيم ( يرتكب أخطاء في آليات الكتابة  -18
  .ال يدقق فيما يكتب -19
  .العجز عن تصويب األخطاء التي يرتكبها -20
  .قد تكون كتابته غير مفهومة -21
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أن التالميذ ذوي صعوبات الكتابة تظهر لديهم أربع خصائص على " آن " ويرى 
  )104-101ص:2006،محمد كامل :(النحو التالي

  .يكون بطريقة غير عادية) القبض على القلم ( إمساك القلم  - 1
  .األصابع تقترب بشدة من سن القلم - 2
  .صعوبة في تنفيذ عمليات الشطب والمحو للكلمات غير المرغوب فيها - 3
  .إضطرابات في محاذاة األحرف - 4

ابة تظهر لديهم إلى أن التالميذ ذوي صعوبات الكت" سوزان جورنس " وتشير 
  : الخصائص التالية

الكتابة غير المقروءة بشكل عام بالرغم من إعطائهم الزمن المناسب لتنفيذ  - 1
  .لمهمةا

  .عدم اإلتساق في الكتابة - 2
  .األحرف أو الكلمات غير مكتملة - 3
  .تنظيم غير مناسب للورقة من حيث مراعاة الهوامش وإستقامة األسطر - 4
س أثناء الكتابة والتركيز على اليد ومراقبة حركتها أثناء التحدث إلى النف - 5

  .الكتابة
  .محتوى الكتابة ضعيف وال يعكس أية مهارات لغوية لدى التلميذ - 6

  :مظاهر أخرى لهؤالء التالميذ وهي" رجينا " وتضيف 
  .إستخدام اليد بشكل غير صحيح أثناء الكتابة - 1
  .ناء الكتابةتحريك الورقة أو الجسم بشكل متوتر أث - 2
  .مشكالت في اإلدراك البصري - 3
  .إنخفاض سرعة الكتابة - 4
  .اإلفراط في إستخدام الممحاة - 5

  )36ص:1998الزراد،( :ويذكر فيصل الزراد المظاهر التالية
  .صعوبة في فهم ما يكتب - 1
  .صعوبة الكتابة بحروف متصلة - 2
  .صعوبة الكتابة بحروف منفصلة - 3
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  .ة بصورة عامةاألخطاء في الكتاب - 4
  .الصعوبة في رسم األشكال مباشرة - 5
  .صعوبة في نسخ األعداد الحسابية - 6
  .تصغير الحروف عن الالزم أو تكبيرها - 7
  .صعوبة ترتيب األشياء والكلمات - 8

  :   1992أنواع األخطاء المرتكبة  على مستوى اإلمالء  حسب إيستيان 
 .الخلط أو اللبس السمعي  -

 .قاطع إضافة حروف أو م -

 .قلب الحروف أو المقاطع  -

 .دمج كلمتين في بعض أو تجزئتها عشوائيا  -

 .صعوبة كبيرة في تطبيق قواعد اللغة  -

و الخلط ......) نعت ، فعل ، إسم ( عدم القدرة على تمييز طبيعة الكلمة  -
  .بين األنواع واألعداد ،و بين الطبيعة والوظيفة

نسيان كلمات ، جمل ، قفز (  صعوبة في إعادة كتابة النص بدون أخطاء -
 )أسطر 

 .رفع الرأس بتكرار بين الورقة والسبورة  -

 .المظهر العشوائي وغير المنظم للورقة أو الكراس  -

  .ثبات األخطاء المتعددة رغم تحسن القراءة لديه  -

(lussier, flessas,2001:p198)  



213 
 

ص وسمات هؤالء ويمكن اإلعتماد على األمثلة الواقعية التالية للتعرف على خصائ
  )96ص:2006الخطاب ،(  :التالميذ

يعكس التلميذ الذي يعاني من صعوبات الكتابة الحروف واألعداد بحيث تكون  -
مثال قد يكتبه معكوسا أو أحيانا قد يقوم ) خ ( كما تبدو له في المرآة فالحرف 

ن كما بكتابة المقاطع والجمل بأكملها بصورة معكوسة من اليسار إلى اليمين فتكو
  .تبدو في المرآة

يخلط في اإلتجاهات، فهو قد يبدأ بكتابة الكلمات والمقاطع من اليسار بدال من  -
  .كتابتها من اليمين

( ترتيب أحرف الكلمات والمقاطع بصورة غير صحيحة عند الكتابة، فكلمة  -
  بهاقد يكت) دار ( األحرف   ترتيب  يعكس  قد وأحيانا ) ريبع ( قد يكتبها ) ربيع 

  .وهكذا) راد ( 
ولكنه يكتبها  ) باب ( يرى كلمة   فقد  يخلط في الكتابة بين األحرف المتشابهة  -
  .وهكذا) ناب ( 
  .يحذف بعض الحروف من الكلمة أو كلمة من الجملة أثناء الكتابة اإلمالئية -
يضيف حرف إلى الكلمة غير ضرورية أو إضافة كلمة إلى الجملة غير  -

  .ء الكتابةضرورية أثنا
  ).ن  –ب ( أو ) ع  –غ ( يبدل حرف في الكلمة بحرف آخر مثال  -
  .قد يجد التلميذ صعوبة اإللتزام بالكتابة على نفس الخط من الورقة -
  .وأخيرا فإن خط هذا التلميذ عادة ما يكون رديئا تصعب قراءته -

كالت عند كما أن اللغة العربية بحروفها مشوبة ببعض الصعوبات التي تسبب مش
  )17-12ص:1995رجب ،(:تعلم األطفال الكتابة أو مزاولة اإلمالء ومنها

تغير رسم الحرف حسب إنفصاله أو إتصاله، وتنوع أشكاله حسب موقع  -
الحرف، وهذا التعدد في صور الحروف يؤدي إلى إرباك المتعلم سواءا في القراءة 

  .أو القراءة
  .تشابه بعض الحروف وتقاربها شكال -
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النقاط أعلى أو أسفل الحرف من أشد العوامل التي تزيد رسم الكتابة لبسا  -
  .وإرتباكا ويؤدي إلى الخلط بين الحروف

الضمة، ( صعوبة مرتبطة بالشكل الذي يتضمن إستخدام الحركات الثالثة  -
  .حيث ال يضبط نطق الكلمة إال بها) الفتحة، الكسرة 

ة تقلب واوا عند الكتابة، والتنوين قد يقلبه فالضم: الوقوع في األخطاء اإلمالئية -
  ).المفتوحة والمربوطة ( المتعلم نونا إلى جانب صعوبة كتابة التاء بنونيها 

  .صعوبة التمييز بين قصار الحركات وأطوالها عند الكتابة -
كل هذه الخصائص والمظاهر تؤدي إلى ظهور مشكالت سلوكية لدى هؤالء 

  :األطفال من بينها
  .مادة اإلمالء من المواد المكروهة لديهم تصبح -
ال يهتمون في الغالب بمراجعة وتصحيح أخطائهم التي يحددها لهم المدرسون  -

  .فيغلب عليهم اإلهمال
أوراقهم وكراساتهم متخمة بالعديد من األخطاء في اإلمالء، القواعد، التراكيب  -

  .إلخ... 
.( قاعدة وتفتقر إلى التنظيم والضبطكتاباتهم غير منضبطة وال تسير وفقا ألية  -

  ) 492ص :1998الزيات،
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  :صعوبات اإلمالء كمظهر من مظاهر صعوبات تعلم الكتابة  -5-

  :تعريف صعوبات اإلمالء 

( إلمالئية اهو إضطراب في التعلم يتميز بخلل دائم وكبير في إستيعاب القواعد 
  ) . تحريف الكتابة التلقائية أو اإلمالئية

 2008; 22:15-08-/ 10 / DYSORTHOGRAPHIE COM.WWW.GOOGLE  
 
وتعد صعوبات اإلمالء من المشكالت الهامة التي تواجه التلميذ، و هي مشكلة غير 

نتيجة ما نراه من شيوع األخطاء اإلمالئية، و منشأ هذه الصعوبات يرجع . خفية
أننا قد نكتب ماال نلفظ، و قد ال نكتب ما ال نلفظ، وقد : منهاإلى أسباب متعددة 

نكتب حروفا بصور متعددة، هذا إلى جانب صعوبة القواعد اإلمالئية و تشعبها و 
كثرة اإلستثناءات فيها، و مما يزيد من صعوبات اإلمالء إرتباطها في كثير من 

مالء على أصول قواعدها بقواعد النحو و الصرف ،حيث بنيت أغلب قواعد اإل
كما في . نحوية و صرفية مختلفة من حيث إطرادها و كثرة ما فيها من مستثنيات

قواعد كتابة الهمزة و األلف اللينة، و في حاالت وصل الحروف أو فصلها، و 
و فيما يلي . إلخ.....اإلختالف بين التاء المربوطة و المفتوحة و الهاء المربوطة

  :عرض ألهم هذه الصعوبات
ففي اللغة العربية كلمات عديدة ال يطابق : صعوبة إختالف الكتابة عن اللفظ-5-1

سبب المشقة و التعب يفيها الرسم النطق، و هذا يؤدي إلى الكثير من األخطاء، و 
، رجب(يؤدي إلى صعوبات تواجه المتعلم عند إمالئه  وفي تعلم الكتابة و القراءة،

لف الذي قد يكتب و ال ينطق به، و حرف األ: و من أمثلة ذلك )32- 31ص:1995
أيضا قد يكتب و ال ننطق : قد تهمل كتابته في الوقت الذي ننطق به، حرف الواو

  :به، و في حاالت أخرى ينطق به مع أنه ليس مكتوباّ، و فيما يلي حاالت لذلك
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كاأللف بعد واو الجماعة إذا وقعت : الحاالت التي تثبت فيها األلف خطاّ ال نطقاّ -أ
  .طرفةمت
  ....ذلك-طه-لكن: مثل كلمات: الحاالت التي تثبت فيها األلف نطقاّ ال خطاّ -ب
  .عمرو-أولئك: مثل: حالة الواو تثبت كتابة ال نطقاّ -ج
  .االسم داود: مثال: حالة إثبات الواو نقا ال كتابة -د

  :باإلضافة إلى هذه الحاالت نجد حاالت أخرى مثل
  .طة و التاء المفتوحةعدم التمييز بين التاء المربو -
 .عدم التمييز بين األلف الطويلة و األلف المقصورة -

 .عدم التمييز بين النون و التنوين -

 .كتابة الالم الشمسية -

 .الخ.... كتابة األلف رغم عدم نطقها -
 
  :صعوبات كتابة الهمزة -5-2

حيث تمثل كتابة الهمزة صعوبة كبرى تواجه المعلم، فهي تختلف عن كل أصوات 
حروف الهجائية العربية، حيث أنها ال تكتفي بتمثيلها بحرف واحد، بل يمثلها ال

و تكتب في : و على السطر: و الياء و الواو: حروف متعددة، فتكتب على األلف
أول الكلمة و وسطها، و في آخرها و تعدد أشكال كتابتها زاد مشكلة صعوبات 

  .اإلمالء تعقيدا
  ):ألف المد( صعوبات كتابة األلف اللينة -5-3

و قد تكتب في صور أخرى، و إرتباط قاعدة . والتي قد تكتب في صورة الياء
األلف اللينة بالصرف حيناّ و بالعادة حيناّ آخر زاد الصعوبة في فهمها و تطبيقها، 
و أكثر الكلمات المختومة اللينة يكتبها التالميذ بصور معينة إمالئية تعودتها العين، 

علم إلى أصل واوي أو يائي، و يظل األمر مرتبطا بمدى ال يرجع فيها المت
و صعوبة كتابة األلف اللينة تأتي من . إسترجاع المملي لصورة الكلمة في ذاكرته

  ).29ص:عالم؛دس(هذا التنويع، فالكلمات تنطق و قد تكتب كما تنطق أو ال تكتب 

  :صعوبة الفصل و الوصل-5-4
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مجموعة هذه الحروف تعطي الكلمة  تتكون الكلمة من مجموعة من الحروف، و
معنى غير الكلمة األخرى، و تمايز المعنى يستوجب تمايز اللفظين، إال أننا نجد 
الصعوبة لدى المتعلمين في وصل بعض الكلمات بغيرها، بينما توجد كلمات ال 

أما بالنسبة للفصل فيجب فصل اإلسم الظاهر عن الضمير  -توصل بغيرها
  .المنفصل

  :ت كتابة التاء بنوعيهاصعوبا -5-5

و صعوبة التاء المربوطة في اإلمالء الخلط بين التاء و الهاء فهي تكتب بصورة 
الهاء و تلفظ عند تحريكها بلفظ التاء، و عند الوقوف تلفظ الهاء و تختلف هاء 
التأنيث عن تاء التأنيث، كما تتجلى صعوبة التاء المربوطة في الخلط بينها و بين 

  .، و كذلك نقطها أو عدم نقطهاتاء التأنيث
  :صعوبات إستخدام عالمات الترقيم -5-6

و ذلك لتمييز بعضه عن بعض، . يعني وضع عالمات خاصة بين أجزاء الكالم
و عالمات الترقيم تقوم في الكتابة مقام الحركات . فيتمكن القارئ من فهم المقروء

عند المتحدث، لهذا ألزم اليدوية أو تغيير مالمح الوجه أو تنويع نبرات الصوت 
الفاصلة ) ،(الفاصلة : إستخدام عالمات الترقيم في الكتابة و من بين هذه العالمات

القوسان ) ؟(عالمة االستفهام ) - (الوصلة (:) النقطتان الرأسيتان ) ؛(المنقوطة 
  .إلخ.... 

أو في  ويبدو أن  تقويم اإلمالء لم يحظ بالدراسة الكافية سواءا في البحوث النظرية
الدراسات العيادية مثلما هو األمر بالنسبة للقراءة ، وقد يعود ذلك  إلى إختالف 
تصنيف أخطاء اإلمالء من باحث آلخر ، هذه األخطاء التي تكون في أغلبها غير 
ثابتة عند الطفل نفسه من تقويم إلى آخر ، فالكتابة الصحيحة للكلمات في اللغة تقدم 

عكس القراءة وذلك بسبب اإلختالفات ) التوقع ( للتقدير الحرف بطريقة غير قابلة 
  police كلمة: الكبيرة في الكتابة الصوتية لنفس الكلمة ، ففي اللغة الفرنسية مثال 

، وحسب  pollisse . polisse .paulisse . potlice يمكن أن تكتب يمكن أن تكتب 
( صوت  -بديل حرففالمرجع الوحيد لقواعد الت Véronis 1988دراسة فيروني 

GRAPHEME-PHONEME  ( من  %50اليسمح  سوى بكتابة ما يقارب
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كلمات اللغة ، لذلك يمكن أن نعتبر بأن التحكم في اإلمالء يرتبط بقدرات معرفية 
  .معتبرة

، ظهرت أبحاث آخرى على  FRITH 1985و الحقيقة أنه عقب أعمال فريث  
تحديد األدوار الخاصة ل)  ALEGRIA ET COLL) 1994يد ألغيريا وكول

باإلستراتجيات الثالثة لفريث حول تعلم اإلمالء خالل فترة تمدرس الطفل ، وبالفعل 
تمكن الباحثون من إثبات فارق زمني في اإلكتساب العادي للتهجئة ثم اإلمالء ، 

كثر تعقيدا ، بينما الثانية تسمح أفاألولى تعطي مكانة إلستخدام  قواعد تبديل 
ة القاموس اإلمالئي مع أنه ال يوجد إنتقال فجائي بين المرحلتين ، بتوسيع ذاكر

فاإلجراءات تظهر متصاحبة ومبكرة وتتطور بالتوازي  ، بالمقابل هناك عدد من 
األطفال يظهرون صعوبات خاصة في المفردات اإلمالئية ، وليس من السهل أبدا 

ر القراءة ، لكن في كثير تحديد أسباب هذا المشكل ، فهو يرتبط أحيانا مباشرة بعس
من األحيان يظهر أكثر إرتباطا بعجز اإلنتباه أو إضطراب حاسة السمع و الذاكرة 

ط بغياب إستراتجيات التوقع والتدقيق عند األطفال الذين بالبصرية ، كما قد يرت
لديهم نوع من عدم النضج في مهارات الضبط الذاتي المتعلقة بالفص الجبهي ،  

مسوؤل بدرجة كبيرة على عدد ) اإلمالء ( اليومية للقراءة والكتابة  غياب الممارسة
أما فيما يتعلق بعسر . كبير من األخطاء المالحظة حتى في أعمال طالب الجامعة 

بعسر القراءة ، فتحليل األخطاء اإلمالئية  اإلمالء بصورة عامة و المرتبط 
   طاء المسجلة في القراءةدقيقة األخ  تعكس بطريقة المرتكبة من طرف الفرد ال 

، فاألخطاء المرتكبة ) اإلستراتجيات المستعملة في كليهما تختلف عن اآلخرى ( 
سواءا في وضعية القراءة أوالكتابة تتغير على المستوى الكيفي و الكمي عند 

  المتابعة الطويلة لهؤالء األطفال ،
من صعوبات  بالمقابل وبصورة عامة فصعوبات اإلمالء تظهر بشكل أقل حدة

القراءة عند األفراد الذين يعانون من عسر القراءة ، لذلك يتحدث الباحثون عن 
مفهوم عسر اإلمالء النمائي أو التطوري و الذي يمكن تلخيصه في وجود فجوة أو 
قطيعة بين التهجئة واإلمالء ، وفي حاالت كثيرة تعود األخطاء المرتكبة من طرف 

هجائية غيرمناسبة أحيانا  فيخفق الطفل في تذكر جملة  الفرد إلى تطبيق إستراتجية 
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إمالئية  ، وفي حاالت آخرى ورغم أن آليات القراءة تبدو مكتسبة و مثبتة 
مالء إلفاألخطاء اإلمالئية الثابتة و المستمرة في الكتابة تعكس شكل من عسر ا

  .السطحي دون وجود عسر قراءة مصاحب 
عسر التهجئة الفونولوجي وعسر التهجئة  نق بيعند الراشد  يمكن أحيانا التفري

اإلمالئي ، ففي أغلب األحيان األخطاء المرتكبة تتميز بتنوع كبير وتختفي خالل 
فترة تعلم هذه المهارات خاصة إذا حاول الفرد التغلب على صعوبات تطبيق 

   (lussier, flessas,2001:p185-186).القواعد 

  :إلى عدة عوامل منها و قد ترجع أسباب صعوبات اإلمالء
إكتظاظ األقسام مما يؤثر : عوامل ترجع إلى اإلدارة المدرسية و النظام التعليمي -أ

  .على أداء المعلم و المتعلم معا إلى جانب عوامل أخرى
من حيث التكوين مما يجعله غير قادر على اإلنتباه : عوامل ترجع إلى المعلم -ب

  .لألخطاء وال تصويبها
و تتمثل في الشكل و قواعد اإلمالء، : ل بخصائص اللغة المكتوبةعوامل تتص -ج

  .الخ... إستخدام الصوائت ،اإلعراب 
تتمثل في التردد، الخوف، ضعف الذاكرة البصرية، : عوامل ترجع إلى التلميذ -د

  .الخ..... عدم اإلستقرار اإلنفعالي
ن تدريس اإلمالء و تتمثل هذه العوامل في أ: عوامل ترجع إلى طريقة التدريس -ه

يقوم على أساس أنه طريقة إختبارية تقوم على إختبار التلميذ في كلمات صعبة 
و مطولة و أن درس اإلمالء ال يرتبط بفروع اللغة العربية و المواد 
الدراسية،وعدم وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتزم به المعلم و المتعلم، عدم 

  )   186- 185ص:1991شحاتة،.( ليمةتصويب األخطاء، إهمال أسس التهجئة الس
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    6-معالجة اللغة المكتوبة من طرف النصفين الدماغيين :

إن العالقة بين الالتناظر الوظيفي الدماغي وصعوبات تعلم اللغة المكتوبة تم 
دراستها بإستخدام مناهج مختلفة أحيانا قريبة من المنهج العيادي ، وأحيانا آخرى 

 BEATONبيتون ( تارة آخرى لمنهج علم النفس المرضي  للمنهج التجريبي و
هناك عدة عوامل ذات طبيعة مختلفة تم إستخدامها لشرح هذه و، ) 1985

  .الصعوبات 
   PSYCHOLOGIQUE  –APPROCHE NEURO: عصبية - المقاربة النفس-1

 planumعصبية كانت على وظائف المنطقة الخلفية  -إن أول المالحظات النفس
temporale   يتعلق األمر ببنيات تقع على مستوى الفصوص الخلفية و التي هي ،

و ) وهي تتواجد أحيانا في النصف الدماغي األيسر ( في العادة غير متناظرة 
  . galaburda etal   1987أشهر التجارب في هذه المقاربة تجربة  

  APPROCHE COGNITIVE: المقاربة المعرفية -2

 ELLIS &YOUNG 1988من طرف إيليس و يونغ  وهي مقاربة تم إقتراحها
عكفا على العمل و البحث في عسر القراءة المكتسب الناتج عن إصابة  اللذان

تكمن أهمية هذه المقاربة في إهتمامها بتحليل أشكال ربط . دماغية عند الراشدين 
  :العالقة بين اللغة المكتوبة و الشفهية و التمييز بين ثالث طرق لضمانها 

يضمن عملية تحويل الحرف إلى صوت ،وهي تنبني على عمليات :  ريق األولالط
  .فك الشفرة ونستخدمها عندما نكون أمام كلمة جديدة 

و ) تركيبها اللغوي ( يسمح لنا بالتعرف البصري على الكلمة : الطريق الثاني 
 .تحديد معناها ، ومن ثمة التعرف على طريقة نطقها 

ار لسابقه ألنه يتجاوز مرحلة داللة األلفاظ ، وينتقل هو إختص: الطريق الثالث
مباشرة إلى التعرف البصري للغة الشفهية ، ولهذا نجد بعض اإلضطرابات عند 

  . األفراد الذين ينطقون كلمات بطريقة صحيحة دون فهم معناها 
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كما هو الحال بالنسبة للتعبير الشفهي ، يشارك النصفين الدماغيين في تكون و
، فتظهر اللغة المكتوبة متأخرة في حياة الفرد ، وهي التتأثر بإنتاجات  الكتابة

األفراد اآلخرين عكس اللغة الشفهية ، فتعلم اللغة الشفهية آلي فطري ، أما الكتابة 
  .فهي إرادية تشمل التفكير و التقوم على أسس تشريحية محددة مسبقا 

لدماغي األيسر ، فعلى مستواه و اإلنجاز الكتابي يقع تحت إدارة وإشراف النصف ا
تجري عملية اإلنتقال من الصوت إلى الحرف بين ذاكرات التخطيط الفونولوجي 
واإلمالئي ، فالنصف الدماغي األيسر هو الذي يسير حركة اليد اليمنى عند األيامن 
، أما البرمجة الحركية فتقوم على أساس كفاية فطرية تمنح التفوق لليد اليمنى في 

الدقيقة و السريعة  ، باإلضافة إلى أنها مهارة حركية تكتسب خالل  الحركات
  .متعاقبةسنوات 

ند الشخص األيمن الكتابة باليد اليسرى ممكنة حتى وإن كانت غير متقنة ، وتبقى ع
مسيرة من طرف النصف الدماغي األيسر ، هذا األخير الذي يرسل إلى نظيره 

لتي سوف تؤدى ، لكن من المحتمل أن األيمن المعلومات الضرورية للحركات ا
يما بعد المنطقة الحركية اإلضافية ف، تتدخل )  المرآة ( يكون ذلك بشكل مقلوب 

في حالة إصابة  هذه المنطقة و.اليمنى إلعادة برمجة الحركة بطريقة سليمة 
فالكتابة المقلوبة تعود للظهور ، ومن جهة آخرى نجد أن بعض األعاسر قادرون 

بة المقلوبة  باليد اليسرى ، هذه القدرة يمكن أن تلخص في غياب على الكتا
التصحيح اآللي للنصف الدماغي األيمن للبرنامج الحركي المعد من طرف المنطقة 

  .الحركية اليسرى  والمرسلة عبر شبكات وروابط الجسم الجاسىء 
 –رية مع ذلك فالجانب الدماغي األيمن ليس منفذا بسيطا ، فليست الروابط البص

الحركية التي تعبر الجسم الجاسئ هي فقط من يسمح بالكتابة باليد اليسرى ، ولكن 
هناك روابط تمر بالجزء األمامي للجسم الجاسئ تنقل للنصف الدماغي األيمن 
المعلومات اللغوية  حول الكلمات التي سوف تكتب ، كما أن قطع الجزء الخلفي 

حبسة لليد اليسرى و التي تؤثر على للجسم الجاسئ يسبب عسر كتابة مصاحب ب
و ) الضغط على أزرار لوحة المفاتيح ( الكتابة اليدوية و الكتابة على الكمبيوتر 

  . تركيب الكلمات بالحروف التي تحركها اليد اليسرى 
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إن اإلصابة في الجزء األمامي تسبب عسر كتابة حركي أيسر والتي تكون 
تتحول الكتابة إلى خربشات ، في هذه الحروف فيها مشوهة الشكل وبالتالي  

الحاالت اإلضطراب يمس الكتابة اليدوية فقط ، ألن المصابين بإمكانهم الكتابة على 
اآللة الراقنة و اإلستخدام العادي للحروف المتحركة  ، كما تبقى لديهم إمكانية 
 الكتابة باليد اليسرى عند الكتابة على السبورة مثال ، بفضل مجموع العضالت
( المجاورة لألعضاء و المزودة بأعصاب صادرة عن الجانب الدماغي الواحد 

، ) الجزء المجاور للعضو األيسر يسير جزئيا من طرف النصف الدماغي األيسر 
كما أن النصف الدماغي األيمن يضمن إحترام مساحة الورقة في الكتابة ، ويراقب 

   (Cambier, Verstichel,1998:242).توازن السطور أثناء الكتابة 

  
وخالصة يمكن القول بأن الكتابة نشاط تعليمي يتطلب مجموعة من المهارات التي 
تسهل تعلمها على الطفل ، وعدم توفر هذه المهارات يخلق لديه صعوبات جمى 

   .لذلك ينبغي على األسرة والمعلمين محاولة تطويرها لدى المتعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  : الفصل السادس

  )الحساب(صعوبات تعلم الرياضيات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )الحساب(صعوبات تعلم الرياضيات :   سداسالفصل ال

  تمهيد  -

  :الحساب -أوال

  .مفهوم  الرياضيات والحساب - 1

  .أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية - 2

  .مراحل تعلم و نمو المفاهيم الرياضية لدى بياجيه - 3

  .القدرات الالزمة لتعلم الرياضيات والحساب  - 4

  :صعوبات تعلم الحساب -ثانيا

  .تعريف صعوبات تعلم الرياضيات - 1

  . تصنيف صعوبات تعلم الرياضيات - 2

  العوامل المسببة لصعوبات تعلم الرياضيات  - 3

  .تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات - 4

  التفكير الرياضي والمخ - 5

 خالصة -
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  : تمهيد 
يتعلم الطفل منذ طفولته األولى مجموعة من المهارات و المبادئ التي يحتاج إلى 
تطويرها عبر مراحله النمائية المتتابعة ، ويلعب التعلم النظامي دورا كبيرا في 
تنمية هذه المهارات خاصة مايتعلق  منها بالحساب ألنه من أكثرها تعقيدا وصعوبة 

م لمن يساعده على تعلمها حتى اليواجه مشكالت أو ، لذلك يحتاج هذا المتعل
صعوبات في تحصيلها، وصعوبات تعلم الحساب كثيرة ومتنوعة بتنوع األسباب 

  .التي تؤدي إلى حدوثها 
  :مفهوم  الرياضيات والحساب -1

قبل الخوض في تعريف الحساب البد من التطرق إلى مفهوم الرياضيات بصورة 
لغة المنطق، وأن الرموز "بأنها  John deweyعامة، إذ يعرفها جون ديوي 

خير اهللا ( "والعالقات واألرقام تساعد على سرعة التفكير المنطقي ودقته

  )384ص:1980،
ويعرفها محمد قاسم بأنها علم يدرس المقادير القابلة للقياس، ومنها ما يكون مفاهيم 

 قاسم.( كمية أو عالقات سواء كانت متصلة أو منفصلة أم هما معا 

  )316ص:1973،

وعليه فالرياضيات علم يعتمد على القياس والكم والرموز والعالقات، وهو ينقسم 
، )و تتضمن الحساب، الجبر، التحليالت العددية(رياضيات األعداد : إلى فرعين

ويتضمن الهندسة بمختلف أنواعها، (ويسمى الفرع الثاني رياضيات المكان 
ما يركز هذا الفرع على العالقات المكانية  وغالبا......) إسقاطات، طبولوجيا، 

  .أكثر من األعداد
وتعريف الرياضيات يختلف أيضا باختالف المراحل التعليمية، فالمرحلة اإلبتدائية 
الرياضيات تكون أقرب إلى الحساب، في حين تشمل رياضيات ما بعد المرحلة 

  .اإلبتدائية على الجبر والهندسة وحساب المثلثات
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يعرف الحساب كفرع من الرياضيات بأنه العلم الذي يدرس خواص  وبالمقابل
الكائنات المجردة، األعداد األشكال الهندسية و غيرها من المجردات و كذلك دراسة 

  .العالقات المجردة فيما بينها
هو علم يتحدد و يتأخر :"و يعرفه أحمد أبو العباس و محمد علي العطوني

  " بالمجاالت المختلفة في الحياة 
و يرى جون ديوي أن الحساب هو لغة الرموز و العالقات و األرقام يساعد على 

أو هو علم يقوم أساسا على ثالث عناصر . سرعة التفكير المنطقي و الذهني
أساسية هي مبادئ الحساب العددي و كذلك التمارين التطبيقية الخاصة بمقياس 

الهندسية المتمثلة في األشكال  الكيل، الوزن، الحجم، الطول، المساحات و األشغال
  )384ص:1980خير اهللا ،( .الهندسية

  :أهداف تدريس الرياضيات -2

هني، : (في النقاط التالية) الحساب ( يمكن تلخيص أهداف تعليم الرياضيات 

  ).191-188ص: 1999

  :هدف نفعي إجتماعي -2-1

ي شتى المعامالت في حياتنا اليومية نحتاج للحساب في ممارسة البيع و الشراء و ف
  .التي تتطلب ذلك

  :هدف تربوي -2-2

تقوي لدى الطفل اإلرادة و ربط األفكار و ) الحساب(فتدريس مادة التربية الرياضية
تساعده في الحل كما تساعده في تقوية الملكات العقلية األخرى، منها الذاكرة، 

الصدق و  الخيال، اإلستنتاج و العقل و حتى من الناحية الوجدانية على حب
  .الصراحة

  :هدف تثقيفي -2-3

من خالل تعليم الحساب يتوصل التلميذ إلى إمتالك الرموز العددية و يستطيع 
  .مزاولة العمليات المتعددة بمهارة و فهم
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  :هدف معرفي -2-4

و هي المعارف الضرورية التي ترتبط بالمعلومات األساسية و التي تقوم على 
ل القوانين و المعارف و العالقات و مصطلحات و رموز أساسها البنية الرياضية مث

و إشارات و أسماء األعداد و األشكال الهندسية ،و اإلشارات الحسابية هي معارف 
يجب على التلميذ معرفتها حتى يمكن لهم بناء معارف أخرى و تستعمل كنقطة 

  .إنطالق في عمليات تعلم أشد تعقيد
  :هدف مهاري -2-5

رة هو إكتساب التالميذ كفاءة عالية في األداء الرياضي و تعتبر و المقصود بالمها
المهارة شرطا أساسيا في النمو الرياضي، و تتمثل هذه المهارة في حسن إستخدام 
األدوات الهندسية في الرسم و القياس، و إجراء العمليات الحسابية بالسرعة 

لى ثالثة أنواع و هي المطلوبة و الزمن المحدد، ألن المهارة في الحساب تقوم ع
  .الفهم و الدقة و السرعة في التنفيذ

  :هدف يتعلق بأساليب التفكير-2-6

و يراد بها األساليب الرياضية في التفكير، و هي أساليب تعتمد على مستويات 
متدرجة في الفهم فتبدأ من البسيط حتى إذا إستوعبت تدرجت نحو المعقد الذي 

ر نضجا، حتى تنظم مفاهيم و حقائق المادة يتطلب خبرات و قدرات عقلية أكث
  .الدراسية في الذهن و ذلك بالتدريج التصاعدي من السهل إلى الصعب 

  :هدف يتعلق بإكتساب اإلتجاهات و الميول -2-7

ال تخلو مادة الحساب من الحاالت العاطفية، فإرتباطها بعمليات التفكير ال يجعلها 
فهي تساعد التلميذ على إكتساب إتجاهات و  جافة خالية من المؤثرات اإلنفعالية،

ميول و يقصد باإلتجاهات الحاالت الفكرية المرتبطة بالعاطفة الموجهة للسلوك، 
  .كذلك الحساب ينمي الجانب الوجداني
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  : piagetمراحل تعلم و نمو المفاهيم الرياضية حسب بياجيه  -3

ما قام به العالم السويسري لعل من أكثر األبحاث أهمية في تعلم الرياضيات هو 
الذي قام بسلسلة من التجارب لدراسة نمو المفاهيم  J.Piagetجان بياجيه 

الرياضية المختلفة عند الطفل من والدته حتى سن المراهقة، و ذلك لدراسة نمو 
 .التفكير لدى الطفل

خذ و نظرا لما لهذه الدراسات من أهمية كبيرة فقد ترجمت إلى لغات عديدة و قد إت
القائمون على تدريس الرياضيات من أبحاث بياجيه أساس لتطوير طرق التدريس، 

  .و تعديل مناهج الرياضيات و التوصل إلى أساليب حديثة في تعليم الرياضيات
و قد بينت أبحاث بياجيه أهمية مراحل نمو التفكير في الفهم و اإلستيعاب و نمو 

المراحل إستنادا إلى النمو النفسي للطفل بعض المفاهيم الرياضية لذلك فقد قسم هذه 
  )134ص: خضر،دس(: إلى أربعة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي

  :المرحلة األولى -3-1

تسمى مرحلة ما قبل التفكير بالعمليات تمتد من سنة و نصف إلى سبع سنوات في 
هذه المرحلة يقوم الطفل برسم صورة للعالم الخارجي عن طريق حواسه و حركاته 

  .المختلفة
  :المرحلة الثانية -3-2

يكون تفكير الطفل سطحي، مرتبط بالمظاهر اإلدراكية، أي ما يحسه و يراه، و ال 
يمكن له في هذه المرحلة أن يفكر في مفهومين معا و ال يمكن أن يقوم بالعمليات 

  .العكسية
  :المرحلة الثالثة -3-3

من سبعة إلى إحدى عشر سنة و هي مرحلة العمليات الملموسة غير المجردة تمتد 
يستطيع الطفل أثناءها أن يربط بين المفاهيم المختلفة بعالقات إما رياضية أو 
منطقية و أن يفكر تفكيرا منطقيا غير مجرد في أشياء ملموسة أو محسوسة، و 
يمكن تفسير األشياء الملموسة على أساس خبرة الفرد السابقة و مستوى نضجه، فقد 

وسا بالنسبة لتلميذ الحضانة، و لكنه ملموسا آلخر في المرحلة ملم 3+2ال يكون 
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ص ملموسا لهذا األخير في حين يكون ملموسا لتلميذ +اإلبتدائية ،و ال يكون س
  .المرحلة المتوسطة و الثانوية

و من أمثلة العمليات الملموسة في هذه المرحلة عملية التصنيف، الترتيب، منطق 
  .ات الخاصة بالفراغ و األعدادالفئات، العالقات و العملي

  :المرحلة الرابعة -3-4

سنة يبلغ الطفل في هذه  15-14إلى  11مرحلة العمليات المجردة تمتد من 
المرحلة أقصى مراحل النمو في التفكير و تتميز هذه المرحلة بظهور العمليات 

  :العقلية و تظهر في ذلك ثالث صفات تطبع ذهن الطفل هي
ليل المنهجي لمسألة من المسائل، و يعتمد ذلك على قواعد و قدرته على التح -أ

مبادئ المنطق الصوري، فالطفل في هذه المرحلة أصبح يتعامل مع العمليات على 
  .عكس المراحل السابقة حيث كان يتعامل مع األفعال

يتسم تفكير الطفل في هذه المرحلة بالوعي و المنطقية بل يرتقي تفكيره إلى  -ب
العلماء و يتجسد ذلك في قدرته على التفكير المجرد و إستعمال  درجة تفكير

ستطاع حل مسألة إ GAUSSEالخيال، و من ثم يتجاوز الواقع فمثال غوس 
حسابية و هو طفل ال يتجاوز العاشرة من عمره، و كان حله بحساب مجموعة 

 1050فأجاب غوس قبل زمالئه بأن الحاصل هو  100إلى  1األعداد من 
ه المعلم عن طريقة الوصول إلى ذلك فشرح له أن جمع العدد األول مع فإستفسر

ألن العملية السابقة  50ثم نضرب هذا العدد في  101األخير يكون الحاصل دوما 
  .و هي اإلجابة الصحيحة 1050مرة فنحصل على الناتج  50تتكرر 

مرتبة و  قدرته على تنظيم عملياته الذهنية ضمن بيانات أكثر تعقيدا و أرفع -ج
يمكن القول أن تفكير الطفل البالغ في هذه المرحلة يكون على أساس تركيب 

 .منطقي، قائم على وضع الفروض و اإلستنتاج اإلستداللي
و أهم خاصية هي ظهور العمليات العقلية المجردة لدى المراهق و قدرته على 

  .اإلفتراض و بناء اإلحتمال و التنبؤ
لى القواعد المنطقية  الرياضية المتالزمة في تطور إذن فنظرية بياجيه تؤكد ع

القدرات الحسابية ، وقد هيمنت هذه النظرية طويال على األبحاث في مجال  
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الحساب المعرفي ، وقد حاول بياجيه توضيح مقاربته من خالل تذكر مهمة  
- 4و التي تشتمل على تقديم صفين من الكريات لطفل في عمر " اإلحتفاظ بالعدد "

سنوات ثم نطلب منه هل يجد أم ال نفس العدد من الكريات ، إذا كان هناك  5
يجيب الطفل عموما بأنه  ) موضوعة جنبا لجنب ( تطابق مكاني بين الكريات 

يوجد نفس العدد من الكريات في الصفين ، لكن عندما يمدد الفاحص المسافة بين 
دون أن عدد الكريات أكبر في الصفين و يباعد بينها ، فاألطفال في هذا العمر يعتق

الصف األطول ، هذه السلوكيات والتبريرات الصادرة من األطفال  قادت بياجيه 
الطول ( إلى أن يقترح بأن الطفل يركز على بعض الخصائص الفيزيائية الصفية 

أكثر من التركيز على الفهم  الحقيقي لمفهوم العدد ، وحسبه ) في هذه الحالة 
سنوات ، عندما يصبح الطفل قادرا على  8و  7وم العدد ما بين فالطفل يكتسب مفه

مقاومة التحوالت الفيزيائية  المجراة من طرف  الفاحص وعندما يتقن بأن أصل 
المجموع محفوظ طالما لم نزد أو ننقص منه عنصرا ، وعليه فعند بياجيه العدد ال 

ت التسلسل التي تسمح عمليا: يتكون من بنية منطقية مستقلة بل من تركيب بنيتين 
ببناء نظام أرقام تسلسلي وعمليات التصنيف التي تساهم في تضمين هذه التصنيفات 
، ويتبع ذلك عند بياجيه المهارات الرقمية  التي يظهرها الطفل وقدراته على العد 
التي ال تمثل إال معارف لفظية حفظها عن ظهر قلب مفروضة على الطفل من 

أغلب مالحظات بياجيه تشير إلى . جردة من معناها الرقمي المحيط اإلجتماعي و م
أنه عند إستبدال الكريات بحلويات ، فاألطفال ذوو السنتين و النصف  يظهرون 
أنهم قادرون على اإلختيار أي من الصفين يحوي أكبر عدد من الحلويات 

.Rondal, Seron,2003:p837).(  
عند إضافة حبتين  mehler & bever 1967كما أشار كل من ماهلر و بيفر 

من األطفال يختارونه بعد   80من الحلوى إلى صف الكريات مع تصغيره نجد أن 
بعض التفاصيل في هذه التجربة , أن يتم إخبارهم بأنهم سيتحصلون على الحلوى 

تم إنتقادها خاصة و أن مجرد إضافة الحلوى  أمام نظر الطفل يلعب دور كبير في 
  .تحديد إختياره  



231 
 

ميل اإلدراكي  مرتبطا بطول لبينما إذا تم إضافتها بعيدا عن مرآه  يكون ا 
إن الفائدة األساسية لهذه الدراسة هي اإلشارة إلى أن الطفل الصغير , الصفوف 

  .حساس لنتيجة العملية  التي تشتمل على إضافة عناصر إلى المجموع 
يرات المرتبطة بتطور وعلى المستوى النظري هناك عدة نماذج حاولت تفسير المتغ

آداء األطفال في الحساب البسيط ، وأكثر هذه النماذج تأثيرا في وصف هذه الفترة 
 SIEGLER & AL 1984- 1995من اإلكتساب هو نموذج سيجلر وآخرون 

) نموذج إختيار  اإلستراتجية التكيفية (  ASCMويسمى هذا النموذج بنموذج 
العد ( ة إستراتجيات لحل المسائل الحسابية وحسب هذا النموذج يستخدم األطفال عد

، وفي كل مرة يستخدم الطفل واحدة من ...........) ، التخمين ، اإلسترجاع ، 
هذه اإلستراتجيات ، يرمز المعلومات حول نوعية اإلجابة وحول فاعلية 

  .) خاصة الوقت الالزم للتنفيذ ( اإلستراتجية 
ويلة المدى على مستوى المسألة و اإلجابة هذه المعلومات تعدل مضمون الذاكرة ط

  ) .السرعةوالتحديد(المرتبطة بها وكذلك على مستوى فاعلية اإلستراتجية 
Rondal, Seron,2003:p839).(  

  :القدرات الالزمة لتعلم الرياضيات  -4

لقد أجريت دراسات عديدة في هذا المجال ، من أهمها دراسة ماير 
Mayer1985القدرة الرياضية تتكون من مكونين رئيسين  و قد توصلت إلى أن

  :هما 
و الذي يتضمن تحويل المشكلة من مستوى رمزي إلى :  تمثيل المشكلة -1

صورة أو تمثيل داخلي قد يتخذ صورة معادلة أو رسم هندسي لشكل ، ويتضمن 
 .ترجمة المشكلة وتكامل المعلومات في المشكلة : ذلك خطوتين هما 

ضمن تطبيق العمليات المعتادة في الرياضيات على الصورة ويت:  حل المشكلة-2
: أو التمثيل الداخلي بهدف الوصول إلى حل ،ويتآلف هذا المكون من خطوتين هما 

  .التخطيط للحل ثم تنفيذ الحل 
  : وبذلك يتضمن سلوك حل المشكالت الرياضية أربع خطوات هي 

  .شكلة و تنفيذ الحل ترجمة المشكلة ، تكامل المشكلة و التخطيط لحل الم
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ومن الدراسات الهامة التي أجريت في هذا الصدد بحث قرين وباركمان 
1972)Green&Parkman ( الذي حدد ثالث نماذج يستخدمها األطفال في

مثل ) ؟=ص+س( عمليات العد لحل مشكالت الجمع البسيط ألعداد اآلحاد من نوع 
  :، وهذه النماذج الثالثة هي ) ؟=3+5(
  8إلى 1عد الكامل وفيه يحل الطفل المشكلة بتسميع األعداد من نموذج ال - أ
نموذج العد المعياري وفيه يحل الطفل المشكلة بالبدء بالعدد التالي مباشرة  -  ب

 .8وينتهي بالعدد ) 4أي العدد ( للعدد األصغر 
نموذج العد المختصر وفيه يحل الطفل المشكلة بالبدء بالعدد التالي مباشرة  -ج

 .8وينتهي بالعدد ) 6أي العدد ( بر للعدد األك
وتوجد خوارزميات أخرى لعملية الطرح وتشمل نموذج التزايد و نموذج التناقص 
ونموذج اإلختيار من النموذجين السابقين ، وحالما يتقن التالميذ خوارزميات الجمع 
والطرح البسيطين فإنها تصبح مكونات لخوارزميات أكبر مثل الجمع مع الحمل ، 

  )458-455ص:1996أبوحطب ، .( لطرح مع اإلستالف أو ا
  :وبصورة عامة فالتعلم األولي للعد والحساب يتطلب 

 الراحة في التعامل مع الكلمات التي تمثل أرقام  -1

تنطبق على أربعة  ••••:هذه الكلمات تمثل كميات ثابتة ) األعداد  –الكلمات ( 
 . 6أو 5وليس 

اإلحتفاظ بالمعطيات في الذاكرة وإجراء  التمكن من إجراء الحساب الذهني أي -2
 .عمليات و البحث عن النتائج 

 .المرونة الذهنية التي تسمح باإلنتقال من عملية حسابية إلى آخرى  -3

 .إلخ .........البرهنة على المسائل من خالل التصنيف والترتيب  -4

les dys / ALAIN POUHET /  oo.fr/www.yah. (الفهم اللغوي والقرائي  -5

15-10-2008; 16H30) 
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  :Dyscalculie) عسر الحساب (صعوبات تعلم الرياضيات  :ثانيا 

  :تعريف عسر الحساب-1
قبل التطرق إلى مفهوم صعوبات تعلم الحساب البد من تحديد مفهوم صعوبات 

مفهوم يشير إلى بأنها  :1976مكتب التربية األمريكي التعلم عموما حيث عرفها 
تباعد دال إحصائي بين تحصيل الطفل وقدرته العقلية العامة في واحدة أو أكثر من 
مجاالت التعبير الشفهي أو التعبير الكتابي أو الفهم اإلستماعي أو الحسابي أو 
التهجئة، ويتحقق شرط التباعد الدال وذلك عندما يكون مستوى تحصيل الطفل في 

أو أقل من تحصيله المتوقع، وذلك إذا ما  %50المجاالت واحدة أو أكثر من هذه 
  . أخذ في اإلعتبار العمر الزمني والخبرات التعليمية المختلفة لهذا الطفل

  )42ص:2003عبد الحميد ،( 

وتعد مشكلة عسر الحساب واحدة من أهم المشكالت التي تواجه التلميذ والمعلم 
ة التعليمية،  حيث أنه يوجد بعض على حد السواء، وتعرقل السير الحسن للعملي

األطفال الذين لديهم مستوى ذكاء عادي وال يستطيعون القيام بعمليات حسابية 
، و آخرين ال يستطيعون تقدير كميات صغيرة بالعين المجردة ) 3- 7(بسيطة مثل 

رغم أن ليس أمامهم سوى شيئين أو ثالثة أو أكثر من ذلك ال يفهمون بأن عددا 
ن يكون أكبر من عدد أخر ، في دراسات عديدة أجريت بالواليات معينا يمكن أ

من األطفال يعانون من صعوبات غير  %5المتحدة األمريكية وجد أن حوالي 
عادية في تعلم الحساب ، هذا اإلضطراب يعرف بعسر الحساب التطوري وهو 

وى قريب الشبه بالعسر القرائي ، وقد يظهر هذا اإلضطراب عند أطفال ذووا مست
عادي أو فوق المتوسط و يعيشون في بيئة إجتماعية و عائلية بدون ) IQ(ذكاء 

والعسر الحسابي يمكن أن يقترن أو ال بعجز في النواحي المعرفية . مشاكل عميقة 
  ) .إلخ.............مشاكل التوجه المكاني ، إضطرابات الحركة ، اإلنتباه ( 

وس كما هو الحال بالنسبة للعسر رغم أن العسر الحسابي غير معروف أو مدر
القرائي ،ذلك أن بعض األطفال يستطيعون إخفاء هذا المشكل عن طريق تطوير 
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إستراتجيات تغطية ، مثال ذلك يحفظون جدول الضرب عن ظهر قلب دون فهم 
صفر في " المعنى ، فيما يكتفي البعض اآلخر بقبول و بدون قلق أنهم بسهولة 

ل فهم ذلك ، ولماذا يواجه الراشدون الذين يعانون من دون أن يحاو" الرياضيات 
ال يفهمون سعر منتوج ما ، ال ( العسر الحسابي مشاكل في حياتهم اليومية 

. كما يواجهون مشاكل في مسارهم المهني ) يستطيعون تقدير مسافة أوحجم  شيء 
Molko, Deheane,2004:p43-47)(       

باحث إلى آخر ليس على مستوى المحتوى  ولقد تعددت مفاهيم هذا اإلضطراب من
فقط بل أيضا على مستوى التسمية، فهناك من أطلق عليه إسم عسر الحساب أو 
الرياضيات، صعوبات تعلم الحساب، الالحسابية، وآخرون عرفوه بتسميات أخرى 
كالعجز الرياضي، اإلضطراب الحسابي النمائي، العجز الرياضي النمائي، 

ت هذه التسميات فهي تشير في مجملها إلى وجود صعوبة في إلخ، وأيا كان.....
إكتساب المهارات الرياضية، كإجراء العمليات الحسابية أو اإلستنتاجات الرياضية 

ولم يحظ عسر الحساب التطوري   أو إستخدام الرموز وذلك نتيجة عدة عوامل،
عند األطفال ،  بالبحث و الدراسة كما كان األمر بالنسبة لعسر الكتابة و القراءة

أشار إلى أن ما   BADIAN 1983أ من طرف بادين . م. ففي بحث منجز في و
منهم   % 2,2من االطفال يعانون من مشاكل في الحساب مقابل   % 3,5يقارب 

و في , منهم من لديهم المشكلين معا  % 2,7من لديهم مشاكل في القراءة و 
ذين يرتادون المدارس اإلبتدائية من األطفال ال  % 6حوالي  1974يوغوسالفيا 

من   % 70يعانون من صعوبات إكتساب الحساب مع شيوعها عند الذكور حوالي 
  عينة االطفال الذين يعانون من هذه المشكلة ،

)(Molko, Deheane,2004:p49  
  ) :الرياضيات ( و سنتطرق فيما يلي لسرد ألهم تعريفات عسر الحساب  
  : العصبي التعريفات ذات اإلتجاه-1-1

في بعض دراسات علم النفس العصبي تم فحص حاالت ألطفال لديهم عسر حسابي 
ناتج عن إصابة دماغية مكتسبة أو نتيجة عجز دماغي تطوري ، والدراسات 
األولى في علم النفس العصبي كانت ذات طبيعة عيادية ووصفية ، ترجح أنه بعد 
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ال يمس سوى جانب من (   اإلصابة الدماغية يحدث عجز نوعي نسبي إنتقائي
ألن اإلضطرابات  في نواحي أخرى غير الحساب قد تظهر ) المهارات الحسابية 

  .أيضا 

لقد قدمت الدراسات القديمة في علم النفس العصبي وصفا لحاالت بعض األطفال 
 GUTTMAN  1936الذين يعانون من صعوبات في الحساب ، فمثال جتمان 

مثال ثالثة آالالف و مئتين ( بات في الترميز وصف حاالت أطفال يظهرون صعو
بالعمليات  وكذلك إضطرابات نوعية في القيام) 302028←و ثمانية وعشرون 

  )(Rondal, Seron,2003:p839 . الحسابية
  :وفيما يلي بعض تعريفات هذا التوجه 

أو صعوبة إجراء العمليات  dyscalculiaيشير مصطلح  :تعريف الزيات -
صعوبات حادة في تعلم وإستخدام وتوظيف الرياضيات، وهذا  الحسابية إلى

المصطلح إشتق من توجهات طبية بالقياس على مصطلح صعوبات القراءة 
dyslexia  الذي يشير إلى عسر أو صعوبة حادة في القراءة ويمكن تعريف

ضطراب نوعي في تعلم إبأنها  dyscalculiaصعوبة إجراء العمليات الحسابية 
ياضيات والحساب والعمليات الحسابية ويرتبط بإضطرابات وظيفية في مفاهيم الر

  )584ص:1998الزيات ،.( الجهاز العصبي المركزي

وهو عدم القدرة على إستيعاب المفاهيم الرياضية  :تعريف البطاينة وآخرون -
وإجراء العمليات الحسابية والتي قد ترجع إلى إضطراب أو خلل في الوظيفة 

قد يحدث نتيجة لخلل جيني وقد يحدث بعد الوالدة نتيجة الكدمات أو  النمائية والذي
  )171: 2005البطاينة وآخرون،( .إصابات في المخ

حبسة مصحوبة بعدم القدرة على حل أبسط المسائل  :sharma 1986تعريف  -
  .الرياضية

العجز الرياضي النمائي هو إضطراب بنائي للقدرات  :kosceتعريف كوسك  -
  .ناتج عن إختالل هذه المراكز في المخ الرياضية
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ميز في قاموسه بين ثالث مصطلحات  :corsini 1999تعريف كورسيني   -
  :مرتبطة بصعوبة تعلم الرياضيات هي

ويعرفها أيضا بأنها الصعوبة في إجراء المسائل أو العمليات :  الديسكالوكيا
طرابات في الفص الرياضية البسيطة وتظهر عند األطفال الذين يعانون من إض

  .الصدغي
شكل من أشكال الحبسة وتتميز بعدم القدرة على إجراء العمليات : األكالوكيا

الحسابية البسيطة وترتبط بإصابات المخ، وفي بعض الحاالت يكون الفرد غير 
  .قادر على قراءة وكتابة األعداد

.( خدام العددشكل من أشكال الحبسة تتميز بعدم القدرة على العد وإست: الالحسابية

  )26ص:2006زيادة،

 :التعريفات ذات اإلتجاه المعرفي-1-2
إن السلسلة األولى من األعمال و التجارب التي تتعلق باألطفال  الذين لديهم 
صعوبات في تعلم الحساب أثبتت أن هؤالء األطفال يمكن التعرف عليهم من خالل 

والبحوث المنجزة حول  ,التأخر في اإلكتساب الذي يظهرونه مقارنة بأقرانهم 
عصبية و بالتالي نجهل إذا كان هؤالء -هؤالء األطفال بعيدة عن المقاربة النفس
هناك بعض المعطيات التي تشير إلى , األطفال يعانون من إختالالت في المخ 

  .بعض أشكال صعوبات إكتساب و تعلم الحساب قد تكون ذات منشأ وراثي 
ند االطفال تظهر من جهة في شكل صعوبات إن مشكالت تعلم الحساب األولى ع

تكوين مخزون كبير من العمليات الحسابية  البسيطة في الذاكرة طويلة المدى و 
إسترجاعها بطريقة متماسكة ،و من جهة أخرى على شكل صعوبات التحكم في 
اإلجراءات  الحسابية مثل اإلستراتجيات المختلفة للعد و عمليات اإلضافة و 

  .جراءات الحساب المكتوبةالتنقيص في إ
في سلسلة أخرى من الدراسات التي تخصصت في إكتساب عمليات الجمع 

إلى أن األطفال ذوو العسر ) 1995-1993(جيري  GEARYأشار , البسيطة 
الحسابي يستعملون بالمقارنة مع األطفال العاديين في سنهم إستراتجيات عد غير 

أين يستخدم باقي "عد الكل "م إستراتجية مثال ذلك اإلستمرار في إستخدا, ناضجة 
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عد  أصغر رقم " أو " إنطالقا من أحد المجموعين " العد"األطفال إما إستراتجية 
وفي السنوات األخيرة .  أو حتى اإلسترجاع المباشر من الذاكرة" من المجموعين 

،  MCCLASKEY 1992ظهرت مقاربة معرفية بحتة بقيادة ماك كالسكي 
احث الحساب ومعالجة األعداد قريبة من نماذج معالجة المعلومات ، وحسب هذا الب

نظامين يتعلقان : والهندسة العامة المقترحة تميز بين ثالثة أنظمة معرفية هي 
بمعالجة األعداد وواحد يتعلق بالحساب ، بالنسبة لمعالجة األعداد فالنموذج يصف 

  :حساب فيتضمن ثالثة مكونات نظام ال  اآلليات الخاصة بالفهم و باإلنتاج ، أما
نظام تفسير الرموزالمكتوبة والكلمات الخاصة بالعملية التي سوف تجرى ، نظام  

جداول الضرب، نواتج الجمع والطرح والقسمة ( البحث عن العمليات الحسابية 
  .و نظام تنفيذ الحسابات المكتوبة والذهنية ) البسيطة 

 Rondal, Seron,2003:p839)(  
  :لي بعض التعريفات في هذا اإلتجاه وفيما ي 

  .إضطراب قدرة األطفال على معالجة العدد :temple1992تعريف تامبل 
صعوبة بالغة في فهم وإستخدام الرموز  : lokerson1992تعريف لوكارسون 

  )25ص:2006زيادة،.(  .أو العمليات الضرورية للنجاح في الرياضيات

مفهوم اإلضطراب الحسابي إلى يشير  :hamilton 1996تعريف هاملتون  -
  .صعوبات بالغة في المهارات الحسابية

إضطراب القدرة على تعلم المفاهيم الرياضية :Lurner 1997تعريف ليرنر  -
 )80ص:1998حافظ، .(وإجراء العمليات الحسابية المرتبطة بها

ويضع ثالث  :rourke & conway 1997تعريف رورك وكونوي  -
  )26ص:2006زيادة،.(  :سابي وهيخصائص لتعريف العسر الح

العجز الرياضي النمائي يتضمن إضطرابا في القدرات الرياضية، مع وجود  -
  .مستوى متوسط أو أعلى من المتوسط في القدرة العقلية العامة

يحدد العجز الرياضي النمائي من خالل العالقة بين القدرة الرياضية الحالية  -
  .ارية لألطفال ممن هم في مثل سنهللطفل، والقدرات الرياضية المعي

.يختلف العجز الرياضي النمائي عند األطفال إختالفا واضحا عنه عند الراشدين -  
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صعوبة التعرف  :davision & neale 1998تعريف دافيزيون ونيل   -
على الرموز الرياضية، تذكر األعداد، عد األشياء مع تحصيل أكاديمي ضعيف في 

  .القراءة والتهجئة
هو صعوبة في  :crutch & wavring 2001تعريف كراتش و وافرينج   -

  .opérationnelleوالعملياتية  quantitiveمعارف العدد الكمية 
صعوبة تعلم  :shelev, hanar & keren 2001تعريف شالف وآخرون   -

الجداول الحسابية، إجراء العمليات مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، أو عدم 
على تكوين مفهوم العدد وقراءة وكتابة العدد وقراءة وكتابة األعداد بطريقة القدرة 
  )25ص:2006زيادة،.(  .صحيحة

هو صعوبة أو العجز على إجراء العمليات الحسابية  :تعريف كيرك وكالفنت -
األساسية وهي الجمع والطرح والضرب والقسمة وما يترتب عليها من مشكالت 

 )80ص:1998حافظ،. (الهندسة فيما بعدفي دراسة الكسور والجبر و
السبعينات للداللة على في  ظهر هذا المفهوم: تعريف قاموس األرطوفونيا  -

، إجراء العمليات الحسابية ،  المنطق :المجاالت التالية في  إختالل وظيفي
صعوبات في اإلستنتاج و البرهان ، صعوبات في إستخدام األساليب المنطقية و 

األطفال و ( سر الحساب هو إضطراب يمس جميع الشرائح وع.  الرياضية
، ) الذكاء( و الذين اليعانون في أغلبهم من عجز ذهني ) المراهقين و الراشدين 

ولكن يعانون من صعوبات خاصة في الرياضيات ، أو صعوبات دراسية عامة 
ولكن أكثر حدة في الرياضيات ، أو صعوبات في اللغة مرتبطة بعدم تطور بنى 

لرياضيات باالتفكير ، هذه الصعوبات قد ترتبط بالنظام التربوي غير المكيف ، أو 
ومنهاجها في حد ذاتها ، وقد ترتبط بأسباب نفسية أو ضعف أو تأخر في تطور 

وإعادة تأهيل ذوي . إلخ ......البنى الفكرية كالتصنيف ، العالقات ، اإلحتفاظ 
، ويتطلب التدخل العملي و العميق في  العسر الرياضي أو الحسابي قد يكون طويال

 .التعلم المدرسي ليتمكن الفرد من بناء تفكير رياضي
( Brin et al,1997:p60)  
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وفي األخير يمكن القول بأن عسر الحساب هو حادث متوقع الحدوث بتكرار وله 
  :عواقب ال يمكن تقديرها في أغلب األحيان ، ويتعلق العسر الحسابي ب

 .ألعداد المظهر اللغوي ل -1

 .المكاني في الرياضيات  –المظهر البصري  -2

 .الوظائف التنفيذية  -3

 . المستوى العقلي  -6

2008; 16H30)-10 -les dys / ALAIN POUHET / 15 www.yahoo.fr/  
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  :تصنيفات عسر الحساب -2

  )28-27ص:2006زيادة،: (1التصنيف  -2-1
وفيه  :verbal developemental dyscalculiaزالرياضي النمائي اللفظي العج - أ

  .تضطرب القدرة على تسمية المصطلحات والعالقات والرموز الرياضية
 :dyscalculia lexical developementalالعجز الرياضي النمائي القرائي-ب

  .وفيه تضطرب القدرة على قراءة الرموز والعالقات الرياضية
: graphical developemental dyscalculia الكتابيلرياضي النمائي العجز ا-ج

  .وفيه تضطرب القدرة على كتابة األعداد والرموز العملياتية 
وفيه  :operational developemental dyscalculiaاإلجرائيالعجزالرياضي النمائي -د

لضرب يجد الطفل صعوبة في إجراء العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح وا
  .والقسمة

: Practognosic developemental dyscalculiaالترتيبي  النمائي العجزالرياضي-هـ
يجد األطفال الذين يعانون هذا اإلضطراب صعوبة بالغة في وضع األشياء وفق 
ترتيب معين على أساس حجمها أو مقدارها وبالتالي يصعب عليه تحديد ما إذا 

عدد من العناصر أكبر من أو أقل من أو  كانت إحدى المجموعتين تحتوي على
  .يساوي عدد العناصر في المجموعة األخرى

 ideognotical developemental الرياضي النمائي الفكري التكوين العجز -و

dyscalculia : ويعني عدم القدرة على فهم األفكار الرياضية أو العالقات الخاصة
األطفال قادرون على قراءة وكتابة بالحساب العقلي، فعلى الرغم من أن هؤالء 

يعجز : األعداد فإنهم غير قادرين على فهم ما يكتبون أو ينطقون فعلى سبيل المثال
هو نصف  9الطفل الذي يعاني هذا النوع من اإلضطراب عن فهم أن العدد 

على الرغم من أنه يقرأ العدد بصورة  3x3وهو ناتج ضرب العددين  18العدد
لطفل الذي يعاني عجزا رياضيا نمائيا وصعوبة في فهم صحيحة ،كذلك نجد ا

  .عالقات أكبر من، أقل من
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  )30-28ص:2006زيادة،( :Badian 1993بادين  - 2التصنيف  -2-2
تنشأ نتيجة لقصور أو إضطراب بعض العمليات : الديسكلكوليا النمائية  - أ

ني، معالجة المكا -اإلنتباه، اإلدراك، الذاكرة، التصور البصري: المعرفية مثل
  .المعلومات

وتنشأ نتيجة تلف أحد نصفي المخ أو كليهما، ومن ثم : الديسكلكوليا المكتسبة -ب
فقد صنفت الديسكلكوليا النمائية والمكتسبة إلى ثالث أنواع من وجهة نظر 

  :نيوروسيكولوجية هي
 وتتضمن صعوبة في قراءة األعداد وكتابتها مع: صعوبة قراءة األعداد وكتابتها -

سالمة المهارة في الجوانب األخرى مع المعالجة الحسابية وترتبط دائما مع 
إضطرابات في نصف المخ األيسر، كما ترتبط أحيانا مع الحبسة الكالمية وتحدث 

  .أحيانا عند األطفال
وتتميز بصعوبة التحليالت المكانية للمعلومات العددية، وغالبا : األكلوكيا المكانية -

األجزاء الخلفية من الفص الخلفي األيمن، كما يجد األطفال  ترتبط بضمور في
الذين يعانون من هذا اإلضطراب صعوبة في إصطفاف األعداد في مسائل الحساب 
متعددة األعمدة، حذف األعداد، عدم القدرة على قراءة رموز العمليات الحسابية، 

داد وكتابتها وصعوبة قيمة المكان والكسور العشرية مع سالمة في قراءة األع
  .وإجراء العمليات الحسابية

تحدث حسب بادين في مرحلة الرشد، تتميز بصعوبة بالغة في : الالحسابية -
إستدعاء الحقائق الحسابية األساسية من الذاكرة طويلة المدى مع سالمة القدرة على 

  .العدديةقراءة األعداد وكتابتها، فهم المفاهيم األساسية، التمثيل المكاني للمعلومات 
  
  
  
  
  
  



242 
 

  يوضح تصنيف بادين لصعوبات الرياضيات) 8( الجدول رقم 

سمإلا الفئة  األمثلة التعريف 

الديسكلكوليا النمائية  1

أو صعوبات تعلم 

 الرياضيات النمائية

إضطراب القدرات الرياضية عند 

األفراد متوسطي الذكاء وتنتج 

غالبا من شذوذ في المخ 

وين الموروث، أو حادث أثناء تك

.الجنين

انحراف  2-1بتباعد مقدراه 

معياري أقل من المتوسط بين 

العمر العقلي وعمر الرياضيات أو 

تخلف واضح في الرياضيات

،صعوبة العد

صعوبة تمييزاألعداد،

صعوبة معالجةالرموز 

أو /عقليا و الرياضية

الكتابة ،

خلط األعـداد في 

القراءة والكتابة 

واإلستدعاء والمعالجة 

. معيةالس

1/1 صعوبات تعلم  

الرياضيات الثانوية 

أو الديسكلكوليا 

الثانوية  

secondary 

dyscalculia 

صعوبات تعلم

) الديسكلكوليا(الرياضيات

الجنون -المصاحبة للتخلف العقلي

أو العته أو نقص في كريات الدم 

) .األنيميا( الحمراء 

 

1/1/1 صعوبات تعلم   صعوبة كليــة على التجريد   
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( ويجدر بالذكر أنه ينبغي التفرقة بين أعراض العسر الحسابي و األكالكوليا 
التي تمس بعض األفراد نتيجة تعرضهم إلصابة مخية وعائية ، هؤالء ) الالحسابية 
ظهرون بالضرورة إضطرابات لغوية أو إضطرابات في القراءة أو في األفراد ال ي

الذاكرة ، وكانوا يتحكمون في قواعد الحساب قبل اإلصابة وهم غير قادرين على 
حل أبسط عملية أو تقدير الكميات ، كما أنهم لم يعودوا قادرين على فهم المعنى 

غلب األحيان في اإلصابة في هذا اإلضطراب تكون في أ. األساسي لألعداد 
 ,Molko)( .المنطقة الجدارية اليسرى التي تلعب دورا خاصا في معالجة األعداد

Deheane,2004:p47  
  
  

الرياضيات 

 الديسكلكوليا

Dyscalculia 

للمفاهيــم، األعداد ،الرموز 

.الخصائص  

1/1/2 األكالكوليا  

acalculia 

عجز تام عن األداء الرياضي

 

 

 الديسكلكوليا الالحقة 

oligocalculia 

تناقص نسبي لكل جوانـب أو 

 مظاهر القدرة الرياضية

 

1/1/3  الديسكلكوليا الثانوية 

 

بديسكلكولياالعته المصحوب

 

 

1/2/2  األكلكوليا الثانوية 

Secondary 

acalculia 

التأخر العقلي المصحوب 

 بديسكلكوليا
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  :CTLMلمركز تدريس الرياضيات  -3التصنيف-2-3
يعتمد هذا التصنيف على إحداث التكامل بين علم النفس وعلم األعصاب والطب 

: لهذا التصنيفالنفسي ونعرض في الجدول التالي وصف دقيق 
  )65-59ص:2006زيادة،(

 
 جدول(9) تصنيف صعوبات الرياضيات حسب مركز تدريس الرياضيات 

 األمثلة التعريف اإلسم الفئة

1/2/3 الديسكلكوليا  الالحقة  

 الثانوية

Secondary 

Oligcalculia 

الخوف الالحق مع الديسكلكوليا

1/2/4 الديسكلكوليا  الشاذة  

 الثانويــة

Secondary 

paracalculia 

نفور عصابي لألعداد

1/1/1/1 الديسكلكوليا اللفظية  

verbal 

dyscalculia 

تسمية عـــدم القدرة على

المصطلحات ،العناصـــر، العالقات

.الكميـة

عدم القدرة

على التسمية

العددية لمجموعات

من األشياء، األعـداد، 

الرموز،المصطلحات 

اإلشارات ، عدم القدرة 

ى ربط األعداد لمجاميع عل



245 
 

األشيـاء قد يكون قادرا 

على قراءة  وكتابة 

األعداد التي تملى عليه

1/1/1/2 الديسكلكوليا اللفظية  

 الحركية

Montor- verbal 

dyscalculia 

عدم القدرة على قــراءة األعداد التي 

تملى عليه أو كتابتها

ربما يكتب األعداد

بطريقة غير صحيحة

1/1/1/3 ه الرياضيةالعم   

Practognostic 

Dyscalculia 

قدرة مضطربة على معالجة البنــود، 

الحقائق، الفروض الرياضية ويطلق عليه

Apraxiaالعمة الرياضية  أخطاء( 

المعالجة التي تنتج من عدم القدرة على

)إجراء األنشطة الحركية ذات المعنى

على وجه الخصوص التسلسالت

ختاللالرياضية، وقد تنتج من اإل

الوظيفي اإلدراكي

ال يستطيع معالجة 

 ،تصنيف ، مقارنة،

 تقدير الكم أو حجـم

 العناصرالمصورة أو

.الفيزيائية   

وربما يكون غير قادر

على قراءة األعداد

والرموز الرياضية أو

كتابتهـا، تقليد أو نسخ

العمليات واألعداد

المكتوبة، ال يفهم عالقات

.األجزاء - الكل
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1/1/1/2/1  العمه الحسية أو 

 عـدم القدرة على

 تمييز األشياء

 باألصابع

عــدم القدرة على معرفة األشياء أو

.عدها من خالل لمسها باألصابع

غير قادر على إستخدام

 األصابع لتحديد

 المعالجات الرياضية

 أيضا غير قادر على

 إستدعاء األعداد من

 الذاكرة

 
1/1/1/1/2/2  .الديسكالكوليا الحسية 

Apraxic 

Dyscalculia 

 عدم القدرة على إجراء األفعال الحركية

 ذات المعنى، وبخاصة سالسل من

 الحركات حدثت بسبب أخطاء المعالجة

 

ال يستطيع العد من الذاكرة 

وغير قادر على إستخدام 

مع األصابع   

 المعالجة الرياضية ال

 يستطيع تنفيذ العمليات

أو السياقات الرياضية  

 الرياضية

 

1/1/1/2/3 الديسكلكوليا العددية  

numeriacal 

dyscalculia أو  

 ديسلكسيا الحروف

Literal dyslexia 

 أداءات منخفضة للمستويات األكاديمية

 النمائية، والمعرفية،عـدم القدرة على

 قراءة األعداد المتسلسلة، األرقــام، قيم

 المكان، اإلشارات العملياتية، الرموز

شرية،ويحدث ذلكالرياضية، الكسور الع  

 خلط األعداد

المتشابهة مثــل كتابة 

أو  12إلى  21العدد 

إبدال األعداد المتشابهة 

حذف األرقام 9.6مثل   
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  apaticagnosiaبسبب العمه الحسية 

وعادة ما يحـدث هذا اإلضطراب مع 

 األنماط األخرى

 اإلشارات، الكلمات

 وربما يقرءون بدون

.معرفة لقيمة المكان  

1/1/1/3  الديسكلكوليا 

 القرائية

Lexical  
dycalculia أو   

 الديسلكسيا العددية

Namerical 

dylexia 

 عدم القدرة على قراءة األعداد الترتيبية،

 األرقام، قيمة المكان اإلشارات العملياتية،

 الرموز الرياضية،

 الكسـور، والتربيعات ،الكسور

 العشريـة، لغة الرياضيات وقد يحدث

ه الحسية وعادة تحدثذلك بسبب العم  

 أيضا مع األنماط األخرى

المتشابهة خلط األعداد  

إلى 21مثل كتابة العدد  

أو إبدال األعداد 12  

9.6المتشابهة مثل   

 حذف األرقام اإلشارات

 الكلمات وربما يقرءون

 بدون معرفة لقيمة

.المكـــان  

1/1/1/3/1  صعوبة الكتابة 

 العددية

Numerical 

dysgraphia 

درة على كتابة األعداد بسبب عدم الق

إضطرابات المهارات الحركية أو نقص 

التناسق للمهارات اإلدراكية البصرية 

 ونقص المهارات الحركية الدقيقة

 

1/1/1/4  الديسكلكوليا الكتابية 

Graphical 

dyscalculia    أو

صعوبة كتابة األعداد 

numerical 

دة ما صعوبة كتابة الرموز الرياضية وعا

  literalتحدث مع صعوبة كتابة الحروف 

dyslexia 

قد يكون الطفل غير قادر 

على كتابة األعداد الفردية 

 أو نسخها وال

 يستطيع تحويل األرقام
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dysgraphia  المكتوبة إلى أعداد على

نحو صحيح أو حذف 

 األصفار من األرقام

 الكبيرة التي تحتوي

 عليها على الرغم من

 أنه قد يكون قادرا على

ة الكلماتكتاب  

1/1/1/4/1  صعوبة الكتابة 

العددية 

numeriacal 

dysgraphia 

صعوبة في كتابة األعداد بسبب المهارات 

الحركية الضعيفة أو التناسق المختل بين 

 اإلدراك البصري والمهارات

.الحركيـــة  

 

1/1/1/4/2  العسر العددي 

Numerical 

dysmbolia 

كلكولياديسكلكوليا القرائية الحادثة مع ديس  

أو  graphical dyscalculiaالكتابية  

 الديسلكسيا الحادث مع صعوبة الكتابة

 numerical dysgraphiaالعددية 

 

1/1/1/4/2/1 الديسكلكوليا الفهمية  

ideognostic 

dyscalculia   أو

الحبسة الرياضية 

المتعلقة بعلم دالالت 

فهم عقلي ضعيف للمفاهيم الكمية أو 

عرفي لتكوين أو تحديداألعداد، إختالل م

الرموز الرياضية ،األفكار ، أو عدم 

العقلية أو  القدرة على إجراء الرياضيات

غير قادر على حساب 

الرياضية المجاميع  

البسيطة عقليا، وعلى 

الرغم من قدرة الطفل 
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.األلفاظ  حبسة رياضية 

math aphasia 

 على قراءة وكتابة

األعداد فإنه غير قادر 

كذلك على فهم معانيها  

 غير قادر على تمييز

 ألوان األشياء وغير

 قادر على تحديـد

العدد المحدد لمجموعة من 

.العناصر  

1/1/1/3/2/2  األكالكوليـــا 

Acalculia 

 

صعوبة بالغة في فهم مبادئ ومنطق 

إستنتاج المفاهيم الرياضية ويظهر هذا 

اإلضطراب واضحا في أثناء إجراء 

في أثناء  اإلختبار عقليا ولكن ال يظهر

.الكتابة  

 غير قادر على

 اإلستمرار في تتابع

األعداد في معظم أسس 

.السالسل المعطاة   

1/1/1/4/2/3 الالحسابية  

anarithmetic   أو

الديسكلكوليا 

.العملياتية  

عدم القدرة على تعلم أو إستعمال قواعد 

الجمع والطرح ، الضرب والقسمة وينتج 

يات عنه عدم القدرة على أداء العمل

.الرياضية بنجاح  

األخطاء دائمة الحدوث 

و /+ -مثل خلط العمليات 

–/ x أو   x وسوء -/  

الرياضية فهم العمليات  

 المعقدة التي تتضمن

 الحساب المكتوب من
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 خالل الحساب العقلي

 وإستخدام األصابع

 إلجراء العمليات

 الرياضية المكتوبة

أو العقلية   

 صعوبات تعلم 2

 الرياضيات بعد

المخي أوالتلف   

ديسكلكوليا ما بعد 

.التلف   

صعوبة رياضيات ناتجة من تلف المخ أو 

.إصابة بالرأس  

 

2/1 الدسكلكوليا اللفظية  

 الحسية

 تلف مخي وفيه ال يستطيع الفرد طبع

وال  العدد المطلوب من العناصر فيزيائيا ،

 يستطيع قراءة أو كتابة األعداد أو عد

.العناصر  

 

3/1  صعوبات تعلم 

 ياضياتالر

- pseudoالزائفة

dyscalculia 

صعوبات تعلم الرياضيات الناتجة بسبب 

العوامل البيئية مثل نقص األدوات، ضعف 

 أو عدم مالئمة األساليب التدريسية،

 الخوف، القلق المرض، الغياب أو

.اإلنفعـال  
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الكلكوليا الشاذة أو  4

 -paraالزائفة

calculia 

اضياتديسكلكوليا مصحوبة بتجنب الري  

dyscalculia with learned math 

avoidance 

 

4/1 الباراكلكوليا اللفظية  

  motorالحركية 

verbal para 

calculia 

عدم القدرة على الوصول إلى مرحلة ثبات 

اإلنعكاس أو الرجوع(مفهوم العدد  

، تسمية األعداد)باألعداد من بدايتها  

 بدون ترتيب، العمى العددي، صعوبة

د، المقاطع اللفظية لألعدادنطق األعدا  

 على الرغم من أنه قادر على كتابة

.األعــداد في سالسل مألوفــة  

 

  
  
  )81-80ص : 1998حافظ،: (- 4التصنيف  - 2-4
حيث يجد الطفل صعوبة في فهم الحقائق أو المسائل : صعوبة التعلم اللفظية - 1

  .ضي عنهاالرياضية حيث تقدم له شفويا ويجد صعوبة في التعبير الريا
حيث يجد الطفل نفسه عاجزا عن التعامل مع : صعوبة التعلم الرمزية - 2

  .المدركات الحسية بطريقة رمزية أو غير ذلك لخدمة أغراض الحساب
وتشير إلى مشكالت قراءة الرموز الرياضية : صعوبة التعلم االصطالحية - 3
  )األعداد، الرموز الجبرية، عالمات العمليات الرياضية(
  .وتشير إلى صعوبة كتابة الرموز الرياضية: عوبة تعلم الكتابةص - 4
وتشير إلى الصعوبات المتعلقة بقدرة الطفل على فهم : صعوبة تعلم المفاهيمية - 5

األفكار والعالقات الرياضية وإجراء الحسابات العقلية للتالميذ صعوبة في فهم 
  .وتعلم لغة الرياضيات
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وتحدث حين يجد الطفل صعوبة في : ئيةصعوبة التعلم العملية أو اإلجرا -7
إجراء العمليات الحسابية األربع فيجمع بدال من يطرح أو يقسم بدال من أن 

  .يضرب
  :)174ص: 2005البطانية وآخرون،: (5-التصنيف -2-5

وتبدو هذه المشكلة في  :صعوبات التمكن من الحقائق العددية الرياضية األساسية -أ
بعض العمليات الحسابية وخاصة فيما يتعلق بحقائق عدم القدرة على اإلحتفاظ ب

والعمليات الرياضية األساسية األربع في تعلم الجمع والطرح والقسمة والضرب 
الرياضيات، فنجد األطفال مثال عند إجراء عملية الجمع أو القسمة يلجؤون إلى 
األصابع أو بعض اإلجراءات األخرى مما يستدعي منهم الحاجة إلى أوقات طويلة 
 للوصول إلى اإلجابة الصحيحة، فال يستطيع هؤالء األطفال اإلحتفاظ بالحقائق

  .العددية وتذكرها عند الحاجة إليها
يواجه بعض التالميذ صعوبات : صعوبات في المهارات الحسابية البسيطة -  ب

في تعلم الرياضيات تعود هذه الصعوبة إلى الصعوبات التي يواجهها التلميذ عند 
القيام بالعمليات الحسابية البسيطة، فهم عادة ما يواجهون  مشكالت عند إجراء 

سابية التي تتطلب منهم مهارات بسيطة وتبدو هذه الصعوبة عند العمليات الح
  .األطفال بصورة متكررة

تتطلب عملية تعلم الرياضيات إدراك مفهوم األعداد حتى : مفهوم األعداد -ج
يتمكن الطفل من عمليات العد وهذا يتطلب منه إدراك مفهوم العد بعبارة واحد 

،  5، 4، 3، 2، 1بصورة متسلسلة مثل  إلخ، وإستخدام األرقام...وإثنان وثالثة
وإدراك قيمة كل منها والكمية التي يمثلها كل رقم، فيواجه األطفال صعوبات في 

  .إدراك هذه المفاهيم وإستخداماتها
ويعد هذا النوع من الصعوبات من أكثر أشكال : صعوبات الترميز الرياضي -د

يعود إلى ضعف التطبيقات  صعوبات التعلم الرياضي إنتشارا بين األطفال والذي
الرياضية التي تقدم للتالميذ واإلكتفاء بإجراء التدريبات فقط، حيث تعتمد 
الرياضيات في معامالتها على إستخدام الرموز لإلشارة إلى المحتوى والمسائل 
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اللفظية الرياضية مما يحول دون فهم هذه المسائل من قبل األطفال الذين يواجهون 
  .لرياضياتصعوبات في تعلم ا

يقوم العد في الرياضيات وفق قواعد محددة مثل عد الشيء مرة : صعوبات العد -ه
واحدة فقط وإستخدام األرقام في العد بدال من الحروف مع إدراك لمفهوم أن العد 
األخير يدل على عدد المجموعة كلها باإلضافة إلى إدراك أن عد األشياء ال يتطلب 

ن يبدأ العد من اليمين أو من اليسار أو العد بصورة فيها الترتيب، حيث يمكن أ
عشوائية دون تكرار عد الشيء نفسه مع القدرة على تحرير األعداد بمعنى أن 
العدد واحد هو رقم قيمته واحد سواءا إذا كان المعدود كتابا أو إنسانا، لذلك فإن 

هم صعوبة في التالميذ يواجهون صعوبات في إدراك مفاهيم قواعد العد مما يسبب ل
  .تعلم الرياضيات

إن الحفظ والتداخل في فهم المفاهيم : صعوبات تعلم لغة الرياضيات -و
والمصطلحات الرياضية وما يرافقها من شرح لغوي، لفظي وتوظيفها وإستخدامها 
باإلضافة إلى الضعف اللغوي عند شرح الخطوات والعمليات الحسابية المعقدة 

  .م وتعلم لغة الرياضياتيسبب للتالميذ صعوبة في فه
يظهر العديد من : صعوبات اإلدراك البصري المكاني لألشكال الهندسية - ز

األطفال صعوبات إدراكية تتمثل في التنظيم البصري المكاني الحركي لألشكال 
الهندسية والتي قد تعود إلى ضعف في التمييز بين المفاهيم المتعلقة باألشكال 

عين، متوازي األضالع أو صعوبة إدراك معاني األرقام، م: الهندسية الرياضية مثل
أو تعود لصعوبات في التمثيل المعرفي لألشكال أو تعود لصعوبات في كتابة 

  .األرقام الرياضية والتعبير عنها
حيث يكتب األطفال األعداد بصورة معكوسة مثل : اإلرتباك في تحديد اإلتجاه - ك

جة وجود عملية حسابية مثل الجمع فال أو قد يرتبك نتي) 6، 9(كتابة العدد 
يستطيعون تحديد مكان البدء بإجراء العمليات الحسابية خاصة في حالة الطرح 

  .والقسمة
تخلق الذاكرة قصيرة المدى عدة صعوبات من : صعوبات الذاكرة قصير المدى -ي

حال  خالل تأثيرها القوي في كيفية معالجة التلميذ لألرقام والتي يزداد تأثيرها في
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وجود ضعف في الذاكرة طويلة المدى، فالتلميذ ذو الذاكرة قصيرة المدى الضعيفة 
عقليا دون إستخدام الورقة  74+  47ال يستطيع حل العملية الحسابية التالية 

 .والقلم
شعور التلميذ بالفشل وعدم القدرة على تعلم العمليات : القلق والنظر نحو الذات -ن

ه لذاته مما يشعره باإلحباط والفشل مما يسبب له القلق الرياضية تقلل من تقدير
  .وكلما إزداد قلقه قلت ثقته بنفسه مما يؤثر سلبا على قدرته وأدائه وتقدمه

يتأثر النمط المعرفي بطريقة وكيفية معالجة الطفل للمشكالت : النمط المعرفي -م
ي ال يتطابق مع وبشكل كبير في المسائل الرياضية، فقد يكون أسلوب الطفل المعرف

أسلوب المعلم مما يجعله غير قادر على اإلفادة من المعلومات التي يقدمها المعلم 
نتيجة األسلوب الذي يستخدمه في تقديم المعلومات ،األمر الذي يستدعي من 

  .الطالب الموافقة بين نمطه المعرفي والنمط المعرفي للمعلم
  )164-163ص:2007عيسى ، خليفة ،:(6 - التصنيف - 2-6
إن فهم األرقام والكمية القليلة أو الصغيرة، تظهر مع : صعوبات مفهوم الرقم -أ

الميالد، أما فهم األرقام الكبيرة وقيمة المكان فينمو خالل مرحلتي ما قبل المدرسة 
والمدرسة اإلبتدائية، توضح الدراسات أن معظم األطفال ذوي صعوبات تعلم 

  .ام، وهذه الكفاءة لم تمس بسوءالرياضيات لديهم كفاءة في األرق
أظهرت الدراسات التي أجريت على األطفال ذوي : العجز في مهارة العد -ب

الصعوبات الرياضية أن هؤالء األطفال لديهم قصور في المعرفة والدقة في العد، 
ربما يعاني بعضهم من مشكالت تتمثل في عدم اإلحتفاظ بالمعلومات الرقمية في 

  .أثناء العد، مما يترتب عليه أخطاء في العدالذاكرة العاملة 
األطفال ذوو الصعوبات الرياضية لديهم  : صعوبات في المهارات الحسابية -ج

صعوبات في حل المسائل الحسابية البسيطة والمعقدة، هذه الصعوبات تنشأ من 
  .والذاكرة العاملة) 4×4أو  6+5(قصور في اإلجراءات الرقمية 

المكانية يمكن أن يؤدي -إن القصور في المهارات البصريةباإلضافة إلى ذلك، ف
إلى مشكالت في الرياضيات بسبب عدم تنظيم األرقام في الجمع متعدد المتصل، 
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على الرغم من أن القصور في الذاكرة أو القصور في العمليات اإلجرائية، القصور 
 .باط متبادلالمكانية تحدث بشكل منفصل إال أن بينهم إرت-في النواحي البصرية

  :التالميذ الذين يظهرون هذه الصعوبات: الصعوبات اإلجرائية -د
والنظام الرقمي أو العددي العشري ) الحساب(يستخدمون اإلجراءات الرياضية  -

  .غير الناضج نمائيا
  .لديهم مشكالت في تسلسل خطوات اإلجراءات متعددة الخطوات -
  .باإلجراءاتلديهم صعوبة في فهم المفاهيم المرتبطة  -
  .يرتكبون أخطاء متكررة عند إستخدام اإلجراءات -

سبب هذه الصعوبات غير معروف، ومع ذلك يتشكك الباحثون في خلل وظيفي في 
  .النصف الكروي األيسر المختص بالمهام اإلجرائية

  :التالميذ الذين يظهرون هذه الصعوبات: صعوبات الذاكرة -ه
  .ئق الرياضيةلديهم صعوبة في إسترجاع الحقا -
  .لديهم معدل عال في األخطاء عند إسترجاع الحقائق الرياضية -
  .يسترجعون حقائق خاطئة ترتبط بحقائق صحيحة -
  :التالميذ الذين يظهرون هذه الصعوبات: مكانية -صعوبات بصرية -و
لديهم صعوبة في التنظيم المكاني لعملهم مثل رسم المتصالت في عملية الجمع  -

  .الت المتعددةذات المتص
غالبا ما يسيئون قراءة اإلشارات الرقمية، ويسيئون نقل األرقام من أحد جانبي  -

 .المعادلة الجبرية إلى األخر
  .يسيئون تفسير الوضع المكاني لألعداد والذي ينتج عنه أخطاء في وضع القيم -
  .لديهم صعوبة في المسائل التي تنطوي على المساحة -

  .بشكل كبير بالقصور في النصف الكروي األيمن هذا اإلضطراب يرتبط
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  ):557ص : 1998الزيات،( 6-التصنيف  -2-7
  : يمكن تلخيصها في الجدول التالي 

  يوضح صعوبات التعلم الشائعة في الرياضيات) 10( جدول

صعوبة 

 التعلم

 تأثيرها على األداء في الرياضيات عملياتها الفرعية

 إضطرابات

اإلدراك 

 البصري

لتمييز بين الشكل ا

 واألرضية

في الصفحة-قراءة أو كتابة–يفقد مكان المتابعة-

 التي أمامه

ال ينهي حله للمشكالت على صفحة واحدة-  

يجد صعوبة في قراء األعداد المتعددة واألرقام -

).27 21 93(مثل  

 التمييز البصري

 )6.2(يجد صعوبة في التمييز بين األرقام مثل-

، )ق.ف( ,)ز. ذ(والحروف) 81. 77(و) 8. 7(و  

الخ كما يجدون صعوبة)...ج.خ.ح(,)غ.ع(،)ظ.ط(  

في تمييز النقود ورموز العمليات وعقارب الساعات 

.واليسار واليمين  

 

 العالقات المكانية 

يجد صعوبة في إستخدام خط األعداد في الجمع -

 والطرح والضرب والقسمة

يجد صعوبة في نسخ األشكال أو المشكالت-  
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يجد صعوبة في الكتابة على خط مستقيم عبر-

 الصفحة

ويجد ) قبل وبعد(تداخل أو خلط بين مفهومي-

صعوبة في التتابع العددي أو التتابع الزمني لعقارب 

.الساعة  

يجد صعوبة في الخصائص اإلتجاهية للعمليات -

الحسابية والتي تالحظ عند حله لمشكالت الحمل 

.واإلستالف واليمين واليسار  

ضع األرقام أو الكسور العشرية أو الفاصلة في ي-

 غير مكانها

.يجد صعوبة في التعامل مع المجموعات أو الفئات-

يجد صعوبة في التمييز بين األعداد الموجبة -

.والسالبة  
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يوضح صعوبات التعلم الشائعة) 10(تابع جدول  

 

صعوبة 

 التعلم

ياضياتتأثيرها على األداء في الر عملياتها الفرعية  

 

 إضطرابات

اإلدراك 

 السمعي

يجد صعوبة في إدراك التراكيب اللغوية الشفهية- 

يجد صعوبة في جل المشكالت اللفظية الشفهية 

.فهمها  

غير قادر على العد من داخل سلسلة التتابع -

.العددي  

يجد صعوبة في كتابة األعداد أو الواجبات إمالئيا-  

.ديجـد صعوبة في سماع أنماط األعدا-  

 الحركة
لديه-غير دقيقة-ببطء–يكتب األعداد معكوسة 

.صعوبة في كتابة األعداد على مسافات مفككـة  

 

الذاكرة قصيرة 

 المدى

غير قادر على اإلحتفاظ بالحقائق الرياضية أو-

.المعلومات الجديدة  

.ينسى خطوات الحل أو التتابع العــددي-  

.غير قادر على اإلحتفاظ بمعنى الرموز-  
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إضطرابات 

 الذاكرة

الذاكرة طويلة 

 المدى

يعمل ببطء ويأخذ وقتا في إسترجاع الحقائق-

.والرياضية  

أداؤه ضعيف عند مراجعته للدروس السابقة -

.ويخلط بينها  

ينسى خطوات حل المشكالت المتعلقة بالدروس -

.السابقة  

 

يجد صعوبة في معرفة الوقت أو التعرف عليه من - التتابع

.ةخالل الساع  

ال يستكمل جميع الخطوات في حل المشكالت -

 متعددة الخطوات أو متعددة العمليات الحسابية

يجد صعوبة في حل المشكالت اللفظية متعددة -

.الخطوات إلفتقاده التفكير المنطقي التتابعي  

إضطرابات 

 اللغة

يجد صعوبة في ترجمة المصطلحات أو المفاهيم - اإلستقبال

. / .  -+ . ا الحسابية إلى معانيه x أحاد   

.الخ...عشرات مئات/  

 
يجد صعوبة في إستخدام المفردات الرياضية أو- التعبير

.الحسابية  
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يجد صعوبة في صياغة المسائل أو المشكالت-

.شفهيا  

يجد صعوبة في التعبير لفظيا عن خطوات الحل -

.في المشكالت اللفظية أو العددية أو الحسابية  

صياغات المفردات الرياضيـةال يفهم -  القراءة  

صعوبة 

 التعلم

 تأثيرها على األداء في الرياضيات عملياتها الفرعية

).الخاصية السلوكية(  

اإلستدالل 

 المجرد

يجد صعوبة في حل المشكالت ذات الصبغات- 

.اللفظية أو الكالميـة  

غير قادر على عمل مقارنات من حيث الحجم -

.والكمية والمسافة والزمن  

صعوبة في فهم الرموز الرياضية أو ترجمة يجد-  

:معانيها مثل   

يجد صعوبة في فهم المستوى التجريدي أو-  

 المجرد للرياضيات مثل المفاهيم والقوانين

.والعمليات واإلفتراضات  

ما وراء  غير قادر على تحديد وإختبار اإلستراتيجيات-   
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 المالئمة لحل المشكالت الحسابية أو العددية المعرفة

.والمشكالت ذات الصبغات اللفظية أو الكالمية  

يجد صعوبة في ممارسة عمليات حل المشكالت -

ذات الصبغات اللفظية أو الكالمية والمشكالت 

.الحسابية أو العددية متعددة الخطوات  

غير قادر على تعميم اإلستراتجيات لمواقف-  

.أخرى  

العوامل 

اإلجتماعية 

 واإلنفعالية

 

 

 

 يبدو مندفعا

رتكب أخطاء إهمال عند أجزائه العملياتي-  

.الحسابية  

يستجيب خطأ وبسرعة في اإلستجابة لألسئلة-  

.الشفهية  

يحتاج إلى تصحيح إستجاباته بصورة متكررة-  

 عندما يطلب منه أن يتابع أو يركز أو يسمع إلى

.حل المشكلة ثابتة  

.ال ينتبه أو يهتم بالتفاصيل عند حله للمشكالت-  

 
ية سعة إنتباه

 ضحلة وتشتت

يفتقر إل معرفة أو إختيار أو إستخدام-  

.اإلستراتجيات المالئمة  
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ال يستكمل عمله خالل الزمن المحدد للواجبات-

.داخل الفصل  

يجد صعوبة في حل المشكالت الحسابية متعددة-  

.الخطوات أو متابعتها  

يبدأ حل مشكلة وينتقل إلى حل المشكلة الثانية قبل-

.لىإستكمال حل األو  

 

يتجاهل حل المشكالت التي تقوم على إجراء- سلبية فاقد للحماس  

 العمليات الحسابية

يلغي أو يحذف أو يسقط أو يهمل المشكالت ذات-  

 الصبغات اللفظية

يبدو غير مهتم أو مهمل أو شارد-  

 
 ضعف

 الثقة بالتنفس

يبدو مفتقد للثقة بالتنفس-  

.يتخلى عن مواصلة العمل بسهولة-  

  
تلخص الدكتورة محبات أبو عميرة الصعوبات :محبات أبوعميرة :-7-يف التصن

  :الخاصة بالحساب فيما يلي 
ترجمة :أول الصعوبات التي يتعرض لها األطفال أثناء قراءة لغة الحساب هي- 1

  7645    720     1979   365:إقرأ:األعداد واألرقام إلى ألفاظ مثل 
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بيرة سواءا باأللفاظ أو باألرقام مثل عدم القدرة على قراءة األعداد الك- 2
،حيث يقرأ الطفل األعداد الكبيرة قراءة خاطئة تفسد  4247365     247365:

  .المعنى الرياضي 
عدم التمييز بين مدلوالت ومعاني بعض الرموز الرياضية ،حيث يحدث خلط - 3

  . <و >:لديهم بين معاني هذه الرموز مثل 

الحسابية اللفظية والمرتبطة بعمليات جمع وطرح عدم القدرة على حل المسائل - 4
إذا كان تاريخ ميالدها 1/10/1996:أحسب عمر ليلى في :األعداد مثل 

5/3/1985.  
  .1.2   0.7   0.8  0.4إقرأ:صعوبة قراءة األعداد والكسور العشرية مثل - 5
عدم التمكن من حل المسائل الحسابية اللفظية والتي تتضمن عمليات جمع - 6

  75.427+365.60:األعداد العشرية مثل  وطرح
الخلط بين الرموز في األشكال الهندسية أثناء عملية الرسم والقراءة وعدم - 7

التمييز بين مدلوالت ومعاني المصطلحات الهندسية ونطق الرموز الهندسية نطقا 
  .الخلط بين الزاوية الحادة والمنفرجة والقائمة :خاطئا مثل

حقائق ضرب وقسمة : حسابية اللفظية والتي تتضمنصعوبة حل المسائل ال- 8
  .،عمليات ضرب في رقم واحد دون ومع اإلحتفاظ 

صعوبة قراءة وتفسير المفلهيم والتمارين الرياضية الواردة في موضوع أو - 9
وحدة ما ،حيث تبين أن بعض التالميذ يقرؤن قراءة صحيحة ولكنهم ال يستطيعون 

  .تفسير المسألة المطلوب حلها 
  128قراءة العدد : الخلط بين ترتيب النطق وطريقة الكتابة -10
 ).100(يقرأ الطفل العدد بادئا من أقصى اليسار  -

 ).08(يتحرك ببصره إلى أقصى اليمين ليقرأ -

 ).20و(يعود متجها إلى اليمين ليقرأ الرقم األوسط فيقول -

 )112ص:2000أبوعميرة،(
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  :أسباب وعوامل صعوبات تعلم الحساب -3
ف عوامل وأسباب صعوبات تعلم الحساب من مرحلة تعليمية إلى أخرى، ومن تختل

تلميذ إلى أخر، نتيجة الفروق الفردية الموجودة بينهم لكن هذا ال ينفي وجود 
  .خصائص عامة تميز هذه الفئة من التالميذ

  )83ص : 1998حافظ،(: وتشمل: العوامل الفردية - 3-1
المراكز العصبية في المخ الذي يسبب قصورا  ويقصد بها تلف: اإلصابة المخية -أ

اإلنتباه، (في كفاءة القدرات العقلية وما يرتبط بها ويترتب عليها من عمليات 
، وقد أشار إلى هذا كوسك وكيرك )اإلدراك، تكوين المفهوم، التذكر، حل المشكلة

  .1975وتاليبس وبريان  1997وكالفنت وليرنر 
ديد من العلماء إلى أن تعلم الرياضيات يرتبط بنسبة فقد أشار الع: نسبة الذكاء -ب

ذكاء ال تقل عن المتوسط وما يرتبط بها من قدرات رياضية مثل القدرة العددية 
والقدرة المكانية والقدرات الهندسية والقدرة اإلستداللية، رغم التسليم بأن ذوي 

قرب إلى صعوبات التعلم ال يدخلون ضمن فئات المتخلفين عقليا وإنما هم أ
  .ئي التعلميالمتأخرين دراسيا وبط

حيث يعاني التالميذ من مشكالت المداومة والنشاط الزائد فال : صعوبة اإلنتباه -ج
يركزون في تمييز ومقارنة األعداد واألشكال الهندسية والرموز الجبرية وفهم 

  .المطلوب من المسائل الرياضية
  :ومن مظاهره: قصور اإلدراك -د
ويتمثل في عدم القدرة على التمييز بين اإلشارات : راك البصريقصور اإلد -

، 1(ومعرفة القيمة المكانية للعدد والبناء الفئوي لألعداد ) ÷، ×، -، (+األساسية 
10 ،100(  
حيث ال يفهمون التعليمات اللفظية والشرح الذي يلقى : قصور اإلدراك السمعي -

  .عليهم في القسم أثناء دروس الحساب وغيرها
ويبدو واضحا في عدم قدرة بعض التالميذ على : مشكالت الشكل واألرضية -ه

التمييز بين المثيرات اللونية المتعددة الموجودة على األرضية وعدم القدرة على 
  .حل المشكالت أو المسائل الرياضية الموجودة في صفحة مزدحمة
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دام المتعدد حيث يجد التلميذ صعوبة في اإلستخ: صعوبة التكامل الحسي -و
  .للحواس حين يقوم بحل مسألة رياضية أو رسم شكل

حيث نجد تجاوز المعطيات الحسية إلى الرموز الدالة : صعوبة تكوين المفهوم - ز
عليها فيما يعرف بالتفكير التجريدي أنشطة مهمة لتعليم الرياضيات ،وفئة ذوي 

: إلستدالل بشقيهاصعوبات التعلم قد يعاني أفرادها من صعوبة القيام بعملية ا
اإلستقراء واإلستنباط وعمليتي التجريد والتعميم اللتين تؤديان إلى إستنتاج الحل، 

من المستوى العياني  - حسب بياجيه-وقد يرجع هذا إلى بطء النمو العقلي المعرفي 
إلى مستوى التمثيلي ) حيث ينغمس الطفل في عالم األشياء الملموسة المحسوسة(
وأخيرا المستوى المجرد حيث ) ات إلى األشياء الملموسةحيث ترمز العالم(

  .يستخدم التلميذ األعداد والرموز
  :وتشمل: صعوبة التذكر -و
  .المتعلقة بإستدعاء األرقام واألشكال والتعرف عليها: صعوبة التذكر البصري -
المتعلقة بالشروح التدريسية وإسترجاع مضمونها عند  :صعوبة التذكر السمعي -

 .مسائل الحسابيةحل ال
وهو مهم لتكوين المفهوم وفهم المسألة وصياغة الحل : صعوبة التعبير اللغوي - ك

  .بصورة دقيقة واضحة
وهو خاص بحل المسائل الحسابية هل يعتمد ): المسألة(صعوبة حل المشكلة  -ن

على المحاولة والخطأ أم يعتمد على فهم المجردات واإلستدالل واإلستنتاج؟ هل يتم 
إطار التروي والتأمل أم يتم في إطار اإلندفاع؟ هل يسير وفق خطوات في 

  .متسلسلة تفضي منطقيا إلى الحل أم يتم وفق خطوات عشوائية متخبطة؟
وهو أمر يتصل بالميول الدراسية : الميول واإلتجاهات السالبة نحو الرياضيات -م

  .تماعيةجإلالتي تتكون في ثنايا الخبرات الشخصية وعمليات التنشئة ا
هو إستجابة إنفعالية تنبع من خبرات الفشل الدراسي واإلفتقار : قلق الرياضيات -ل

إلى تقدير الذات لدى التالميذ وبالتالي يعوق اإلتجاه نحو تعلم الرياضيات وتطبيق 
  .ما تعلموه من حقائق رياضية في حل المسائل خصوصا أثناء أداء اإلختبارات 
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  )84ص : 1998حافظ،: (العوامل البيئية - 3-2

حيث تلعب هذه العوامل : ويندرج تحتها العوامل المدرسية واألسرية واإلجتماعية
دورا هاما في إحداث صعوبات تعلم الحساب عند األطفال وذلك من خالل إكتظاظ 
األقسام بالتالميذ، طول المقررات المدرسية في هذه المادة مع قصر الوقت المعطى 

ءة المعلمين خاصة في المرحلة اإلبتدائية أين يتولى مدرس لها، نقص التدريب وكفا
واحد تدريس أكثر من مادة مع عدم تكوينه في معظمها، عدم كفاءة إستراتيجيات 
التدريس، اإلهتمام بالعالمات من طرف التلميذ بدال من اإلهتمام بمقدار المعرفة 

في المراحل المبكرة  كما أن العوامل البيئية تلعب دورا هاما خاصة. التي يكتسبها
من نمو المخ ، حيث نالحظ تكرار مرتفع لإلصابة بهذا اإلضطراب لدى األطفال 

 .الخدج و أولئك الذين تعرضوا خالل المرحلة الجنينية للتسمم بالكحول من األم 
)(Molko, Deheane,2004:p47   
  :العوامل النيورولوجية والعوامل األخرى_  3-3

معني بالعمليات الرقمية، وبالتالي أي خلل فيه يمكن أن إن الفص الجداري هو ال
ينتج عنه صعوبات، والدراسات التي أجريت على األفراد ذوي متالزمة جيرستمان 

gerstman –أظهرت أن هؤالء األفراد  -وهي نتاج خلل في الفص الجداري
لديهم مشكالت خطيرة في العمليات الحسابية باإلضافة إلى فقدان الحس للوضع 
الصحيح األيمن أو األيسر، ولكن ليس لديهم مشكالت في مهارات اللغة الشفوية، 
واألفراد ذوو الضعف في التجهيز البصري غالبا ما تظهر عليهم صعوبات 
الرياضيات، وقد يرجع ذلك إلى أن النجاح في الرياضيات يتطلب من الفرد أن 

  .سةيرى األرقام والمواقف الرياضية خصوصا في الجبر والهند
والتالميذ الذين لديهم صعوبات في المتتالية من المحتمل أن يكون لديهم أيضا عسر 
حسابي ألنهم ال يستطيعون تذكر التسلسل وتتابع العمليات الحسابية أو الصيغ 

عيسى، .( المحددة المطلوبة إلستكمال مجموعة من العمليات الحسابية

  )163-162ص:2007خليفة،

، Mazzoccoدراسة مازوكو "دراسات من بينها كما أظهرت العديد من ال
إذ هناك .أن للعوامل الجينية دور أيضا في إحداث صعوبات تعلم الحساب) 1998
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إحتمال أن يعود هذا اإلضطراب إلى العامل الوراثي عند التوائم المتطابقة ، فإذا 
من الحاالت ،  % 90أصيب أحدهما بالعسر الحسابي فاآلخر سوف يصاب به في 

يدا عن العوامل الوراثية والبيئية فعند عدد كبير من األطفال يرتبط العسر وبع
الحسابي بإضطراب أولي  في إدراك األعداد وهذا يرتبط بعدم تنظيم الخاليا 
العصبية في المنطقة الجدارية  للقشرة المخية ، وقد وصفت عالمة النفس العصبي 

حالة رجل في عمر الثالثين  Brain butter worthالبريطانية برايان باترووث 
ذكاؤه عادي تلقى تعليما مكثفا ، ومع ذلك ال يستطيع حل عمليات جمع أو طرح 

، وال يستطيع تحديد أي الرقمين أكبر من اآلخر  5بسيطة أين يتجاوز عدد األرقام 
 .، إذن فهو يعاني من العسر الحسابي ولديه مشكل في إدراك األرقام منذ الطفولة 

)(Molko, Deheane,2004:p47  
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  :تشخيص صعوبات تعلم الحساب -4

ثالث محكات لتشخيص إضطراب عسر الحساب  Kosc1998إفترض كوسك  
  )67- 66ص : 2006زيادة،( :وهي

وفيه يظهر األطفال من ذوي صعوبات التعلم : محك التباعد والتعارض -1- 4
ية والنمائية، وقد لوحظت فروقا فردية ملحوظة في كل من المجاالت األكاديم

الفروق الفردية بين األطفال ذوي صعوبات التعلم في النواحي النمائية في مستويات 
ما قبل المدرسة، أما صعوبات التعلم األكاديمية فتالحظ في مرحلة المدرسة 
اإلبتدائية والمراحل التي تليها، ويعاني الطفل الذي يظهر صعوبة تعلم نمائية من 

  .في القدرات اللغوية، اإلجتماعية، الذاكرة، والقدرات المكانيةتباين كبير 
وفيه يستبعد األطفال ذووا صعوبات التعلم الناتجة من : محك اإلستبعاد -  2- 4

التخلف العقلي، وإضطرابات سمعية، إضطرابات بصرية، إضطرابات إنفعالية، 
لتخلف العقلي أو نقص الفرص للتعلم، وال يعني عامل اإلستبعاد أن األطفال ذوي ا

من يعانون من إضطرابات في السمع أو البصر ال يمكن عدهم  من ذوي صعوبات 
  .التعلم

يحتاج األطفال ذووا صعوبات التعلم إلى تربية : محك التربية الخاصة -3- 4
خاصة تالئم نموهم، فقد يتأخر األطفال نمائيا بسبب نقص الفرص المناسبة ليتعلموا 

الطرق والمناهج المالئمة للتدريس في مستوى تحصيلهم كيف يتعلمون من خالل 
الدراسي، على سبيل المثال طفل في عمر التاسعة لم يذهب مطلقا إلى المدرسة ولم 
يتعلم القراءة والكتابة ولكن قدراته اإلدراكية والمعرفية سوية، هذا الطفل ال يمكن 

ضح بين القدرة إعتباره من ذوي صعوبات التعلم على الرغم من التباعد الوا
  .والتحصيل، ويمكن لهذا الطفل أن يتعلم من خالل المناهج النمائية للتدريس

  : اإلختبارات-  4- 4
لقد إستخدمت الكثير من اإلختبارات على األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم 

  :الرياضيات، من بين هؤالء نجد
بار فرعي إخت) Jordan, Montani, 1997(جوردان ومونتاني إستخدم  -

للحساب من بطارية شاملة للمهارات األساسية ويعاني الفرد من العجز الرياضي 
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أما الشخص الذي ال  30النمائي إذا قلت درجته على هذا المقياس الفرعي عن 
  .40يعاني هذا اإلضطراب فيجب أن يحصل على درجة أعلى من 

درجة أقل ) Shara, Moffitt & silva, 1998(إستخدم شارا وموفيت وسيلفا  -
لتحصيل الحساب محكا  Reid and Hughesعلى إختبار ريد وهافيس  30من 

  .لتشخيص األطفال الذين يعانون من صعوبات الحساب
أو من  30يعد الطفل يعاني من عجز رياضي إذا حصل على درجة أقل من  -

  .في إختبار فرعي لتحصيل الرياضيات من مقياس ستانفورد للتحصيل 25
يشخص الطفل بأنه من ذوي صعوبات ) Lewis et at(خرين آللويس و ووفقا -

ختبار المصفوفات إ(التعلم في مادة الحساب إذا كانت درجته على إختبار الذكاء 
، 90وإختبار فرعي للقراءة من إختبار يونغ للتحصيل أكبر من أو يساوي) لرافن

مع إستبعاد  85من  ودرجته على اإلختبار الفرعي للحساب من اإلختبار نفسه أقل
  .األطفال الذين يعانون من إضطرابات نفسية أو إنفعالية أو إعاقة حسية

وفي ضوء ما سبق فإن تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات يجب أن يعتمد على 
 :محكين هما

ويعتمد هذا المحك على إفتراض قدم في التحليل التشخيصي : المحك الكمي -1
نسبة الذكاء المتوسطة أو "مؤداه  DSM-IVاإلحصائي الرابع لألمراض العقلية 

األعلى من المتوسط كما تقاس إختبارات نسب الذكاء وسالمة الوظائف الحسية مثل 
السمع والبصر، والفرص التربوية المناسبة وغياب اإلضطرابات النمائية 
واإلنفعالية، والحصول على درجات ضعيفة على اإلختبارات المشخصة لصعوبات 

مجموعة من اإلختبارات   )Mooman,1998(ويذكر نيومان " اتتعلم الرياضي
: نشرها مجلس التدريس لصعوبات الرياضيات نذكرها في الجدول التالي

 )75-74ص : 2006زيادة،(
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 جدول(11) يوضح إختبارات تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات

 اإلستخدامات المهارات التي يقسها اإلختبارات

لرايإختبار الشكل المعقد   

Rey-osterrieth  منظور  

 حسابي، مهمة رسم تتطلب

 تناسـق بصري حركي أو

 إختبار بندر جشطلت وفيه يطلب

 من المفحوص نسخ األشكال

 المعقدة والمكونة من األشكال

 الهندسية البسيطة وبعد ذلك

 يطلب من المفحوص رسم تلك

.األشياء من الذاكرة  

يقيس المهارات التنظيمية

هارات التحليليةاإلدراكية والم  

 موقع العنصر بالنسبة

.لمجموعة من العناصر  

التشخيص الفارق للتخلف

 العقلي وإضطرابات تدهور

بعض الحاالت–المخ   

 المحددة للصعوبات المكانية

 التي تتداخل مع أداء

.الرياضيات  

 إختبار مثلث  العدد

the  number  triangle 

test 

وفيه يطلب من المفحوص

د التي تملى عليهكتابة األعدا  

تحت(العدد تحت اآلخر  

وبعد ذلك) بعضها بعض  

 يجمع العددين ويضع الناتج

تحديد مهارات الجمع

 األساسية أو القدرة على

 تكوين مصفوفة عددية

 مناسبة من خالل العمليات

.المعطاة  
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 بين الرقميـن

إختبار كاي لتشخيص الرياضيات 

وإختبار كاي المعدل لتشخيص  

 key mathالرياضيات  

diagnostic test 

يقيس المعلومات الحسابية عند 

 األطفال من مرحلة

رياض األطفال حتى المرحلة 

 السادسة

 تميز الديسكلولي

 عن النمائية 

الديسكلكوليا المكتسبة 

 إضطرابات المخ

وبطء التعلم ،التخلف 

العقلي والصعوبات 

.األخرى  

 إختبار ستانفورد التشخيصي

Stanford 

diagnostic test 

يقيس المعارف الحسابية

لألطفال من رياض األطفال 

سنة 12حتى عمر   

تميز الديسكالكوليا النمائية

 عن صعوبات القراءة

 ،تدهور المخ، بطء التعلم،

 التخلف العقلي

.والصعوبات األخرى  

إختبار التحصيل واسع المدى 

the  wide range  

achievement 

يقيس المعارف الحسابية عند

سنوات 05فراد من سن األ  

 وحتى مرحلة الرشد

تميز الديسكلكوليا النمائية

 عن صعوبات القراءة،

 تدهور المخ بطء التعلم،

.التخلف العقلي  
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اإلختبار الشامل للمهارات 

 األساسية

يقيس المعلومات الحسابية من 

 12رياض األطفال حتى عمر 

 سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقياس وكسلر لقياس ذكاء 

 األطفال

اإلختبار الفرعي للحساب

 يقيس  المعلومات الحسابية

حتى  5عند األطفال من سن 

.سنة  16  

قائمة الرياضيات التشخيصية 

  diagnostic نظام الرياضيات 

mathematic 
Inventory  mathematics  

systems. 

لقياس المعارف  الرياضية 

وتستخدم من الصف األول 

.سنة 12حتى عمر   

التشخيصية لمساعدة  اإلختبارات

 Diagnosticالذات في الحساب 

tests and sel-helps in  

arithmetic 

لقياس المعارف الحسابية 

وتستخدم لألطفال في المرحلة 

 الثانية حتى المرحلة الثامنة

قائمة إنرايت التشخيصية لمهارات 

 الحساب األساسية

 

لقياس المهارات الحسابية عند 

الرابعة األطفال في المرحلة 
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 حتى مرحلة الرشد

لقياس النواحي الرياضية عند  قائمة التقييم المتتبع للرياضيات

األطفال من رياض األطفال 

.حتى المرحلة الثامنة  

إختبار القدرة الرياضية المبكرة 

test  of  early 

mathematics ability 

لقياس القدرة  الرياضية

 المبكرة عند األطفال من

ل المدرسة وحتىمرحلة ما قب  

 المرحلة الثالثة في المدرسة

 اإلبتدائية

لتشخيص  األطفال الذين

 يعانون من صعوبات تعلم

.الرياضيات  

) 11(تابع للجدول رقم   
 اإلستخدامات المهارات التي يقسها اإلختبارات

يستخدم لقياس القدرات إختبار القدرة الرياضية
الرياضية عند األطفال من 

ثة حتى المرحلة المرحلة الثال
سنة 12  

 

 بطارية كوفمان للتحصيل
 التربوي

تستخدم اإلختبارات الفرعية 
 فيها لقياس المهارات

 الرياضية  عند األطفال من
.سنة 12رياض األطفال حتى 

 

جنسون-ودكوك بطارية  
 السيكوتربوية

لقياس المهارات الرياضية عند 
 األطفال من رياض
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سنة12األطفال حتى  

ببودي للتحصيل الفرديبطارية من المرحلة السادسة حتى  
 المرحلة الثانية عشر

 

يقيس المعارف الحسابية إختبار ستاتفورد التشخيصي

 لألطفـال من رياض األطفال

 حتى المرحلة السادسة

تميز الديسكلكوليا النمائية

 عن

 الديسكلكوليا المكتسبة

إضطرابات المخ وبطء التعلم

باتالتخلف العقلي والصعو  

.األخرى  

يركز هذا المحك على أنماط األخطاء التي تظهر عند األطفال : المحك الكيفي - 2
مجموعة من ) Ashlock, 1976(ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، ويقدم أشلوك 

  :األخطاء التي يحدثها األطفال ذووا صعوبات تعلم الرياضيات نجملها فيما يلي
ئي للمشكلة المقدمة لألطفال وفي هذا النوع األخطاء الناتجة من اإلكمال الجز - 1

  .من األخطاء يكمل المفحوص نصف المشكلة المقدمة له ويترك الجزء المتبقي
األخطاء الناتجة من إعادة التجميع والوضع الخطأ ويدل هذا النمط على وجود  - 2

  .عيوب في التطبيقات اإلجرائية للوضع وإعادة التجميع
  .جراءات الخاطئة في الحساباألخطاء الناتجة عن اإل - 3
  .األخطاء الناتجة من اإلخفاق في فهم مفهوم الصفر - 4

وقد حاولت لجنة رياضيات المدرسة اإلبتدائية األمريكية تحديد األخطاء التي 
يحدثها األطفال في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة وسيتم توضيحها في 

  )78ص: 2006زيادة،( :الجدول التالي
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الجدول رقم (12) يوضح أهم األخطاء المرتكبة في الرياضيات في المرحلة 

 اإلبتدائية
 القسمة الضرب الطرح الجمع

صعوبة - 1
.اإلضافة   

عدم إتساق - 2
عمليات الجمع مع 

.نفسها   
عدم القدرة _ 3

على اإلضافة إلى 
.األعداد العشرية   

مشكالت مع  - 4
.الصفر   

 
 

 تجاهل -1
.الرموز 

دائما  ليس- 2
لطرح وفقا ا

.لموضع العدد 
تجاهل الرقم  - 3

اإلضافي في 
.المطروح منه 

زيادة األعداد  - 4
.بدون اإلستعارة 

صعوبة إجراء - 5
اإلستعارة في 

المسائل المتضمنة 
.الصفر 

مشكالت في-1
.اإلضافة 

مشكالت مع - 2
.الصفر 

تجاهل األعداد - 3
الثانية أو الثالثة 

في العدد 
المضروب فيه 

.أو الثالث الثاني 
مشكالت - 4

ضرب العشرات 
، المئات واآلآلف

مشكالت في - 5
.الضرب األفقي 

عدم إستخدام - 6
.الطريقة السهلة 

اليعتمد على - 7
.اإلجراء الجزئي 

ال يضع - 8
عالمات الكسور 

العشرية

توضع األرقام في- 1
المعادلة على نحو خاطئ 

.
ربما يكون العدد - 2

.المستعار مضافا
فر في حذف الص- 3

المنتصف أو في نهاية 
المعادلة

صعوبة السيطرة على - 4
.باقي المقسوم عليه 
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باإلضافة إلى ما سبق ترى مجموعة أخرى من الباحثين أن ثمة نوعان من 
التشخيص لصعوبة التعلم في الحساب، األول رسمي يقوم به الخبراء والثاني غير 

  :رسمي يقوم به المعلم أثناء شرح الدروس
  )86-85ص:1998حافظ،(: ويشمل: التشخيص الرسمي -1
  .قياس نسبة ذكاء التلميذ الذي يعاني من صعوبة لتعلم -أ
  .قياس القدرات الرياضية لدى التلميذ -ب
  .قياس الميول واإلتجاهات نحو مادة الرياضيات -ج
  .قياس درجة قلق الرياضيات وقلق اإلختبار لدى التلميذ -د
العقلي المعرفي لدى التلميذ، ويقوم باإلختبارات السابقة قياس مستوى النمو  -ه

  .األخصائي النفسي
  .الفحص العصبي للطفل ويقوم به الطبيب -و
  .قياس المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة بمعرفة األخصائي اإلجتماعي - ز
تطبيق إستبانة تشخيص صعوبات التعلم في الحساب لدى األطفال ويتم بمعرفة  - ك

  .مالمعل
  :التشخيص غير الرسمي -2

ويقوم به معلم الرياضيات أو الحساب الذي يدرس ويقيم بطريقته في التدريس 
وظروف الدراسة داخل القسم فإن وجدها ال غبار عليها فإنه يفترض أن مصدر 
 :الصعوبة التلميذ نفسه وفي هذه الحالة يقوم باإلجراءات التالية

  )86-85ص:1998حافظ،(
  :وفي هذا تستخدم طريقتان: ى تحصيل التلميذ في الحسابتحديد مستو -أ
  .العادية والمقننة يةطريقة اإلختبارات التحصيل -1-أ
  :طريقة تقديم المهام الرياضية المتدرجة للتلميذ وتشمل-  2-أ
  .مثال 25أو  10العد حتى رقم معين  -  

  .د مكتوبةأعدا  يذكر عدد معين ويطلب من التلميذ اإلشارة إليه ضمن سلسلة  -
  .يطلب من التلميذ ذكر أسماء األعداد المكتوبة -
  .حل مسائل على األعداد الصحيحة في العمليات األربع هيطلب من -
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  .حل مسائل خاصة بالوقت والنقود واألموال هيطلب من -
  .حل مسائل ثم التعبير عنها لغويا هيطلب من -
  :درة الكامنةتحديد الفرق بين مستوى التحصيل في الحساب والق -ب

وذلك بإعطاء التلميذ إختبارات ذكاء وقدرات تضعه في صف معين ،ثم إعطاؤه 
إختبار تحصيلي في الحساب، ثم تقدير مدى الفرق بين درجات التلميذ في 

  .ختبارينإلا
ويتعلق : تحديد األخطاء في إجراء العمليات الحسابية واإلستدالل الحسابي -ج

  :ةباإلجابة على األسئلة التالي
  هل يصل التلميذ إلى الحل الصحيح بتسلسل سليم ويسجل الحل؟ -
  هل يصل التلميذ إلى الحل الصحيح من خالل خطوات غير مقننة؟ -
  هل يفشل التلميذ في حل مسألة تماما؟ -
  ما هو سبب الفشل؟ هل هو صعوبة المسألة؟ أو النسيان؟ أم نقص الدافعية؟ -
  ة عند حل المسألة؟هل يقع التلميذ في أخطاء عشوائي -
  هل يقع التلميذ في أخطاء تتعلق بتطبيق المبادئ والمفاهيم الرياضية؟ -
  هل يقع التلميذ في أخطاء تتعلق بتطبيق حل المسألة؟ -
  هل يقع التلميذ في أخطاء نتيجة خلط الحقائق الرياضية؟ -
ي كتابة هل يقع التلميذ في أخطاء متعلقة بتسجيل الحل الصحيح بسبب اإلهمال ف -

  األعداد ونقل تسلسل األرقام؟
  :تحديد العوامل العقلية المسهمة في صعوبات الحساب -د

وهي العوامل الخاصة بصعوبات التعلم النفسية أو النمائية المسؤولة عن صعوبات 
التعلم الدراسية ،ومن بينها تلك التي تتصل بصعوبة اإلنتباه واإلدراك وتكوين 

لة وهي صعوبات يمكن للمعلم التعرف عليها بتطبيق مفهوم والتذكر وحل المشك
  .إستبانة تشخيص صعوبات التعلم في الحساب لدى األطفال 

وفي األخير يمكن القول أنه يمكن اإلعتماد على إحدى هذه المحكات في تشخيص 
ذوي صعوبات تعلم الحساب إلى جانب اإلستناد إلى مجموعة من السمات 

  :لدى الطفل الذي يعاني من هاته الصعوبات وهي واألعراض التي يمكن أن تظهر
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  .نتائج غير ثابتة في الجمع والطرح، والضرب والقسمة -أ
  .عدم القدرة على تذكر الصيغ والقوانين والمفاهيم الرياضية -ب
  .صعوبة في المفاهيم المجردة للوقت واإلتجاه -ج
  .أخطاء مستمرة عند تذكر األرقام -د
ص : 2007عيسى، خليفة،(فاظ بالدرجة أثناء األلعاب صعوبة في تذكر اإلحت -ه

162.(  

  .صعوبة في اإلحتفاظ بمواقع األرقام على لوح اآللة الحاسبة -و
  .صعوبة في إدراك األطوال والمساحات واألحجام مما يصعب عليه تقديرها - ز
  .صعوبة في جمع وطرح وقسمة الكسور العشرية - ك
  .طوال والمساحات بالحجمصعوبة في التحويل بين وحدات األ -م
  .صعوبة في حل المسائل القرائية الرياضية  -ن
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  :التفكير الرياضي والمخ -5

هناك العديد من التساؤالت التي تطرح حول العمليات الحسابية وطرق معالجتها 
في المخ، وكيف يقوم المخ بتجهيز العمليات الرياضية؟ هل التجهيز يعتمد على 

يات اللغوية أو المكانية البصرية؟ ما هي الظروف التي تؤثر على الكفاءة التمثيل
الرياضية للفرد؟ هذه األسئلة وغيرها كانت محور إهتمام البحوث العلمية لعقود من 
الزمن الماضي، وقد كانت تؤخذ اإلجابات على هذه األسئلة من مالحظة سلوك 

ند التفكير في الرياضيات، الرياضيين ومن تأمالتهم فيما يحدث في عقولهم ع
بعض الرياضيين والفيزيائيين أمثال أنشتاين يؤكد على أن الكلمات واللغة ليس لها 
دور في عمليات التفكير الرياضي، وإن وجد هذا الدور فهو ضعيف جدا، إال أن 
هناك آخرون يؤكدون على أن اللغة تلعب دورا حيويا في تفسيرهم لنظم الرموز، 

هناك من يدعي أن المعرفة العميقة بالرياضيات ليست عمليات مع أنه ما زال 
شفافة، أي أنها ال تظهر من التفكير الواعي أو الظاهر، ولقد ركزت العديد من 
الدراسات الحديثة على تحديد المكان الذي تجهز فيه  العمليات الرياضية البسيطة 

جهيز الكهربي مثل الجمع والضرب في المخ، وقد أظهرت دراسة واحدة أن الت
للقشرة المخية في الفص الخلفي األيسر يقلل من اآلداء على مسائل الضرب 

 ,Whalen et al(البسيطة ويؤدي إلى صعوبة إسترجاع الحقائق الرياضية 
1997.(  

  تجهيز المعلومات الرياضيةيوضح المنطقةالمسؤولة عن ) 91(شكل رقم 
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رون والمتمثل في أن المرضى ذوي تلف هذه النتيجة تؤيد ما الحظه باحثون آخ
 Cohittmairالفص الخلفي األيسر لديهم صعوبة في العمليات الرياضية أمثال 

وآخرون، ومع ذلك لم تستبعد نتائج هذه الدراسات الدور الذي تلعبه  1994
مناطق أخرى للمخ في تجهيز وإسترجاع الحقائق الرياضية، فقد وجد أن الفص 

من المخ العادي لآلخرين  %15خ أنشتاين كان أكبر بنسبة الخلفي األيسر من م
بسبب حجم البناءات المرتبطة  بالدماغ، ويرى الباحثون الذين قاموا بفحص مخ 
أنشتاين أن هذا النمو الكبير للفص الخلفي حدث في حياة أنشتاين عندما أظهر 

  ).140ص : 2007عيسى، خليفة،(مهارة في حساب األرقام والقدرات المكانية 

وبالمقابل هناك مجال للبحث القى إهتماما ويتمثل في مدى إعتماد  العمليات 
  .الرياضية على الوظائف األخرى للدماغ كالتمثيالت اللغوية والمكانية البصرية

فمن الواضح أن هناك مناطق مختلفة في المخ تشرع في العمل عندما نغير 
ث وجدت دراسة  إستخدمت المسح الطريقة التي نجهز أو نعالج بها  األرقام، حي

أن الضرب والطرح ومقارنة األرقام تستثير  FMRIوالرنين المغناطيسي الوظيفي
  ).chocam, 1999(مناطق مختلفة في الفصين الخلفيين األيمن واأليسر للمخ 

وعلى الرغم من إشتراك الفصين الخلفين األيمن واأليسر في تجهيز المعلومات 
قة الخلفية اليسرى هي التي تعطي اإلرتباط بين المعلومات الكمية، إال أن المنط

الكمية والشفرة اللغوية المخزونة في منطقتي بروكا وفرنيك، وأكثر نشاطا أثناء 
مقارنة األرقام هي المنطقة الخلفية اليمنى ألن المقارنة تنطوي على التوصل إلى 

  .نظام األرقام العربي وال يتطلب أية ترجمة لغوية
المناطق نشاطا أثناء عملية الضرب هي منطقة الجدار األيسر ألن المخ وأكثر 

أما أثناء عملية الطرح، فإن الفصين . يراقب نتائج العملية أثناء الحسابات اللفظية
الجداريين األيمن واأليسر ينشطان معا ألن عملية الطرح تتطلب النظام الرقمي 

  .الداخلي والتسمية اللفظية للناتج
األول غير لفظي : هناك نظامين مخيين يشتركان في الحساب الذهني  وبالتالي 

مبني على أساس فهم األعداد و إستعمال ومعالجة الكميات ، واآلخر لفظي مبني 
. بعيدا عن إدراك األرقام ) جمع بسيط وجداول ضرب ( على تذكر الحسابات 
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لحساب اليحتاج دائما ويعتبر النظام األول أساسي وقاعدي في قدراتنا الحسابية ، وا
إلى ذاكرة لفظية ، فهناك العديد من العمليات كالطرح والمقارنة تستلزم إستعمال 

  .ومعالجة الكميات دون الرجوع إلى الذاكرة 
النظام األول للحساب يستدعي أو يطلب الشق الجداري الذي يوجد في أعماق 

غيين لكل مهام تستدعي الفص الجداري ، هذه المنطقة تنشط آليا في النصفين الدما
إستخدام أو التعامل مع كميات ، فالتقديم البصري لألرقام بالنسبة لألفراد يكفي 

  Molko, Deheane,2004:p47)(. لتنشيط المنطقة الجدارية 
إذن فقد أكدت دراسات عديدة على أنه ال توجد منطقة واحدة من المخ للعمليات 

تم تنشيطها للقيام بعمليات رياضية الرياضية، بل مناطق مختلفة من الدماغ ي
مختلفة، بعض هذه العمليات تتطلب مدخالت من المناطق الخاصة باللغة والتي تقع 
في النصف الكروي األيسر، وهذا يشير إلى أن األفراد الذين لديهم إرتباطات 
عصبية قوية بين المراكز الكمية واللغوية من المحتمل بشكل كبير جدا أن يكونوا 

والعمليات الرياضية الدقيقة . فاءة من األفراد ذوي اإلرتباطات الضعيفة أكثر ك
تنطوي على عمليات خاصة باللغة وتعتمد على النصف الكروي األيسر في الفص 
األمامي إلستكمال عملها، لذلك فإن النجاح في تعلم حساب التفاضل والتكامل ربما 

ة اللفظية، والتي ربما تؤثر على يعتمد بشكل كبير على قدرة الفرد على تجهيز اللغ
إدراك وتجهيز اللغة الرياضية أي بمعنى آخر المهارات اللغوية اللفظية تعني 
مهارات رياضية جيدة ومضبوطة، وعلى الجانب األخر الرياضيات التقريبية ال 

البصرية في  -تعتمد على اللغة ويبدو أنها تعتمد كثيرا على التمثيالت المكانية
عيسى، ( .واأليسر حيث يتم إبتكار وإثراء الصور المكانية المعقدة نمالفصين األي

  ).162ص : 2007خليفة،

  
وفي األخير يمكن القول بأن صعوبات تعلم الحساب و الرياضيات متعددة وأسباب 
ظهورها مختلفة منها ما هو متعلق بالجانب العقلي و العصبي ومنها ماهو متعلق 

تشخيصها البد أن تكون متكاملة األبعاد حتى يتم  بالجانب النفسي ، لذلك فعملية
.بناء برنامج عالجي مناسب   



  

  

  الجانب التطبيقي

  

  

  

  



  

  

  : الفصل السابع 

  إجراءات الدراسة الميدانية

  

  

  

  

  

  

  

  



  إجراءات الدراسة الميدانية: الفصل السابع 

  :الدراسة اإلستطالعية : أوال 

  .أهداف الدراسة اإلستطالعية- 1

 .خطوات الدراسة اإلستطالعية و أدواتها- 2

 .عينة الدراسة اإلستطالعية- 3

 .نتائجها- 4

  :الدراسة األساسية: ثانيا

  .منهج الدراسة -1

 .عينة الدراسة -2

 .حدود الدراسة -3

 )كيفية تطبيقها و تصحيحها ( األدوات المستخدمة في الدراسة  -4

 . األساليب اإلحصائية المستخدمة -5
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  :الدراسة االستطالعية: أوال

  :أهداف الدراسة االستطالعية -1
لقد سعت الباحثة من خالل الدراسة اإلستطالعية إلى تحقيق األهداف البحثية  

  :التالية
  .تحديد المستوى الدراسي الذي سوف تجرى عليه الدراسة -أ
  ).ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة( تشخيص عينة الدراسة  -ب
  .ار أدوات البحث بغرض تعديلها أو تعويضهاإختب -ج
التعرف إلى ميدان البحث خاصة ما يتعلق توقيت التدريس، كيفية تقسيم نشاط  -د

  .الخ....... التلميذ في المدرسة 
  :خطوات الدراسة اإلستطالعية و أدواتها  -2
  : فيما يتعلق بتحديد المستوى الدراسي و التشخيص - أ

الكثير من الباحثين في مجال التربية الخاصة و  نظرا للصعوبة التي يواجهها
المتعلقة بصعوبة التشخيص الدقيق للتالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم و 
تمييزهم عن المتأخرين دراسيا ، بطيئوا التعلم ، و ذوي المشكالت التعليمية ، 
حاولت الباحثة وضع خطة تشخيصية للتالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة و 

  :ساب و قد كانت على النحو التالي الح
لقد قامت الباحثة بسلسلة من المقابالت النصف موجهة مع المعلمين  :المقابلة  -1

من ( بتدائية إلو المعلمات في مختلف المستويات الدراسية الموجودة في المرحلة ا
ى و ذلك بغية التعرف عل) السنة األولى إبتدائي إلى غاية السنة الخامسة إبتدائي

أكثر المستويات الدراسية التي توجد بها نسبة عالية من التالميذ الذين يعانون في 
تعلم كل من الكتابة و الرياضيات و بالتالي تبنيها كعينة للدراسة ، إذن فالمقابالت 
التي أجريت مع المعلمين هي المحك األول الذي إستندت إليه الباحثة في إختيار 

  :محاور هذه المقابالت ما يليعينة الدراسة ، وقد تضمنت 
  .مدى إنتشار صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة - 1
  .المستويات الدراسية التي تشهد أكبر نسبة - 2
  .أنواع صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة لدى التالميذ- 3
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  .التعرف على الوضعية العامة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  - 4
   :الدفاتر المدرسية للتلميذ -2

بعد تحديد العينة محل الدراسة، قامت الباحثة باإلطالع على مختلف الدفاتر 
المدرسية للتالميذ الذين يعانون من هذه الصعوبات للتعرف على الملمح الدراسي 

  :لهم، و هذه الدفاتر هي
  : الدفتر المدرسي  - أ

ا و ذلك و يتضمن المعدالت التراكمية للتلميذ في مختلف المواد الدراسية التي يتلقاه
من السنة األولى إبتدائي إلى غاية السنة الخامسة ،و قد إستخدمت الباحثة هذا 
الدفتر للتعرف على المسار الدراسي للتلميذ في مادتي الرياضيات و اللغة العربية 

يقوم التلميذ في المرحلة اإلبتدائية على النحو  و .خالل األربع و الخمس سنوات
  :التالي 

ثم إختبار على  10، ثم ثالثة إختبارات على 20إختبار على : في كل مادة هناك
20 .  
  :  كراس القسم -  ب

يتضمن أنشطة التلميذ الفردية من كتابة و رياضيات ،و قد إستخدمت الباحثة هذا 
كجزء ( الكراس للتعرف على أهم األخطاء التي يرتكبها التلميذ في مادتي الكتابة 

  .و الحساب) من مادة اللغة العربية 
  

  :الدفتر الصحي للتلميذ  -3
نظرا إلنعدام وجود طبيب على مستوى المدارس اإلبتدائية ، قامت الباحثة  

باإلطالع على الدفاتر الصحية للتالميذ الذين يعانون من صعوبات في تعلم الكتابة 
و الرياضيات و ذلك للتأكد من خلوهم من أية أمراض مزمنة أو إعاقات حركية أو 

، كما إعتمدت الباحثة على المعلومات المقدمة ) الخ ... ، سمعيةبصرية( حسية 
من طرف معلمي و معلمات هؤالء التالميذ و ذلك بهدف تطبيق محك اإلستبعاد أي 

  .إستبعاد حاالت التالميذ ذوي اإلعاقات و األمراض
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   :الكتاب المدرسي -4

   لرابع و حيث قامت الباحثة باإلطالع على كتاب الرياضيات في المستوى ا
الخامس من المرحلة اإلبتدائية و ذلك بقصد التعرف على أهم الدروس المقررة 

على هذين المستويين ، و كيفية تناول الكتاب لها ، و نوعية األنشطة و التمارين 
وقد تم إستغالله في تصميم اإلختبارات .الخ.......... المبرمجة في كل درس

  .التحصيلية في هذه المادة 
  :ة المالحظةشبك-5
و التي قامت الباحثة ببنائها قصد التعرف على أهم الخصائص المميزة للتالميذ  

الذين يعانون من صعوبات الرياضيات و الكتابة و قد تضمنت شبكة المالحظة 
  )1الملحق (:المحاور التالية

  : بالنسبة للتالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة -5-1
 .وضع الجسم والورقة  -

 .فل في الكتابة سرعة الط -

 .إستقامة الحروف  -

 .إتباع السطر  -

 .مقروئية الكتابة  -

 .إستخدام أدوات الكتابة  -

 .إنتاج الخطوط  -

 .شكل الحروف والكلمات  -

 .المظهر العام لورقة الكتابة  -

  :لرياضياتبالنسبة للتالميذ ذوي صعوبات تعلم ا -2- 5
 .التعامل مع المادة ككل  -

 .إجراء العمليات الحسابية  -

 .تحكم في المفاهيم الرياضية ال -

  .التعامل مع األشكال والرموز  -
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ألخطاء المتكررة في كتابة التالميذ و تمارينهم باإلضافة إلى ماسبق تم رصد ا
 .الرياضية، و الغرض منها التأكد من صدق تشخيص عينة الدراسة

  :إستمارة تحديد المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي-7

رض األساسي منها هو التعرف على الظروف المعيشية من تصميم الباحثة و الغ 
هذه الصعوبات، و التي دعمت بمقابلة مع  لكل تلميذ من التالميذ الذين يعانون من
والغرض منها هو تطبيق محك إستبعاد . التالميذ و المدرسين في هذا الخصوص

  ) 2الملحق .(التالميذ الذين يعانون من حرمان إقتصادي أو إجتماعي 
  :ختبار الذكاء المصورإ -8

من إعداد الدكتور أحمد زكي صالح و الذي يهدف إلى تحديد نسبة الذكاء لدى 
األطفال ، و قد إستخدمته الباحثة للتعرف على المستويات العقلية ألفراد العينة و 

  .بالتالي تطبيق محك التباعد الخارجي بين الذكاء و التحصيل
 8-1- وصف اإلختبار : (صالح ، 1978 )

ختبار من النوع غير اللفظي  الجمعي ألنه ال يعتمد على اللغة إال إليعد هذا ا
ال  ،وهوكوسيلة لإلتصال في شرح التعليمات لألفراد الذين يطبق عليهم اإلختبار 

ة تشابه أو قعال أصال ن العالقةأل ،يخضع ألي عامل لغوي أو مهارة لغوية
مجموعات من  اإلختبار عبارة عن حيث أن أسئلة. إختالف بين وحدات اإلختبار 

ختبار جمعي ألنه يمكن إلوا. صور يطلب من المفحوصين إدراك العالقة بينهما ال
. تطبيقه على عدد من األفراد في وقت واحد بواسطة فاحص واحد  

ر ظينأن هي فكرة التصنيف أي  عليهاختبارإلو الفكرة الرئيسة التي يقوم بناء ا
, الموجودة في كل سطر ثم يحدد عالقة التشابه بينهما شكال الخمسةألالفرد إلى ا

   )3الملحق (.شكالألا باقي ويبقى أحد األشكال يختلف عن
 8-2-طريقة تطبيق و تصحيح اإلختبار: 

بتدائي في الفترة إم تطبيق اإلختبار على تالميذ السنوات الرابعة و الخامسة ت
حيث . ختبار إلة على مفردات ادقائق وهو الزمن المحدد لإلجاب 10الصباحية لمدة 

يطلب من المفحوصين إدراك العالقة بين األشكال الخمسة الموجودة في كل 
, على هذا الشكل ) Χ(مجموعة ومعرفة الشكل المختلف فيها ووضع عالمة 
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وتمنح درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة وال تحسب اإلجابة 
  . المتروكة 

 8-3-الخصائص السيكومترية لإلختبار : 
 أ- صدق اإلختبار: وقد تم حساب صدق اإلختبار بطريقتين: 

وكانت معامالت :  )صدق المحك(ختبارات إلختبار بغيره من اإلعالقة ا -
ومع مجموعة أخرى  0.05ختبارات عند مستوى إلرتباط دالة مع مجموعة من اإلا

  .ختبارات إلمن بين هذه ا 0.01ختبارات عند إلمن ا
  0.13و  )300على عينة ( 0.20معامل االرتباط  :عاني الكلمات م

 ( 400على عينة  ) 

 إدراك المعاني : 0.47
0.28: التفكير  

الصدق العاملي: في دراسة تفصيلية لهذا اإلختبار مع مجموعة قوية من 
ختبارات العقلية التي تقيس مختلف القدرات العقلية مكونة من ثمانية عشر إلا
. 0.48ختبار الذكاء المصور مشبع بالعامل إن وجد أ اختبارإ  

 ب- ثبات اإلختبار : 
ستعمل فيها عن إختبار في كثير من األبحاث التي إللقد حسبت معامالت ثبات ا

وتراوحت معامالت الثبات , طريق التجزئة النصفية أو عن طريق تحليل التباين
يمة تم التحصل كبر قأوهي  0.85قل قيمة تم التحصل عليها وأهي  0.75بين 
وال شك أن هذه األرقام تدل على معامالت ثبات يمكن على ثبات يمكن . عليها

. الوثوق به  
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 8-3-الخصائص السيكومترية لهذا اإلختبار في البيئة الجزائرية : 
ختبار لمرات عديدة في دراسات أخرى ولم إلرغم أن الباحثة قامت بتطبيق هذا ا

رتأت أن تتأكد من إإال أنها . بالفهم لدى المفحوصين تصادف أية صعوبات تتعلق 
: مترية له في البيئة الجزائرية قد إعتمدت في ذلك على والخصائص السيك  

ختبار على طريقة إلعتمدت الباحثة في حسابها لمعامل ثبات هذا اإوقد :  الثبات -أ
ختبار بعد إلوقد بلغ معامل ثبات ا )ختبار إلى نصفينإلتجزئة ا(التجزئة النصفية 

  .0.77تصحيحه بمعادلة سييرمان براون 
ختبار بطريقة المقارنة الطرفية إلوقد تم حساب معامل صدق هذا ا:  الصدق -ب
  .وهي قيمة دالة إحصائية  12.06المحسوبة  توقد بلغت قيمة  )الصدق التمييزي(

بالصدق  تمتعيختبار إلن هذا اأمن خالل المعامالت المتحصل عليها يمكننا القول ب
. قابل للتطبيق في البيئة الجزائرية فهو تاليالوالثبات وب  

   : إختبارات تحصيلية في مادة الرياضيات بالنسبة لكل مستوى-9
 مجموعة من المعلمين من مدارس إبتدائية بوالية باتنة اي قام بتصميمهتو ال

الميذ هو إستخدامه كمحك تمييزي بين الت االغرض منه بالتعاون مع الباحثة،و
العاديين و ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و كذلك إلستغالل درجاته في تطبيق 

  )4الملحق (.محك التباعد
 3بتدائي وقد تضمنإختبار تحصيلي في مادة الرياضيات خاص بالنسبة الرابعة إ* 

كل الدروس الملقاة خالل الفصل األول من  علىتمارين ومسألة يشمل هذا اإلختبار
. غلب التالميذ صعوباتأالتي يواجه فيها  2009-2008ة السنة الدراسي  

بتدائي وقد تضمن إختبار تحصيلي في مادة الرياضيات خاص بالسنة الخامسة إ* 
ختبار بالدروس التي يواجه فيها التالميذ إليتعلق هذا ا, لة أأيضا ثالثة تمارين ومس

.ستيعابإلا وصعوبات في الفهم   
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 9-1- الخصائص السيكومترية لإلختبارات:

أ-الصدق: وقد تم حساب صدق اإلختبار بطريقة اإلتساق الداخلي أي حساب 
وقد بلغت  والدرجة الكلية  ختبارإلكل جزء من ا درجات رتباط بينإلمعامالت ا

:هذه المعامالت  

 بالنسبة إلختبار السنة الرابعة إبتدائي : 
  0.43:  رتباط بين التمرين األول والدرجة الكليةإلمعامل ا -

0.45: رتباط بين التمرين الثاني والدرجة الكلية إلمعامل ا -  
0.35: رتباط بين التمرين الثالث والدرجة الكلية إلمعامل ا -  
0.56: لة والدرجة الكلية أرتباط بين التمرين المسإلمعامل ا -  

 -بالنسبة إلختبار السنة الخامسة إبتدائي : 
0.55: ألول والدرجة الكلية رتباط بين التمرين اإلمعامل ا -  
0.44: رتباط بين التمرين الثاني والدرجة الكلية إلمعامل ا -  
0.40: رتباط بين التمرين الثالث والدرجة الكلية إلمعامل ا -  
0.66: رتباط بين التمرين المسألة والدرجة الكليةإلمعامل ا -  

 
ها دالة إحصائيا عند ختبارين نجد أنإلرتباط في كال اإلو بالنظر إلى معامالت ا

.لصدقختباران يتمتعان باإلوبالتالي فا 0.05.  0.01مستوى   

 ب- الثبات: 

ختبار بفاصل زمني بقدر ب إلختبارين من خالل إعادة تطبيق اإلتم حساب ثبات ا
: ختبارين إلأيام في ا 10  

عند  ادالة إحصائي ي قيمةوه 0.61ب  قدر ختبار السنة الرابعة إبتدائيإلبالنسبة  -
  0.01مستوى 

 ادالة إحصائي ي قيمةوه 0.83ب  قدر ختبار السنة الخامسة إبتدائيإلبالنسبة  -
0.01عند مستوى   
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قام بتصميمه أيضا مجموعة من المعلمين من  : إختبار تحصيلي في اإلمالء - 10
قصد التمييز بين التالميذ العاديين و بالتعاون مع الباحثة  بتدائيات بوالية باتنة إ
  .ي صعوبات تعلم الكتابةذو

وهو يتضمن فقرة تحتوي على أهم الدروس في مادة اللغة العربية التي يواجه فيها 
الرابعة و (ستخدمت مع المستويين إرة التي قوهي نفس الفت, التلميذ صعوبات

  )5الملحق .(نظرا للتشابه في الدروس بين المستويين  )الخامسة
 الخصائص السيكومترية لإلختبار : 

ختبار إلتجزئة ا(ختبار بطريقة التجزئة النصفية إلتم حساب ثبات هذا ا: الثبات - أ
وهو معامل دال إحصائيا عند  0.35ختبار إلوقد بلغ معامل ثبات ا )إلى جزئين

   0.05مستوى 
ختبار اإلمالء إرتباط بين درجات التالميذ على إلتم حساب معامل ا: الصدق -ب

وقد بلغ معامل  )اإلمالء بين مادة اللغة العربية( ودرجاتهم في مادة اللغة العربية
ختبار يتمتع إلوبالتالي فهذا ا 0.01وهو دال إحصائيا عند مستوى  0.57رتباط إلا

  .بالصدق والثبات
  30= ن :مالحظة 
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  : عينة الدراسة االستطالعية  -3

اضيات و بغرض التشخيص الدقيق للتالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم الري
  :الكتابة إنطلقت الباحثة من عينة أولية موضحة في الجدول التالي

  يوضح العينة األولية للدراسة)  13( الجدول رقم 

  : بالنسبة للسنة الخامسة -أ
عدد األقسام المدرسة

المستخدمة 

 في الدراسة

 عدد التالميذ

 المجموع إناث ذكور

2/2 - 1-مسكن  800مدرسة حي  37 27 64 

3/3 - 2-مسكن  800رسة حيمد  56 48 104 

3/3 مدرسة عيسى فالح  58 52 110 

 55 25 30 2/2 مدرسة عرعار محمد

 62 29 33 2/2 فطيمة مدرسة برحايل

 395 181 214 12/12 المجموع
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 :بالنسبة للسنة الرابعة -  ب

  
عدد األقسام المدرسة

المستخدمة 

 في الدراسة

 عدد التالميذ

 المجموع اثإن ذكور

- 1-مسكن  800مدرسة حي  2/2  18 28 46 

- 2-مسكن  800مدرسة حي  3/3  53 53 106 

3/3 مدرسة عيسى فالح  56 46 102 

حمدممدرسة عرعار   2/2 25 27 52 

فطيمة  مدرسة برحايل  2/2 30 30 60 

 336 184 182 12/12 المجموع
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  :الدراسة اإلستطالعية نتائج -4
الذي يشهد أكبر نسبة من صعوبات : بالنسبة لتحديد المستوى الدراسي -4-1

غلب المعلمين على أن المستوى الرابع و الخامس من أتعلم الرياضيات أجمع 
بتدائي هو الذي يعرف نسب كبيرة من التالميذ الذين يعانون من إلالتعليم ا

المعلمات حسب  صعوبات تعلم الرياضيات ، و قد تم توضيح إستجابات المعلمين و
  :المدارس محل الدراسة في الجدول التكراري التالي

  يوضح إستجابات المعلمين فيما يتعلق بالمستوى الدراسي) 14(الجدول رقم

  

عدد  المدارس
المعلمين

 المستويات الدراسية

المستوى
 األول

المستوى
 الثاني

المستوى
 الثالث

المستوى
 الرابع

المستوى
الخامس

800مدرسة حي 

 -1-مسكن 

3 0 0 1 3 3 

800مدرسة حي 

 -2-مسكن 

2 0 0 0 2 2 

  مدرسة عيسى فالح
3 

0 0 1 3 3 

 2 2 0 0 0 2 مدرسة عرعار محمد

مدرسة برحايل فطيمة 2 0 0 0 2 2 

 16 16 2 0 0 16 المجموع

أما بالنسبة لصعوبات تعلم الكتابة و بعد تطبيق شبكة المالحظة وجدت الباحثة بأن 
المستويين أيضا يشتمالن على حاالت لتالميذ يعانون من هذه الصعوبات ، و  هذين

و بناءا على نتائج شبكة  قامتحتى ال تبعثر الباحثة جهدها على مستويات عدة  
  .   إختيار عينة من هذين المستويينبالمالحظة 
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  :بالنسبة لتشخيص العينة  -4-2
  : عينة ذوي صعوبات التعلم-أ

  :ات التالية بعد تطبيق المحك
حيث قامت الباحثة بتطبيق  :محك التباعد الخارجي بين الذكاء و التحصيل -1

ثم طبقت إختبار الذكاء . إختبار تحصيل في كل من مادتي الرياضيات و اإلمالء
تلميذ و   114المصور ألحمد زكي صالح على عينة الدراسة األولية و التي بلغت 

تلميذ و تلميذة من العينة الكلية  18ستبعاد  إم بتدائية تإمدارس  خمستلميذة ضمن 
  :و ذلك لألسباب التالية

ار أكثر من بديل لإلجابة على المفردة الواحدة و بلغ عدد هؤالء التالميذ  يإخت - 1
  .ميذتال  8
 96ميذ ، و بالتالي أصبح حجم العينة تال 10غياب بعض التالميذ و عددهم  - 2

م تاء المصور ألحمد زكي صالح و رصد درجاته ، ختبار الذكإتلميذا وبعد تطبيق 
درجة ، و من هذه  90حصر التالميذ الذين تحصلوا على نسبة ذكاء تزيد على 

في اإلختبار  5/10ختيار التالميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من إالمجموعة تم 
هناك تباعد بمقدار إنحراف معياري ( التحصيلي سواء لإلمالء أو للرياضيات 

حد بين درجات هؤالء التالميذ في اإلختبار التحصيلي و الذكاء لصالح درجاتهم وا
و هذه هي العينة المبدئية لذوي صعوبات التعلم في الكتابة و ) في الذكاء 

  :الرياضيات و عددهم على الترتيب 
  .تلميذ و تلميذة  48: الرياضيات

  .تلميذ و تلميذة  48: الكتابة
  .90ميذ الذين تحصلوا على نسب ذكاء أقل من تم إستبعاد التال: مالحظة

( بعد اإلطالع على الدفتر الصحي لتالميذ العينة المبدئية  :محك اإلستبعاد  -2
طالع إلو مقابلة التالميذ و المعلمين ، باإلضافة إلى ا) المنبثقة من محك التباعد 

) لةاح 17(ستبعاد إجتماعي ، تم إلقتصادي و اإلستمارة المستوى اإعلى نتائج 
نتيجة معاناتهم من إعاقة سمعية، بصرية، مرض القصور الكلوي، مرض الغدد، 

الطالق ، العمل : لديهم ظروف أسرية قاسية) حاالت 9( ستبعاد إكما تم . السكري
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ليصل حجم العينة . خارج أوقات الدراسة، بدون مأوى، الخالفات األسرية الشديدة
  .ميذا و تلميذة تل 70ستبعاد إلى إلبعد تطبيق محك ا

  :نتائج المقابلة -3
ار أفراد عينة ذوي صعوبات تعلم يختإعتماد على تقديرات المعلمين في إلتم ا - 1

حتكاكا بالتالميذ و أعلم بمستواهم الدراسي إالرياضيات و الكتابة بحكم أنهم األكثر 
دريس الذين أجريت معهم المقابلة قاموا بت) المعلمات(خاصة و أن أغلب المعلمين 

  .بتدائيإبتدائي إلى غاية السنة الخامسة إهؤالء التالميذ من السنة األولى 
تم رصد أهم صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة لدى هؤالء التالميذ حسب - 2

  :و قد تم تمثيلها في الجدول التالي. وجهة نظر معلميهم دائما
  .الميذيوضح أهم صعوبات تعلم الرياضيات لدى الت) 15(الجدول رقم 

 التكرارات الصعوبات

 %100 التحويالت

 %80 إدراك الحجوم والمساحات والسعات

 %90 عملية القسمة

 %100 التدرج في حل المسائل

حالة –صعوبة ترجمة األلفاظ إلى أرقام 
 -األعداد العشرية 

50% 

عدم التفرقة بين األشكال الهندسية 
 والمجسمات

80% 

الزاوية  –اضية عدم إدراك المفاهيم الري
 - مثال

90% 

عدم فهم الحصر خاصة في األعداد 
 العشرية

100% 

 %50 صعوبة نقل األشكال

 %90 عدم فهم الكسور

 %100 صعوبة القسمة في األعداد العشرية
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  .يوضح أهم صعوبات تعلم الكتابة لدى التالميذ)   61( الجدول رقم  
  

 التكرارات الصعوبات

 % 50 تكبير الخط

 % 90 نسيان النقط

 % 90 عدم مقروئية الكتابة

 % 100 تداخل الحروف والكلمات 

 % 100 نسيان حروف في الكلمة 

 % 90 عدم التفرقة ببن الحروف

 % 50 الضغط الشديد على القلم 

 % 80 الكتابة في الهامش

 % 100 .كثرة المحو الذي يضر بالمظهر العام للكراس 

 % 100 الئية والنحويةكثرة األخطاء األم

 % 100 الخروج عن السطر

 % 100 الفوضى في الكتابة في معظم الكراريس 
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يوضح العينة النهائية لذوي صعوبات تعلم الرياضيات و )  17( الجدول رقم 

  الكتابة

  المستوى           
  

 المدارس

 الكتابة الرياضيات

السنة
الخامسة 

 

السنة
الرابعة

 

لمجموعا السنة
الخامسة

السنة 
الرابعة

المجموع

 7 3 4 7 3 4 - 1-مسكن  800مدرسة حي 

 7 4 3 7 3 4 - 2-مسكن  800مدرسة حي 

 7 4 3 7 3 4 مدرسة عيسى فالح

 7 3 4 7 3 4 مدرسة عرعار محمد

 7 4 3 7 3 4 مدرسة برحايل فطيمة

 35 18 17 35 15 20 المجموع

بالنسبة لعينة العاديين : تم إختيار نفس العدد مع مراعاة متغير الجنس. 
.تلميذ  35:وقد بلغ عددهم   
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بعد تفريغ نتائج شبكة المالحظة توصلت الباحثة إلى  :نتائج شبكة المالحظة -4
  :النتائج المسجلة في الجدول التالي

  :الكتابة -أ

  يوضح نتائج المالحظة في الرياضيات) 18(الجدول رقم

 األخطاء المرتكبة فيهنوع المحور

غالبا مايكون وضع جسم التلميذ مائال ويشغل وضع الجسم والورقة 
مساحة كبيرة من المنضدة ،رأسه مالمس للورقة

 .من شدة اإلنحناء 

سرعة ومقروئية الكتابة  بطيء جدا في الكتابة ،كتابته غير مقرؤة أو تقرأ
 بصعوبة

لممحاة ،يضغط على القلم ،ال يحسنيكثرإستخدام ا إستخدام أدوات الكتابة 
 اإلمساك بالقلم ،يكثر إستخدام المبراة

شكل الحروف والكلمات  ،يحذف..ظ.ش أو ط.يخلط بين الحروف مثل س
حروف من الكلمات ،ينسى وضع النقط ،حروفه
المكتوبة مائلة أو منحنية ،يستخدم إصبعه في إتباع

 .السطر للكتابة 

تشطيب ،سوء التنظيم ،الفوضى ،آثار الممحاةال المظهر العام للكراس 
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  : الرياضيات-ب

  يوضح نتائج المالحظة في الرياضيات) 19( الجدول رقم

 نوع األخطاء المرتكبة فيه المحور

يستغرق وقتا طويال في اإلجابة ،يستخدم معينات التعامل مع المادة ككل 
بدائية في الحساب كاألصابع ،يستعصي عليه حل

 .ارين والمسائل ،اليبادر في اإلجابة التم

اليستخدم الحساب الذهني، اليحفظ جداول الضرب إجراء العمليات الحسابية 
 ،اليجيد القسمة   

يحفظ القواعد الرياضية واليحسن توظيفها ،ال التحكم في المفاهيم الرياضية
يدرك مفاهيم اإلحتفاظ،اإلختزال،العدد العشري

 .حويالت لعدم فهمها ،الكسور،ال يجيد الت

اليفرق بين األشكال الهندسية خاصة المضلعات التعامل مع األشكال والرموز
والمجسمات،اليفرق بين الرموز الرياضية ،اليجيد
إستخدام المدور ،اليفرق بين األوزان وبين الحجوم

 والسعات ، يعجز عن نقل الشكل بكل تفاصيله
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 ثانيا: الدراسة األساسية:
1- منهج الدراسة:لقد إعتمدت الباحثة على المنهج العلّي المقارن في هذه الدراسة 

عينة ذوي صعوبات التعلم و ( كونها ستتناول الفروقات الموجودة بين عينتين 
أنماط معالجة المعلومات، : في بعض المتغيرات المعرفية) عينة التالميذ العاديين 

للوقوف على تأثيرها من عدمه في خلق . بصرية، اإلدراك البصريالذاكرة ال
صعوبات تعلم لدى التالميذ خاصة في مادتي الرياضيات و الكتابة في المرحلة 

  .بتدائيةإلا

والمنهج العلّي المقارن نوع من أنواع المنهج الوصفي التي تستخدم في الدراسات 
لى المقارنة بين الظواهر ثم يدرس عند تعذر إجراء المنهج التجريبي ،وهو يهدف إ

أوجه الشبه واإلختالف بينها ليصف العوامل التي تكمن وراءها 
) 125ص:1998أبوعالم،(  

 2- عينة الدراسة:
:تنقسم عينة الدراسة إلى ثالث عينات فرعية هي  

2-1- عينة التالميذ العاديين: و قد تم إختيار هؤالء التالميذ بطريقة مقصودة 
ار التالميذ ذوي المستوى يختإى محك التحصيل الدراسي، حيث تم عتماد علإلبا

ستبعاد التالميذ إ، و تم  05/10، و أكثر من  07/10الدراسي المتوسط أقل من 
  اوقد بلغ عدده% 62: المتفوقين، و يقدر حجم العينة بالنسبة للمجتمع األصلي ب

:تلميذ و تلميذة  و يمكن تمثيل خصائص هذه العينة فيما يلي  35 
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 الجدول رقم ( 20 ) يوضح خصائص عينة التالميذ العاديين

المستوى المجموع
 الخامس

 المدارس المستوى الرابع

 ذكور إناث ذكور إناث
-1-مسكن800مدرسة حي  1 2 2 1 7

-2-مسكن800مدرسة حي  2 2 1 2 7
مدرسة عيسى فالح 2 2 2 3 7
مدرسة عرعار محمد 2 2 2 1 7
مدرسة برحايل فطيمة 2 2 1 1 7

المجموع 9 10 8 8 35

 2-2- عينة التالميذ ذوي صعوبات التعلم: و التي تنقسم إلى: 
.عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات -أ  
عينة ذوي صعوبات في تعلم الكتابة  -ب  

:   ستطالعية بتطبيق المحكات التاليةإلالدراسة ا وقد تم تشخيصها خالل

محك التباعد بين التحصيل و الذكاء -  

ستبعاد إلمحك ا-  
    : بالنسبة لذوي صعوبات الكتابة   :   وبلغ عدد أفراد هذه العينة

تلميذة   16تلميذ منهم     35    العدد الكلي   :
    %   50 :    األصلي ب وبالتالي يقدر حجم العينة بالنسبة للمجتمع

  - بالنسبة لذوي صعوبات تعلم الرياضيات :

تلميذة    14تلميذ منهم   35:   العدد الكلي  

%    50: و بالتالي يقدر حجم العينة بالنسبة للمجتمع األصلي ب
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شروط إختيار عينة الدراسة: لقد روعي في إختيار عينة الدراسة (العاديين و ذوي 
:ما يلي) الصعوبات  

.في العينة قدر اإلمكان قاربادد الذكور و اإلناث متأن يكون ع - 1  

جتماعية الموجودة بمجتمع إلقتصادية و اإلأن تضم مختلف المستويات ا - 2
.الدراسة  

 3- حدود الدراسة: تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:
 أ- الحدود البشرية: حيث تضم عينة هذه الدراسة مجموعة تالميذ في المرحلة 

.دائية من التعليم في المستويين الرابع و الخامسبتإلا  

ب- الحدود الجغرافية: تتحدد الدراسة جغرافيا بمجموعة من المدارس اإلبتدائية 
.تبتدائياإ بخمسالواقعة بوالية باتنة شرق الجزائر و المقدر عددها   

 ج-  الحدود البحثية: كما تتحدد هذه الدراسة من الناحية البحثية بالمتغيرات 

، الذاكرة البصرية، )أنماط معالجة المعلومات(أنماط السيادة النصفية للمخ : التالية
.تعلم الرياضيات، صعوبات تعلم الكتابة اتاإلدراك البصري، صعوب  

  د- الحدود الزمنية: تتحدد هذه الدراسة زمنيا ب:
2009ماي  -2008أكتوبر        
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 4- األدوات المستخدمة في الدراسة:

ما  ىشتملت علإعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على مجموعة من األدوات إلقد 
:يلي  

  .الح الشريف وآخرونإختبار الذاكرة البصرية لص -1
  .إختبار اإلدراك البصري - 2
  .لكوفمان وكوفمان إختبار أنماط معالجة المعلومات - 3

:و فيما يلي عرض لهذه األدوات المستخدمة  

 4-1-إختبار التذكر البصري المباشر : لصالح الدين الشريف واخرين 
 4-1-1 وصف اإلختبار : 

ختبار فرعي من بطارية قياس الذاكرة السمعية و البصرية والتي تتكون من إوهو 
األول لقياس الذاكرة السمعية و البصرية المباشرة التي : ختبارات إلنوعين من ا

والثاني , ن الذاكرة قصيرة المدى ستدعاء المعلومات مإتقيس قدرة الفرد على 
ستدعاء إة التي تقيس قدرة الفرد على ألقياس الذاكرة السمعية و البصرية المرج

ختبارا إختبار من ثمانية عشر إويتكون كل , المعلومات من الذاكرة طويلة المدى 
ختارته الباحثة في الدراسة إختبار التذكر البصري المباشر الذي إفرعيا من بينها 

كبر عدد ممكن من األشكال أسترجاع إالذي يهدف إلى قياس قدرة الفرد على  و
) 6الملحق( .ختبار من عشرين شكال مختلفاإلويتكون هذا ا, المألوفة التي رآها  

 4 -1-2- كيفية تطبيق و تصحيح اإلختبار:
:ختبار فهي كالتاليإلبالنسبة لتعليمات ا  

.ألشكاليطلب من المفحوص إمعان النظر في تلك ا -  

  ) chronomètreستخدام جهاز قياس الزمنإضرورة ( يحدد الزمن بدقيقتين فقط -
  .ختبارإلتعرض الصورة مرة واحدة فقط لكل األفراد الذين طبق عليهم ا-
يطلب من المفحوص كتابة أو ذكر أكبر عدد ممكن من أسماء األشكال التي  -

  .رآها في ورقة منفصلة
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سنوات حتى كبار  6و هو صالح لألفراد من سن  ،ختبار بصورة فرديةإليطبق ا
ستخدام مع األفراد الذين يعانون من إعاقة سمعية أو إلالسن، و هو غير مصمم ل

  )245ص: 1424صالح الدين شريف و آخرون،.( بصرية أو تخلف عقلي

ختبار تعطى درجة لإلجابة الصحيحة و تلغى اإلجابات إلبالنسبة لتصحيح ا
  .الخاطئة

  :صائص السيكومترية لإلختبارالخ-4-1-3

تلميذا و تلميذة من  699ختبار على عينة قوامها إللقد تم حساب ثبات ا: الثبات-أ
 442من المرحلة الثانوية، و عدد  و المرحلة األولى و الثانية من التعليم األساسي

طالبا و طالبة من كليات التربية و الصيدلة و الهندسة بجامعة أسيوط، و بلغ معامل 
ستخدام طريقة إو ذلك ب 0.01و هو دال إحصائيا عند مستوى  0.69الثبات 

Kuder&Richardson.  
 :و قد تم حسابه بطريقتين :الصدق -ب

حيث تم عرضه في صورته النهائية قبل التطبيق النهائي على  :صدق المحكمين -
  .محكما من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أسيوط 21
و ذلك بحساب معامالت اإلرتباط بين كل درجة في  :ق الداخليطريقة اإلتسا -

كل مقياس فرعي و الدرجة الكلية للذاكرة العامة، و ذلك بعد تطبيقه على عينة 
الدراسة، و قد بلغ معامل اإلرتباط بين مقياس التذكر البصري و الدرجة الكلية 

   0.01و هو دال إحصائيا عند مستوى  0.86للذاكرة 

 -1-4:ص السيكومترية لإلختبار في البيئة الجزائريةالخصائ-4 
أ- الصدق: و قد تم حسابه من خالل طريقة المقارنة الطرفية حيث بلغت قيمة ت 

. 0.01و هي قيمة دالة إحصائيا عند  9.58=المحسوبة ت  
قد و إعادة التطبيق،مل الثبات عن طريق التطبيق وام حساب معت :الثبات -ب

  .  0.01هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى و  0.70بلغت قيمة ر 
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  : K.ABC:بطارية أالن كوفمان و نادين كوفمان-4-2

  :لبطاريةوصف ا -4-1-1

تقيس الذكاء و المعارف  وهي) K.ABC(بطارية الفحص النفسي للطفلوتعرف ب
 ،سنة و نصف 12لدى األطفال البالغين من العمر من سنتين و نصف إلى غاية

للتقييم النفسي و العيادي و التربوي لألطفال ذوي صعوبات  موجهة كما أنها
ند هذه البطارية إلى نماذج و نظريات في علم النفس المعرفي و تتس .التعلم

( العصبي خاصة ما يتعلق منها بسلوك حل المشكالت و أنماط معالجة المعلومات 
- 1979( luriaذج نموذج لوريا ا، و من أشهر تلك النم)متزامنة -تتابعية
الذين توصلوا إلى أن كل نصف دماغي له نمط خاص في  ،و آخرون...) 1966

ختصاص النصف األيسر، في إمعالجة المعلومات، فالمعالجة التحليلية التتابعية من 
حين أن المعالجة الكلية المتزامنة يختص بها النصف األيمن، تطبق البطارية 

  .دقيقة 45بصورة فردية، متوسط زمن التطبيق هو 
  :و تتكون هذه البطارية من أربع ساللم عامة هي

   Processus séquentiels: العمليات العقلية المتتابعة) أ
 Processus simultanés: العمليات العقلية المتزامنة) ب

 Processus mentaux composite: العمليات العقلية المركبة) ج

 Connaissances: المعارف) د

ختبارا فرعيا موزعة على الساللم السابقة إ 16من  K.ABC   كما تتكون بطارية 
  )kaufman,1998:p38-45( :الذكر كما يلي

  :وتتضمن  :سلم العمليات العقلية المتتابعة) 1
سلسلة من  ذو يتضمن تنفي :   Mouvements de main:حركات اليد -

 هذا. حركات اليد من طرف المفحوص بنفس الترتيب الذي أشار إليه الفاحص
  .أشهر 5سنة و  12ختبار صالح للفئة العمرية من سنتين و نصف إلى إلا

و يتضمن : Mémoire immédiate des chiffres:ذاكرة األرقام الفورية-
تكرار سلسلة من األرقام من طرف المفحوص بنفس الترتيب المعطى من قبل 

  ).12.5-2.½(الفاحص، و هو صالح للشريحة العمرية 
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و يتضمن اإلشارة باإلصبع إلى سلسلة :  suites de motsت متتاليات الكلما -
بعض المفردات (من رسومات ألشياء مألوفة بنفس الترتيب الذي ذكره الفاحص 

 4من (ختبار صالح إل، هذا ا)ستجابةإلالصعبة تتضمن مهمة مشتتة بين المثير و ا
  ).12.5- سنوات

  :سلم العمليات العقلية المتزامنة) 2
يتضمن التعرف على الصورة التي و: Fenêtre magique:ريةالنافذة السح -

يعرضها الفاحص من خالل التحريك البطيء للقرص عبر نافذة ضيقة دون أن 
 - 2.½(يرى المفحوص الصورة بشكل كامل و هو صالح لألطفال من سن 

4.11.(  
و يتضمن : Reconnaissances de personnes: التعرف على األشخاص-

في مجموعة لشخص أو شخصين عرضت صورته بسرعة  التعرف على صورة
  ).4.11 - 2.½(في الصفحة السابقة و هو صالح من سن 

و يتضمن تحديد : Reconnaissances de formes:التعرف على األشكال -
و هو صالح لسن من : الشيء أو الموقف المقدم في شكل صورة غير مكتملة

)½.2 -12.5.(  
تجميع عدة مثلثات متطابقة إلنتاج أو تركيب و يتضمن : Trianglesالمثلثات -

  ).12.5-سنوات 4(نموذج معطى و هو صالح للفئة العمرية من 
ختيار الصورة إويتضمن : Matrices analogiques المصفوفات المتشابهة -

 5(و هو صالح لسن من  ،الصحيحة أو الشكل المجرد الذي يكمل مصفوفة
  ).12.5- سنوات

و تتضمن تذكر موقع الصور في  :moire spatialeMéالذاكرة المكانية  -
الصفحة المعروضة سابقا بسرعة و تحديد موقعها في الصفحة الالحقة و هو 

  ).12.5- سنوات 5(صالح لألطفال من 
و يتضمن ترتيب صور لحدث ما ترتيبا : de photos sSérieسل الصورسال -

  ).12.5-سنوات 6(زمنيا و هو صالح للفئة العمرية من 
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  :سلم المعارف) 3
ختبار تسمية إلو يتضمن هذا ا: Vocabulaire courantالمفردات المتداولة -

  ).4.11-2.½(شيء موجود في الصورة و هو صالح للمرحلة العمرية من 
: connus Personnages et lieuxإختبار األشخاص و األماكن المعروفة  -

ان مقدم في و يتضمن تسمية شخص معروف أو شخص من الخيال، أو مك
  ).12.5- 2.½(الصورة أو الرسم و هو صالح للفئة العمرية من 

و يتضمن البرهنة على معرفة األرقام و  :Mathématiqueإختبار الحساب -
المفاهيم الرياضية و كذا القدرة على العد و الحساب و هو صالح من سن 

  ).12.5-سنوات3(
سم المفهوم ماديا كان أو إطفل و يتضمن أن يجد ال: Devinettesإختبار األلغاز -

  ).12.5-سنوات3(و هو صالح من  ،نطالقا من قائمة لمجموع خصائصهإمعنويا 
و يتضمن تحديد :Lecture et déchiffrementإختبار القراءة و فك الرموز -

  ).12.5-سنوات 5(الحروف و قراءة الكلمات، و هو صالح للفئة العمرية من 
و يتضمن إظهار : cture et compréhensionLeإختبار القراءة و الفهم -

  .الفهم للنصوص المكتوبة و القراءة
  .عوامل ثقافية خاصة بالبيئتين األمريكية و الفرنسية هذا السلم يتضمن: مالحظة

ختبارات موجهة إيحتوي على : Echelle non verbaleالسلم غير اللفظي) 4
عاقة السمعية و الذين يعانون ألطفال األقليات العرقية، و كذلك لألطفال ذوي اإل

  .من صعوبات في اللغة و الكالم
  :و يمكن إيجاز أهم الخصائص التي يقيسها كل اختبار فرعي في الجدول التالي 

 ) kaufman:1998,feuille de dépouillement(  
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  يوضح الخصائص التي يقيسها كل إختبار)21(الجدول رقم 

  
  ختباراتإلا     

  
 الخصائص

تحركا
 اليد

 التعرف
  على

األشكال

  ذاكرة
 األرقام
الفوري

المثلثات متتاليات
الكلمات

 المصفوفات
 المتشابهة

سالسل
الصور

 الذاكرة
المكانية

        العمليات العقلية المتشابهة

        العمليات العقلية المتزامنة

       السيولة

        التنظيم اإلدراكي

        إعادة إنتاج نموذج

        الذاكرة البصرية الفورية

        الذاكرة السمعية الفورية

        القدرة المكانية

        التآزر البصري الحركي

نتباه إلى التفاصيل البصريةإلا        

        الذاكرة طويلة المدى

        العالقة بين األجزاء و الكل

        التطور المبكر للغة

        التنظيم البصري

       التعبير الشفهي

        التفكير

الراحة في التعامل مع األرقام        
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اإلدراك البصرية للمثيرات
 المجردة

       

        القدرة على التحليل

        الفهم اللفظي

        اإلدراك البصري للمثيرات الدالة

فاصيل المهمة والغيرالتمييز بين الت
 مهمة

       

ا رأتهختبارات التالية التي إلختيار اإختبارات قامت الباحثة بإلو من جملة هذه ا
مناسبة جدا لتحقيق أهداف الدراسة الحالية و هي التعرف على أنماط معالجة 

هذه والمعلومات لدى التالميذ العاديين و ذوي صعوبات تعلم الكتابة و الحساب، 
  :تبارات هيخإلا

حركات اليد، ذاكرة األرقام ( ختباراته الثالث إب :سلم العمليات العقلية المتتابعة) 1
ختبار حسب سن أفراد إختيار مفردات كل إ، وقد تم )الفورية، متتاليات الكلمات

  .سنة 11العينة و هو 
، التعرف على األشكال(ختباراته الخمسة إب :سلم العمليات العقلية المتزامنة) 2

ستثناء إو تم ) المثلثات، المصفوفات المتشابهة، الذاكرة المكانية، سلسلة الصور
ألنها ال تتناسب ) النافذة السحرية، التعرف على األشخاص(ختبارين اآلخرين إلا

  .سنة 11مع عمر أفراد العينة و هو 
ختبارات السابقة الذكر البد من إللتصحيح ا :ختباراتإلطريقة تصحيح ا-4-2-2
  )kaufman,1998:p 55(    :اع الخطوات التاليةإتب
للمفحوص من خالل طرح  Age chronologiqueنقوم بحساب العمر الزمني -1

  :ختبار، مثالإلتاريخ ميالده من تاريخ إجرائه ل
  1998-04-17:          تاريخ الميالد 

  2009-01- 20: ختبارإلتاريخ إجراء ا
  سنة 11    - 3 – 3:    العمر الزمني
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ختبار من عدد المفردات إلختبار نقوم بطرح رقم آخر مفردة في اإي كل ف - 2
  la note bruteختبار إلالخاطئة فنحصل على الدرجة الخام في هذا ا

 noteإلى درجة سلمية  la note bruteنقوم بتحويل الدرجة الخام  -3 

d’échelle  7( و لتحقيق ذلك نستعين بالملحق رقم.(  
المقابلة لكل درجة سلمية و  Rang percentileة الميئنية نقوم بإيجاد الرتب - 4

  ). 8(  لتحقيق ذلك نستعين بالملحق رقم 
تجمع الدرجات السلمية في العمليات المتزامنة على حدى، ثم تجمع الدرجات  - 5

  .تابعية على حدىتالسلمية للعمليات ال
ن بالملحق و لتحقيق ذلك نستعي Bande d’erreurنقوم بتحديد هامش الخطأ - 6

  ). 9( رقم 
ونقاط ) F(  ختبارات و يرمز لنقاط القوة إلتحدد نقاط الضعف و القوة في ا - 7

  ) 10( نستعين بالملحق  ).F(  الضعف 
و لتحقيق  Note standardنقوم بتحويل الدرجة السلمية إلى درجة معيارية  - 8

  ). 11( ذلك نستعين بالملحق رقم 
لمقابلة للدرجات المعيارية و في ذلك نستعين بالملحق رقم تحدد الرتبة الميئنية ا - 9
ثم نبحث عن داللة الفروق بين العمليات المتزامنة و العمليات المتتابعة )  12( 

نجمع درجة المعالجة  نمط العمليات المتكاملة للتعرف علىلترجيح الكفة ألحدهما، 
  .المتتابعة ودرجة المعالجة المتزامنة

 هذه الدرجات في ورقة اإلجابة الموضحة في الملحق رقم  يتم تفريغ كل -10
)13 .(  
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  :الخصائص السيكومترية لإلختبارات في البيئة الفرنسية-2-3- 4

حساب معامل : ختبارات بعدة طرق نذكر منهاإللقد تم حساب ثبات ا :الثبات - أ
 :تاليتساق الداخلي و تتضح معامالت الثبات في الجدول الإلستخدام اإالثبات ب

)kaufman,1998:p86(  
  يوضح معامالت الثبات لبطارية كوفمان) 22( الجدول رقم

  
 السن

  
 العدد

 المعالجة
 التتابعية

 المعالجة
 المتزامنة

  المعالجة
 المركبة

 معامل الثبات

10-10.11 119 0.85 0.85 0.90 

11-11.11 121 0.83 0.90 0.92 

12-12.5 60 0.79 0.86 0.89 

  
لجدول يتضح بأن معامالت الثبات دالة إحصائيا مما يدل على أن من خالل ا

  .ختبارات تتمتع بالثباتإلا
: ختبارات أيضا بطرق مختلفة نذكر منهاإللقد تم حساب صدق ا :الصدق - ب    

  :الصدق العاملي الذي تتضح نتائجه في الجدول التالي
  يوضح معامالت الصدق لبطارية كوفمان)  23(الجدول رقم

ختبارات الفرعية للعمليات العقليةإلالتحليل العاملي ل الفرعيةتباراتخإلا
 121=سنة    ، ن 11:السن

 العمليات المتزامنة العمليات المتتابعة

  :العمليات المتتابعة
  حركات اليد - 3
  ذاكرة األرقام الفورية - 4
 متتاليات الكلمات - 5

  
0.71 0.20 
0.81 0.18 
0.78 0.13 
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  :يات المتزامنةالعمل
  التعرف على األشكال - 4
  المثلثات- 6
  المصفوفات المتشابهة - 8
  الذاكرة المكانية - 9

 سلسلة الصور -10

  

0.15 0.72 

0.14 0.82 

0.19 0.64 

0.19 0.62 
0.14 0.77 

تتابعة متشبع مختبارات المعالجة الإختبار من إيتضح من خالل الجدول بأن كل  
  )kaufman,1998:p105(. )المعالجة المتتابعة( بالعامل المسمى

  .ختباراتإلمما يدل على صدق ا
  :ختبارات في البيئة الجزائريةإلخصائص السيكومترية لهذه اال -4-2-4

ختبار على عينة قدرت إلستخدام طريقة إعادة تطبيق اإلقد قامت الباحثة ب :الثبات -أ
  .  0.80ختبار إلسنة و قد بلغ معامل ثبات ا 11طفل في سن  50ب 
ستخدمت الباحثة طريقة المقارنة الطرفية في حساب صدق إ: الصدق -ب
و هي قيمة  8.23=و قد بلغت قيمة ت المحسوبة ت) الصدق التمييزي(ختبارات إلا

وهي قيمة  6.06=بالنسبة للعمليات المتتابعة ، وت 0.01دالة إحصائيا عند مستوى 
  .بة للعمليات المتزامنةدالة إحصائيا عند نفس المستوى بالنس

ختبارات تتمتع بالصدق و الثبات و بالتالي صالحية التطبيق في البيئة إلو عليه فا
  .الجزائرية

عتمدت الباحثة في قياس اإلدراك البصري إو قد  :إختبار اإلدراك البصري -4-3
 وختبارين أحدهما تم تطبيقه على التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات إعلى 
ر تم تطبيقه بالنسبة للتالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة، في حين تم تطبيق اآلخ
  .اديين بغرض المقارنةعختبارين معا على التالميذ الإلا

  :ختبار التمييز البصري للدكتورة ريما الجرفإ-1- 4-3
ختبار فرعي من بطارية لقياس مهارات التعرف على الكلمة المكتوبة لدى إو هو 

بتدائية و يهدف إلى قياس القدرة على التمييز بين كلمة و أخرى و إلة اتالميذ المرحل
  .)98ص:1994الجرف،( .بين حرف و آخر، و القدرة على التعلم عن طريق النظر
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  ) .14الملحق(كلمات 25-20ومن حروف 20-1مفردة من 25ختبار من إليتكون ا 
ميذ الذين يعانون من ختبار لتطبيقه على التالإلار هذا ايختإو قد قامت الباحثة ب

صعوبات في تعلم الكتابة ألنها تراه أكثر مالئمة لهم بحكم أنه يتناول الحروف و 
ختبار و هؤالء التالميذ ترتبط مشكلتهم بالحروف و إلالكلمات كمثيرات داخل ا

  .الكلمات
  : ختبارإلطريقة تطبيق و تصحيح ا

ر المحدد بمدة زمنية معينة ا التطبيق غيذختبار بصورة جماعية، و هإليتم تطبيق ا
ختيار البديل المشابه إيطلب من المفحوص . ختبار سرعةإختبار قوة و ليس إألنه 

  .للحرف أو الكلمة الرئيسة و يضع دائرة حوله
  :بالنسبة للتصحيح

  .ختبار إجابة صحيحة واحدة فقطإللكل مفردة من مفردات ا -
عتمد التصحيح على إجابة جديدة ختار إإختار المفحوص إجابة ثم حذفها و إإذا  -

  .اإلجابة الجديدة
  .0ختار المفحوص إجابة ثم حذفها و لم يختر إجابة جديدة حصل على إإذا  -
  .ختار المفحوص إجابتين أو جميع اإلجابات لم يحصل على أية درجةإإذا  -
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  :ختبار في البيئة الجزائريةإلالخصائص السيكومترية ل

فردي (عتماد على طريقة التجزئة النصفية إلختبار باإلحساب اتم : الثبات -أ
و  0.01و هو دال إحصائيا عند  0.62ختبار إلو قد بلغ معامل ثبات ا) زوجي

  .ختبار يتمتع بالثباتإلبالتالي فا
الطرفية و قد بلغت قيمة ت  ةتم حساب الصدق بطريقة المقارن: الصدق -ب

  .ختبار يتمتع بالصدقإلو منه فا 0.01عند و هي قيمة إحصائيا  7.51=المحسوبة ت
  30=ن: مالحظة

  ): المصفوفات المتشابهة(ختبار اإلدراك البصري إ  -4-3-2

التي تم شرحها بإسهاب سابقا، و قد  K-ABCختبار فرعي من بطارية إو هو 
ستخدامه مع التالميذ ذوي إلعتقادها مالئم إختبار ألنه حسب إلختارت الباحثة هذه اإ

ختبار و شرح طريقة اإلجابة إلو لقد تم وصف هذا ا ،تعلم الرياضيات صعوبات
  .اعليه و كيفية تصحيحه سابق
  :ختبار منفردا في البيئة الجزائريةإلالخصائص السيكومترية ل

التطبيق بعد فاصل  إعادة عتماد على طريقةإلختبار باإللقد تم حساب ا :الثبات -أ
  . 0.01و هو دال إحصائيا عند مستوى 0.83 أيام و قد بلغ معامل الثبات 10زمني 
  30=ن: مالحظة

ختبار من خالل المقارنة الطرفية و قد إلتم حساب الصدق التمييزي ل :الصدق -ب
  .  0.01و هي دالة عند مستوى  9.23بلغت قيمة 

  .ختبار يتمتع بالصدق و الثباتإلمما يدل بأن ا
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة -5

ستعانت الباحثة باألساليب اإلحصائية التالية و هي األكثر مناسبة لنوعية إ لقد
:الفروض و نوعية البيانات المستخدمة في الدراسة الحالية  

           Pearsonرتباط إلمعامل ا - 1
  ) مج ص Xمج س  ( –) ص Xمج س (ن           

   )228ص:1978بهي،.(  =ر 
  ] 2)مج ص( – 2ن مج ص ] [ 2)مج س( – 2ن مج س[       

  
  :      معادلة سبيرمان براون  - 2

      2  X  1ر     
  = ر

   2ر+  1      

  : قيمة ت للعينات المتساوية - 3
   2م – 1م                                   

  )325ص:2004عالم،     (  = ت 
   X      1   2)مج ع( –) 2مج ع(ن              

  ) 1-ن(ن    ن                                         
  : المتوسط الحسابي - 4

  مج س         
  = م 

  ن          
  : نحراف المعياري إلا- 5

  2]مج س]       [2مج س[                    
  2ن      -      1ن=                  ع 

                               

  :  Fن ختبار التبايإقيمة   -6
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  MSB      التباين الكبير                       
        )  373ص :1978بهي،..............(F ==                                       ف 

  MSW              التباين الصغير            
  % النسبة المئوية  - 7
    :الخطأ المعياري للفرق بين المتوسطين-8
  

                         2 2ع     2 1ع

                  2ن        1ن           =            2م-1مف
                                                              

 
  ) 132، ص1998عبد الرحمان،( ...... 2م-1مف \ 2م-1م) = التائية(النسبة الحرجة - 9

  
  )331ص:2004عالم،  …… (2م - 1م                                

  م م           = ق      - 10 

  ن                                

                                         

                                          
 
 
 
 
 

  

  



  

  

  : الفصل الثامن

عرض نتائج الدراسة 

  ومناقشتها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  عرض نتائج الدراسة و مناقشتها: الفصل الثامن

  
  عرض نتائج الدراسة و مناقشتها - 1

  مناقشة عامة - 2

  خاتمة - 3

  التوصيات واإلقتراحات  -4    
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  :عرض النتائج -1

و التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات  :)1(عرض نتائج الفرضية رقم -1-1
ذوي صعوبات  –ذوي صعوبات الكتابة  –العاديين (داللة إحصائية بين التالميذ 

  .في نمط المعالجة المتتابعة) رياضياتال
  تابعةيوضح قيمة ف بين المجموعات في نمط المعالجة المت)  24( الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

قيمة  ف التباين درجات الحرية

بين متوسطات 
 المجموعات

89.06 2 44.8 34.72 

 1.29 102 131.8 داخل المجموعات

  :القراءة اإلحصائية للجدول

بالرجوع إلى قيمة و 34.72= المحسوبة ف ف  يتضح من خالل الجدول بأن قيمة
 0.01عند مستوى  4.79و  0.05عند مستوى  3.07ف الجدولية نجد أن تساوي 

دالة ها ،وبما أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية فهذا يدل على أن
و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .  0.01إحصائيا عند مستوى 

في نمط ) رياضياتذوي صعوبات ال -ذوي صعوبات الكتابة -العاديين(التالميذ 
  .جة المتتابعة و عليه فالفرض الصفري لم يتحققالمعال

البد من البحث عن الداللة بين  0.01و بما أن قيمة ف دالة إحصائيا عند مستوى 
إختبار ( HSDكل متوسطين من المتوسطات الثالثة بإستخدام األداة اإلحصائية 

  )توكي
  2م -  1م                          

  = ق       
                         دم م

              ن                                         
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  :و يمكن توضيح قيم ق بين المتوسطات في الجدول التالي   
يوضح قيمة  ق بين كل متوسطين في نمط المعالجة )  52( الجدول رقم 

  المتتابعة

0.05عندالداللة قيمة ق المجموعات  0.01الداللة عند 

صعوبات  -العاديين
 رياضياتال

7.36 X X 

 X X 4.21 صعوبات الكتابة-العاديين

  

  : القراءة اإلحصائية للجدول
يتضح من خالل الجدول بأن قيمة ق المحسوبة دالة إحصائيا عند المستويين 

تفوقوا في نمط  ، مما يدل بأن التالميذ العاديين قد3.41مقارنة بقيمة ق الجدولية 
= م( رياضياتعلى التالميذ ذوي صعوبات تعلم ال)  5.06=م(المعالجة المتتابعة 

  ) 4.24= م(و صعوبات تعلم الكتابة )  3.66
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و التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات  ):2(عرض نتائج الفرضية رقم -1-2
ذوي صعوبات  - لكتابةذوي صعوبات ا -العاديين(إحصائية بين التالميذ  داللة
  .في نمط المعالجة المتزامنة) رياضياتال

  يوضح قيمة ف بين المجموعات في نمط المعالجة المتزامنة)  62( الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

قيمة  ف التباين درجات الحرية

بين متوسطات 
 المجموعات

156.80 2 78.40 7.11  
  
 15.34 102 1564.85 داخل المجموعات 

  :القراءة اإلحصائية للجدول

وبالرجوع إلى قيمة  7.11= المحسوبة ف ف  يتضح من خالل الجدول بأن قيمة
-0.05مستويين العند  4.79، 3.07: ف الجدولية و التي تساوي على التوالي

ها نجد أن قيمة ف المحسوبة  أكبر من قيمة ف الجدولية مما يدل على أن 0.01
، و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  يينمستوال هذين دالة إحصائيا عند

في نمط المعالجة ) رياضياتصعوبات ال -صعوبات الكتابة -العاديين(التالميذ 
  .المتزامنة و عليه فالفرض الصفري لم يتحقق

و للبحث عن الداللة بين كل متوسطين من المتوسطات الثالثة على حدى تم 
  :التي تم توضيحها في الجدول التاليحساب قيمة ق بينها و 

بين متوسطات المجموعات في نمط المعالجة  تيوضح قيمة )  72( الجدول رقم 

  المتزامنة

0.05الداللة عند تقيمة المجموعات  0.01الداللة عند 

صعوبات  -العاديين
 رياضياتال

2.96 X X 

صعوبات الكتابة-العاديين 2 X  
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  : ولالقراءة اإلحصائية للجد 
المحسوبة دالة إحصائيا عند المستويين  ت يتضح من خالل الجدول بأن قيمة

التالميذ ذوي صعوبات  ، مما يدل بأن  2.58- 1.96 الجدولية  ت مقارنة بقيمة
قد تفوقوا في  ) 17.69=م(و صعوبات تعلم الكتابة ) 18.54=م( رياضياتتعلم ال

  .) 16.60= م( ينعلى التالميذ العادي زامنةنمط المعالجة المت
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و التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات  ):3(عرض نتائج الفرضية رقم -1-3
ذوي صعوبات  - ذوي صعوبات الكتابة -العاديين(إحصائية بين التالميذ  داللة
  .المركبفي نمط المعالجة ) رياضياتال

  مركبمط المعالجة اليوضح قيمة ف بين المجموعات في ن)  82( الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

قيمة  ف التباين درجات الحرية

بين متوسطات 
 المجموعات

74.55 2 37.27 2.02  
  
 18.42 102 1879.50 داخل المجموعات 

  :القراءة اإلحصائية للجدول

وبالرجوع إلى قيمة  2.02= المحسوبة ف ف  يتضح من خالل الجدول بأن قيمة
-0.05مستويين العند  4.79، 3.07: لية و التي تساوي على التواليف الجدو

من قيمة ف الجدولية مما يدل على  صغرنجد أن قيمة ف المحسوبة  أ 0.01
توجد فروق ذات داللة ال ، و بالتالي  يينمستوهذين ال دالة إحصائيا عند هاغير أن

في ) رياضياتالصعوبات  - صعوبات الكتابة -العاديين(إحصائية بين التالميذ 
  .تحقق قدو عليه فالفرض الصفري  ركبنمط المعالجة الم
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و التي تنص على أنه ال توجد فروق  ): 4( عرض نتائج الفرضية رقم -1-4
ذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين و نظرائهم من ذوي صعوبات الكتابة في 

  .اإلدراك البصري
بين العاديين  ت للفروق في اإلدراك البصري يوضح قيمة)  29( الجدول رقم 

  وذوي صعوبات الكتابة

المتغير اإلنحراف المتوسط العينة
 المعياري

 قيمة ت

اإلدراك 
البصري

التالميذ العاديين 
 35=ن

22.08=1م 2.45 7.79 

التالميذ ذوي 
صعوبات الكتابة  

 35=ن

 3.85 16=2م

  :القراءة اإلحصائية للجدول 

أكبر من قيمة  7.79الجدول أن قيمة ت المحسوبة والتي تساوي  يتضح من خالل
(  68= وذلك عند درجة حرية  0.01عند مستوى  2.60والتي تساويت الجدولية 

وبالتالي فقيمة ت دالة إحصائيا عند هذا المستوى ،وعليه توجد فروق ) 2-2×35
تابة ،وبذلك ذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات تعلم الك

 .فالفرض الصفري لم يتحقق 

  :حساب النسبة التائية لترجيح الفروق

    :الخطأ المعياري للفرق بين المتوسطين-1
  

                            2 2ع         2 1ع

                  2ن        1ن          =            2م-1مف
                                                              

            0.41= 2م-1مف   



327 
 

   2م-1مف \ 2م-1م) = التائية(النسبة الحرجة 
         

  14.82= النسبة الحرجة 
وعند  1.96هو  0.05من المعلوم أن الحد األدنى للداللة اإلحصائية عند مستوى 

عن قيمة  تزيد 14.82و بما أن قيمة النسبة الحرجة المحسوبة  2.58هو  0.01
فإن الفرق بين المتوسطين ) 0.01-0.05(النسبة الحرجة الجدولية عند المستويين 

قد ) 22.08=م(له داللة إحصائية عند هذين المستويين أي أن التالميذ العاديين 
  .)16=م(  تفوقوا على التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة في اإلدراك البصري
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و التي تنص على أنه ال توجد فروق  ): 5(ج الفرضية رقم عرض نتائ -1-5
في  رياضياتذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين و ذوي صعوبات تعلم ال

  .اإلدراك البصري
يوضح قيمة ت للفروق في اإلدراك البصري بين العاديين )  30( الجدول رقم 

  وذوي صعوبات الرياضيات

المتغير حرافاإلن المتوسط العينة
 المعياري

 قيمة ت

اإلدراك 
البصري

  التالميذ العاديين
 35=ن

15.48 2.50 7.13 

التالميذ ذوي 
  صعوبات الكتابة

 35=ن

11.76 1.76 

  :القراءة اإلحصائية للجدول  

أكبر من قيمة  7.13يتضح من خالل الجدول أن قيمة ت المحسوبة والتي تساوي 
وبالتالي فقيمة ت دالة  0.01ستوى عند م  2.60والتي تساوي ت الجدولية 

إحصائيا عند هذا المستوى ،وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ 
 .العاديين وذوي صعوبات تعلم الرياضيات ،وبذلك فالفرض الصفري لم يتحقق 

  :حساب النسبة التائية لترجيح الفروق

  0.51= الخطأ المعياري 
  7.27= النسبة التائية 

نجد أن قيمة  0.01و  0.05مع الحد األدنى للداللة اإلحصائية عند مستوى  قياسا
أكبر من قيمة النسبة التائية الجدولية و بالتالي  7.27النسبة التائية المحسوبة 

فالفرق بين المتوسطين له داللة إحصائية عند هذين المستويين أي أن التالميذ 
= م(من ذوي صعوبات تعلم الحساب  قد تفوقوا على نظرائهم) 15.48=م(العاديين 
  .في اإلدراك البصري) 11.76

  



329 
 

و التي تنص على أنه ال توجد فروق  ): 6( عرض نتائج الفرضية رقم  -1-6
ذوي صعوبات  - العاديين(ذات داللة إحصائية في الذاكرة البصرية بين التالميذ 

  ).ذوي صعوبات الرياضيات–تعلم الكتابة 
  قيمة ف بين المجموعات في الذاكرة البصريةيوضح )  31( الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

قيمة  ف التباين درجات الحرية

بين متوسطات 
 المجموعات

544.25 2 5.33 57.88 

 308.52 102 617.05 داخل المجموعات

  :القراءة اإلحصائية للجدول

لرجوع إلى باو 57.88 = المحسوبة ف ف  يتضح من خالل الجدول بأن قيمة
عند مستوى  4.79و  0.05عند مستوى  3.07قيمة ف الجدولية نجد أن تساوي 

 ها،وبما أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية فهذا يدل على أن 0.01
و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .  0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

في ) رياضياتذوي صعوبات ال -بةذوي صعوبات الكتا -العاديين(التالميذ 
  .و عليه فالفرض الصفري لم يتحققالذاكرة البصرية 

البد من البحث عن الداللة بين  0.01و بما أن قيمة ف دالة إحصائيا عند مستوى 
  النسبة الحرجة التائيةكل متوسطين من المتوسطات الثالثة بإستخدام 

  :لتاليبين المتوسطات في الجدول ات  و يمكن توضيح قيم
  يوضح قيمة  ت بين كل متوسطين في الذاكرة البصرية)  32( الجدول رقم 

الداللة عند تقيمة المجموعات
0.05 

الداللة عند 
0.01 

صعوبات  -العاديين
 الحساب

8.72 X X 

صعوبات  -العاديين
 الكتابة

6.61 X X 
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  : لقراءة اإلحصائية للجدولا
وبة دالة إحصائيا عند المستويين المحس تيتضح من خالل الجدول بأن قيمة 

، مما يدل بأن التالميذ العاديين قد تفوقوا 2.58- 1.96الجدولية  تمقارنة بقيمة 
= م(على التالميذ ذوي صعوبات تعلم الحساب ) 9.69= م(الذاكرة البصرية في 

  )5.51=م(و صعوبات تعلم الكتابة )  5.91
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  :مناقشة النتائج -2

  : )3(و)2(و)1( اتمناقشة نتائج الفرضب-2-1

بأن النمط المسيطر لدى التالميذ العاديين هو  اتيتضح من خالل نتائج الفرضي
النمط األيسر على حساب النمط األيمن أو المتكامل الذي لم يظهر تماما لدى أفراد 

الذين  رياضياتالعينة و ذلك بالمقارنة مع التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة و ال
سيطر لديهم النمط األيمن، هذه النتائج جاءت متسقة مع نتائج دراسات أخرى مثل 

، Morrison 1990، موريسن 2006، جيهان العمران  2002دراسة هويدا غنية 
، في حين تعارضت مع نتائج 1996جوجينغ و آخرون، أوبرزت و آخرون 

  .Bouen & Hyned 1988دراسات أخرى كدراسة بوين و هيند 
إذن بصورة عامة يستخدم التالميذ أساليب مختلفة في إدراك المعلومات و التعامل 

معها، هذا اإلختالف يرتبط بالتفضيل الخاص بكل فرد الذي يرتبط بدوره 
كل تفضيل من التفضيالت يعتمد و) متكامل-أيمن-أيسر(المخية لديه  بالسيطرة

تابعة للنصف األيسر تعتمد على نمط معين في معالجة المعلومات، فالمعالجة المت
م الزمني في المعالجة، و تكون العناصر فيها غير قابلة للمسح في وقت اعلى النظ

منطقي، بينما المعالجة المتزامنة تقوم على أساس  وترتيب واحد بل في تسلسل
بصورة كلية وفي وقت واحد للوصول إلى حل المهمة  معالجة المعلومات المستقبلة

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بار نمط معالجة المعلومات ،وعليه يمكن إعت
رئيسا في تفسير هذه الصعوبات، حيث يختلف التالميذ ذوي النمط األيسر  امصدر

ل صيفيفضل ذوي النمط األيسر الفحص الدقيق للتفا. منهم عن ذوي النمط األيمن
األيمن النظرة  في حين يفضل ذوي النمط ،لذا يستغرقون وقتا أطول في اإلستجابة

ختالف هؤالء التالميذ في إالكلية لألشياء التي تستغرق وقتا كبيرا مما قد يفسر 
  .سرعة و دقة إنجاز المهام التعليمية

و بالنسبة للرياضيات و الكتابة نجد أن األطفال ذوي صعوبات التعلم في هذه 
بق التطرق لها في المواد يفتقدون إلى المهارات األساسية الالزمة لتعلمها و التي س

الجانب النظري و يكون ذلك نتيجة الضعف المتراكم لديهم بدءا من المرحلة 
األولى من التعليم، و األمر هنا ال يتعلق بطبيعة المادة التي يقوم كل نصف دماغي 
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مما  ،بإجراء العمليات المعرفية عليها و لكن طبيعة معالجة كل نصف لهذه المادة
ال يتطابق مع أسلوب المعلم مما يجعله غير قد في للطفل يؤكد بأن النمط المعر

قادر على اإلستفادة من المعلومات التي يقدمها المعلم نتيجة األسلوب الذي 
  .يستخدمه في تقديم المعلومات

إلى ) Woolfolk & Nicolish , 1980(نكوليش و في هذا الشأن يشير ولفولك و
مات، لكي يتعلم األطفال فإنه يجب أنه في ضوء نظرية تجهيز و معالجة المعلو

عليهم أن يستقبلوا المعلومات أوال، ثم يقوموا بتجميع الوحدات المنفصلة من 
( ) المخرجات(المعلومات و عمل وصالت بينها ثم التعبير عن تلك المعلومات 

و بين اإلستقبال و التجميع و التعبير يقوم األطفال  .)99ص:  2007عبد الواحد،
كلمات، أرقام، (بعمليات التحليل و التركيب و اإلسترجاع للمعلومات المستقبلة 

، و بالتالي فاألطفال الذي يعانون من صعوبة في أي عملية من عمليات )أشكال
تخدامهم سإمعالجة المعلومات السابقة سوف يعانون من صعوبات في التعلم نتيجة 

ستراتجيات أو أنماط معالجة غير مناسبة، و قد يرجع ذلك إلى عدة عوامل من إل
و لعل النظام التربوي و البرامج التعليمية . لخإ....بينها التنشئة األسرية، الوراثة

أكثر هذه العوامل تأثيرا كونها قد ال تتالئم مع النمط الذي يستخدمه التلميذ في 
تتم على مستوى  ةالرياضيالمعلومات معالجة  كانت ذافإ ،معالجته للمعلومات

النصف األيسر، و الكتابة تتطلب تآزر عمل النصفين الدماغين فكيف يمكن لطفل 
يعالج المعلومات بطريقة مختلفة أن ينجح في تعلم هذه المهارات، و هذا يؤكد 

حاجة التالميذ إلى أسلوب تعليمي متكامل يعمل على تنشيط عمل النصفين 
لدماغيين معا سواءا من خالل أساليب التدريس أو بناء المناهج التعليمية، و في ا

أن من أسباب صعوبات التعلم  Gardner 1991هذا الصدد يذكر جاردنر 
بالمدارس هو أن معظم األنشطة و األنظمة التعليمية ال تتالئم مع نمط معالجة 

  ).155ص:2007د،عبد الواح( . المعلومات التي يستخدمها بعض التالميذ

معظم مدارسنا إلى أن  2002كما تشير أغلب الدراسات ومنها دراسة هويدا غنية 
فقط من المخ و تهمل النصف اآلخر، حيث أن إستراتيجيات  اواحد اتعلم نصف
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التدريس بالمدارس الحالية تعمل على تنمية النصف الكروي األيسر فقط و ذلك من 
.ى اللغة و التفكير المنطقي والرياضي و السببيخالل تركيز األنشطة التعليمية عل  

عبد (العقل مما دعا البعض إلى وصف المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية يسارية

تركز على تنمية التفكير التحليلي و المنطق و الخطي و  )155ص:2007الواحد،
المتتابع في مقابل التفكير الكلي و الحدسي و الفني و المتزامن، و بالتالي 

تعلمين الذين يعالجون المعلومات بطريقة تعتمد على وظائف المخ األيمن سوف فالم
يكونون في خطر و ليس لديهم القدرة على التعلم و تعتبر المدرسة الحالية مكان 

  .بعض المواد الدراسية  ومن هنا تنشأ لديهم صعوبات في تعلم، إحباط و فشل لهم
 Tsunodoعصاب الياباني تسونودا جراح األ ويمكن في األخير أن نؤكد ماقاله 

أن الثقافات المختلفة بأنظمتها التعليمية المتنوعة " " ينالعقل اليابا"المعنون  هفي كتاب
  " .تؤثر على الطرائق التي يستخدم من خاللها األفراد عقولهم
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  ): 4(مناقشة الفرضية رقم  -2-2

ق جوهرية في اإلدراك البصري بين يتضح من نتائج هذه الفرضية بأن هناك فرو 
التالميذ العاديين و ذوي صعوبات التعلم في الكتابة و ذلك لصالح التالميذ 

العاديين، و قد جاءت هذه النتائج متسقة مع نتائج دراسة تعوينات، دينو و شينج ، 
دراسة السعيد، دراسة هاربر، دراسة صقر، إذن فتعلم الكتابة اليدوية يعتمد على 

سم الحرف بشكله و قدرته على إالطفل بالحروف ليكون قادرا على ربط  معرفة
التمييز بينها، و يتعلق اإلدراك و التمييز البصري في الكتابة بإدراك حجم 

الحروف، المسافات و الفراغات الموجودة بين الحروف و الكلمات، إدراك أشكال 
جد صعوبة في تمييز الحروف لذلك فالطفل الذي يعاني من صعوبات في الكتابة ي

الحروف و الكلمات بصريا و مطابقتها على نماذجها رغم سالمة حاسة البصر، و 
هذا ما توصلت إليه الباحثة من خالل شبكة المالحظة و تفريغ نتائج إختبار التمييز 

البصري، حيث أن الكثير من هؤالء األطفال ال يفرقون بين الحروف، ينسون 
... ن حروفا إلى الكلمات، لديهم تداخل بين الحروف التنقيط، يحذفون أو يضيفو

الخ مما يجعل كتابتهم غير مقروءة، و يرتبط التمييز البصري بالتآزر البصري 
الحركي ألن على الطفل أن يتعلم الحركات المؤدية لرسم شكل الكلمات و الحروف 

ن لذلك سميت الصعوبات في الكتابة بالقصور التصويري أي عدم اإلنسجام بي
  .ر و الحركةبصال

فتقارهم إلى إو قد تعود هذه الصعوبات التي يعاني منها هؤالء التالميذ إلى 
القدرات النوعية الخاصة التي ترتبط بالكتابة كالذاكرة البصرية، إذ من المحتمل أن 

الضعف في اإلدراك البصري يترتب عنه قصور في الذاكرة البصرية مما ينتج 
لكلمات المكتوبة، إلى جانب عدم قدرتهم على إدراك عنه صعوبة التعرف على ا

العالقات المكانية، كما أن القصور الوظيفي في نظام معالجة المعلومات خاصة 
الوظائف النوعية المتعلقة بالحركة و اإلدراك يمكن أن يؤدي إلى ظهور هذه 

  .الصعوبات
من خالل و يلعب الجو المدرسي و األسري دورا هاما في ظهور هذه األخيرة 

أسلوب التدريس الذي يستخدمه المعلم و الذي يكون جماعيا في أغلب األحيان و 
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قتصاره على متابعة الخط في حصة اإلمالء فقط، و كذلك اإلهمال األسري للطفل إ
  .فيما يتعلق بتعلم هذه المهارة من خالل تقص التدريب و المتابعة
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  ):5(لفرضية رقم مناقشة نتائج ا-  2-3 

يتضح من نتائج هذه الفرضية بأن هناك فروق جوهرية في اإلدراك البصري بين  
،  وذوي صعوبات تعلم الرياضيات وذلك لصالح األطفال العاديين التالميذ العاديين

، دراسة ميلر 1992دراسة بارون   و قد جاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع نتائج
في حين تعارضت مع دراسة كل من تورجسين ، 1992، عواد 1997و ميرسر 

  .1994، دراسة رفيت و آخرون 1977
فمن المعروف أن األنشطة اإلدراكية تساهم في جعل التلميذ يصل إلى معنى 

 ،األشياء من خالل اإلحساس كما أنها تعمل على تنظيم و تفسير المثيرات البصرية
العمليات اإلدراكية ال يستطيعون لذلك فإن التالميذ الذين يعانون من صعوبات في 

  . تفسير المثيرات و معرفة معناها
و الرياضيات كواحدة من المهارات األساسية التي يتعلمها الطفل في المرحلة 

اإلبتدائية تعتمد في عمومها على األرقام و الرموز و األشكال و اإلشارات مما 
اك البصري لدى التلميذ ضطراب اإلدرإيكسبها المظهر البصري المكاني، و عليه ف

فيجد الطفل نفسه غير قادر على  ،يؤدي إلى صعوبات كبيرة في تعلم هذه المادة
التعامل مع المدركات الحسية بطريقة رمزية ليخدم أغراض المسألة أو التمرين 

الحسابي رغم أن الطفل في السنة الرابعة و الخامسة إبتدائي و حسب وجهة نظر 
 ،لربط بين المفاهيم المختلفة بعالقات إما رياضية أو منطقيةبياجيه قد بلغ مرحلة ا

  .محسوسة وو التفكير المنطقي غير المجرد في أشياء ملموسة أ
ويؤكد الكثير من العلماء على دور اإلدراك عموما واإلدراك البصري بصورة 

خاصة في ظهور صعوبات التعلم ، لذلك فقد وضعت الكثير من النظريات 
نظرية اإلدراك البصري ، نظرية التكامل : سير صعوبات التعلم منها اإلدراكية لتف

اإلدراكي ،النظرية اإلدراكية الحركية ، وحسب نظرية اإلدراك البصري في تفسير 
فإنه يمكن تصنيف صعوبات اإلدراك إلى التداخل في أنظمة اإلدراك صعوبات التعلم 

ري للرسومات والصور ،وصعوبة إدراك الكل والجزء ، وصعوبة التمييز البص
واألشكال ،وتمييز الفرق بين مثيرين من ناحية الشكل ،أو الحجم ،أو الشكل أو العمق 

  )68ص:2003عبد الحميد،.(،أو المسافة 
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و حسب نتائج شبكة المالحظة و نتائج اإلختبار التحصيلي في الرياضيات     
ائية يعانون من وجدت الباحثة أن بعض أطفال هذا المستوى من المرحلة اإلبتد

صعوبات في المفاهيم المتعلقة باألشكال الهندسية الرياضية مثل معين، مضلع، 
الخ، كما يجدون صعوبة في نسخ هذه األشكال ....  ،مجسم متوازي أضالع

صعوبة إدراك األطوال و األحجام فال يفرقون بين المستقيم، . خاصة المركبة منها
الخ، صعوبة في المسائل التي تنطوي على .. ..نصف المستقيم، القطعة المستقيمة

، العجز عن تحويل > ،<المساحة، صعوبات في التمييز بين اإلشارات مثل 
الخ من الصعوبات .... العملية الحسابية من شكلها األفقي إلى العمودي أو العكس 

اإلدراكية البصرية التي ظهرت لديهم و قد يرجع ذلك كما سبق ذكره إلى 
ات التي يستخدمها الطفل في التعامل مع المفاهيم و المسائل الرياضية ستراتيجيإلا

ختيار اإلستراتيجية المالئمة لحل المشكالت أو عدم القدرة إو ذلك من خالل عدم 
على تعميم اإلستراتيجيات على مواقف أخرى، و يلعب أسلوب التدريس المتبع من 

ة المعلومات لدى هؤالء طرف المعلم دورا كبيرا في ذلك، كما أن نمط معالج
التالميذ يساعد على ذلك فالرياضيات تحتاج إلى المعالجة المتتابعة و غيابها يؤدي 
إلى ظهور صعوبات في تعلم هذه المادة، و يساهم الجو األسري بدرجة كبيرة في 

الذي  ءالسلبي نحو هذه المادة الشي األسرة تجاهإظهور الصعوبات من خالل 
   .فل في هذا الجانبيؤدي إلى إهمال الط
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  ):6(مناقشة نتائج الفرضية  -2-4

سة و جود فروق جوهرية بين التالميذ العاديين و داسيتضح من خالل الفرضية ال 
في الذاكرة البصرية و ذلك  رياضياتنظرائهم من ذوي صعوبات تعلم الكتابة و ال

اسات أخرى مثل دراسة لصالح التالميذ العاديين، هذه النتائج تتفق مع نتائج در
، دراسة سيجل 2001، دراسة سوانسون و كيلوري  1988شاليف و آخرون 

و قد توصلت كل هذه الدراسات إلى أن األداء على مهام الذاكرة . 1984ولندرل 
ة، فاألطفال الذين يعتباره كمؤشر للتنبؤ بالقدرة الرياضية و الكتابإالبصرية يمكن 

ف و الكلمات و الرموز و األرقام بصريا تكون يفشلون في تذكر أشكال الحرو
لديهم صعوبة في تعلم الكتابة و أيضا الحساب، إذ أن إعادة إنتاج شكل أو حرف 
أو رقم من الذاكرة يرتبط بالعجز في هاتين المادتين، و قد يعود ذلك إلى ضعف 

ستراتيجيات المستخدمة من طرف التالميذ في مواقف التعلم عكس أقرانهم إلا
أن األطفال الذين ليست لديهم  و في هذا الصدد يرى ماجد محمد عثمان عاديين،ال

األطفال غير المنتجين  أنماط أو إستراتجيات واضحة في التذكر يطلق عليهم إسم
بساللة و تلقائية  ةلإلستراتيجيات أما أقرانهم الذين يستخدمون إستراتيجيات الذاكر

، ذلك أن )9ص :  2004عثمان، (جيات فيعرفون باألطفال المنتجين لإلستراتي
بصرية ذات أهمية كبيرة في األداء األكاديمي خاصة الستراتيجيات الذاكرة خاصة إ

و قد توصلت الكثير من الدراسات من بينها دراسة فوقية .  متحاناتإلاألداء في ا
 إلى إفتقار التالميذ ذوي صعوبات التعلم إلى إستراتيجيات محددة 2004عبد الفتاح 
  .يؤدي إلى محدودية سعة الذاكرةفي التذكر 

المتعلقة  تلكو أهم الصعوبات التي يواجهها األطفال ذوي صعوبات التعلم 
المعلومات في الذاكرة خاصة الترميز البصري أي ) ترميز(بإستراتيجيات تشفير 

تمثيل المعلومات في الذاكرة حسب مظهرها البصري الدال عليها، ذلك أن عملية 
بتداءا من تقديم المهمة إز هي األسلوب الذي تنظم به الذاكرة البصرية المهام الترمي

  .حتى صدور اإلستجابة
إلى أن هؤالء  Gearyو بالنسبة لألطفال ذوي صعوبات الحساب فقد أشار جيري 

ستراتيجيات عد غير ناضجة من بينها تلك المتعلقة بالترميز إاألطفال يستخدمون 
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البصري لألرقام في الذاكرة يؤثر على معالجة هذه  البصري، و ضعف الترميز
األرقام و بالتالي حل المسألة أو العملية الحسابية مما يجعل التالميذ غير قادرين 

 أو أية معينات آخرى ستخدام الورقة و القلمإعلى حل هذه المسألة أو العملية دون 
رياضيات في حد و هذا يعني غياب الحساب الذهني، و قد يرتبط ذلك بمنهاج ال

  .ذاتها أو النظام التربوي غير المكيف
أما بالنسبة للكتابة فهي أكثر المهارات التي تعتمد على الذاكرة عموما وعلى 

سترجاع إستدعاء و إذلك أن عملية النسخ تعتمد على . الذاكرة البصرية خصوصا
ن الكلمات و الحروف حسب شكلها من الذاكرة، و التالميذ الذين يعانون م

صعوبات في الذاكرة البصرية يفشلون في تذكر ما تم مشاهدته و يجدون صعوبة 
وهذا يتضح من خالل نتائج شبكة . ستدعاء الحروف و الكلمات من الذاكرةإفي 

المالحظة، و قد يعود ذلك إلى أساليب التدريس غير المالئمة أو أساليب التربية 
التصور التي ترتبط باللعب األسرية خاصة ما يتعلق برسوخ عادة التخيل و 

ع في فترة الطفولة المبكرة و الذي يحول دون التذكر السليم ياإليهامي الذي يش
  .لألشكال و الحروف و األرقام

رتباطا وثيقا بعملية اإلدراك البصري، إو يجدر بالذكر بأن عملية الذاكرة ترتبط 
جابا على سير عملية فكلما كان اإلدراك البصري للمثيرات سليما كلما أثر ذلك إي

وهذا ما .والعكس صحيح الذاكرة البصرية و سهل عملية التخزين و اإلسترجاع
( أشارت إليه نظرية إدراك الشكل بناءا على نموذج والتي ترى بأن إدراك الشكل 

يستند إلى نموذج موجود مسبقا في .....) الحرف ، الرقم ، العملية الحسابية 
  .إلدراك سلباي حالة غياب هذا النموذج يتأثر االذاكرة البصرية للفرد ،وف
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 3-خاتمة:

لقد توصلت الكثير من الدراسات التي أجريت حول فئة ذوي صعوبات التعلم و 
العمليات المعرفية لديهم إلى وجود إضطراب في بعض هذه العمليات مما دفع 

هؤالء الباحثين إلى اإلستنتاج بأن اإلضطراب الذي يحدث على مستوى العمليات 
الخ هو المصدر ....دراك أو الذاكرة المعرفية سواء تعلق األمر باإلنتباه أو اإل

األساسي لتفسير ظهور صعوبات التعلم لدى هذه الفئة في واحدة أو أكثر من 
  .قراءة، كتابة، حساب: المهارات األساسية

و قد حاولت هذه الدراسة بدورها التعرف على مدى مسؤولية اإلضطراب الذي 
وبات تعلم الكتابة و يمكن أن يصيب إحدى العمليات المعرفية على ظهور صع

الحساب لدى أطفال المرحلة اإلبتدائية خاصة في مستوياتها األخيرة و ذلك من 
خالل المقارنة بين آداء األطفال العاديين و آداء ذوي صعوبات تعلم الكتابة و 

الذاكرة البصرية، اإلدراك البصري، نمط (لعمليات الحساب على بعض هذه ا
، و قد توصلت الباحثة إلى وجود فروق جوهرية في األداء في )معالجة المعلومات

هذه العمليات بين األطفال العاديين و نظرائهم من ذوي صعوبات التعلم لصالح 
يب األطفال العاديين، مما حذى بها إلى اإلستنتاج بأن اإلضطراب الذي قد يص

الذاكرة البصرية أو اإلدراك البصري أو نمط معالجة المعلومات سبب رئيس في 
  .ظهور صعوبات التعلم لدى هؤالء األطفال

و رغم هذه النتائج إال أن األسباب الكامنة وراء ظهور صعوبات التعلم لدى 
األطفال في المرحلة اإلبتدائية مازالت بحاجة إلى كثير من الدراسة و التحليل 

تخدام أساليب و مناهج مختلفة ألن تحديد األسباب بدقة يعني صدق التشخيص بإس
  .و بالتالي بناء برنامج تعليمي عالجي مناسب لهذه الفئات

  
  
  
  



 
التوصيات و 

  اإلقتراحات
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  :التوصيات و اإلقتراحات-4

  :من خالل نتائج البحث المتوصل إليها يمكن إقتراح ما يلي
  :على المستوى التعليمي -أ

يوصي بضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية خاصة الرياضيات و  - 1
  .مراعاة متغيرات معرفية كنمط معالجة المعلومات في بنائها

ليب التدريس الحالية سواءا للغة أو يوصى بضرورة إعادة النظر في أسا - 2
  .للحساب و ضرورة تركيزها على األسلوب الفردي

يوصى بضرورة اإلهتمام من قبل الهيئات الوصية بالتعليم التكييفي خاصة إذا  - 3
كانت الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية ال تسمح بالحد من اإلكتظاظ داخل 

  .األقسام
درسين حول العمليات المعرفية و سيرورتها يوصى بعقد دورات تكوينية للم - 4

لدى التالميذ حتى يتسنى لهم التعامل معهم و تدريسهم و قد أثبت الميدان حاجتهم 
  .لذلك
  :على المستوى األسري -ب

يوصى بعقد دورات إرشادية ألولياء أمور األطفال الذين يعانون من صعوبات  - 1
  .تعلم إلرشادهم فيما يتعلق بهذه المشكلة و كيفية تشخيصها و عالجها

يوصى بضرورة عقد إجتماعات تنسيقية و تواصلية بين أولياء األمور و  - 2
  .معلمي أبنائهم بحضور أخصائي نفسي لمتابعة حالة األبناء

يوصى بضرورة متابعة األولياء لنشاطات أبنائهم و ذلك بغرض الكشف  - 3
  .المبكر لهذه الصعوبات

  :على مستوى البحث العلمي - ج

يوصى بمحاولة بناء برامج عالجية مختصة لصعوبات تعلم الحساب و الكتابة  - 1
  .في المرحلة اإلبتدائية

  .حاالتيوصى بالبحث أكثر عن محكات دقيقة في تشخيص هذه ال - 2
 خاللها من الكتابة و الحساب صعوبات في أخرى دراسات و ببحوث يوصى -1

  .أخرى معرفية و نفسية بمتغيرات ربط



 
 
 

  قائمة املراجع
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  :قائمة املراجع
  :الكتب) 1
  :باللغة العربية) أ  
،دار اجليل،  1، ط 2، 1اجلزء  - السيكولوجية العامة-)1996(أسعد ،ميخائيل  -1

  .بريوت
سيكولوجية القراءة بني اجلانب املعريف و  - )2006(العباد ،ومسية عبد اهللا  -2

  .، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع،األردن 1ط - التطبيقي
 1ط -علم النفس املعريف املعاصر–) 2005(عبد اهللا، جابر  ردير، عبد املنعم والد -3

  ،عامل الكتب ،مصر
 -اإلدراك احلسي البصري و السمعي-)2001(أمحد السيد علي وبدر، فائقة حممد  -4
  ، مكتبة النهضة املصرية 1ط
األسس املعرفية للتكوين العقلي و جتهيز  -)1995(الزيات ،فتحي مصطفى  -5

  .الوفاء للطباعة و النشر، مصر1،ط -املعلومات
 – علم النفس املعريف بني النظرية و التطبيق –) 2004(العتوم، عدنان يوسف  -6
  .،دار املسرية للنشر و التوزيع، األردن 1ط
جتاهات احلديثة يف قياس الذكاء إلا –) ه1424(الشريف ،صالح الدين و آخرون -7

  .هراء، الرياضدار الز – و الذاكرة البشرية
األسس النظرية و التشخيصية و  -صعوبات التعلم –) 1998(الزيات، فتحي  -8

  .، مكتبة النهضة املصرية 1ط -العالجية
 – )النظرية و التطبيق(صعوبات التعلم –) 2005(البطاينة ،أسامة حممد و آخرون -9
  .، دار املسرية للنشر، األردن 1ط

س السيولوجية و النفسية للنشاط العقلي األس –)1996(الزيات ،فتحي  – 10
  .،دار النشر للجامعات، مصر1ط – املعريف

دار الشروق،  – مقدمة يف علم النفس العصيب –) 2005(الشقريات ،حممد  -11
  .األردن
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  مكتبة األجنلو املصرية – القدرات العقلية –أبو حطب ،فؤاد -12
عامل الكتب ، ،1ط – ط العريبكيف نعلم اإلمالء و اخل –) 1997(الدايل ،حممد -13

  . القاهرة 
 – مناهج البحث يف العلوم النفسية و التربوية –)1998(أبو عالم ،رجاء حممود -14
  .،دار النشر للجامعات، مصر1ط

  .دار املسرية، األردن   – التعلم املستند للدماغ –) 2004(السليطي، ناديا مسيح -15
 – لنفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخةاألسس ا -)1998(السيد ،فؤاد ي  -16
  .،دار الفكر العريب، األردن 2ط

دار – علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري -)1978(السيد ،فؤاد ي  -17
  .الفكر العريب، األردن 

دراسة لبعض العوامل املرتبطة بصعوبات  –) 1987( الشرقاوي  أنور حممد ، -18
  .،مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة 2ط – حلة اإلبتدائيةالتعلم لدى تالميذ املر

مكتبة األجنلو  – علم النفس املعاصر –) 1992( الشرقاوي  أنور حممد ، -19
  .املصرية، القاهرة

،دار غريب 2ط– سيكولوجية اللغة واملرض العقلي- )1997(اليوسف،مجعة سيد-20
  .للنشر والتوزيع ،القاهرة 

- الفروق الفردية والقدرات العقلية-)2008(لباسط إبراهيم ،لطفي عبد ا-21
  .،مصر العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة 1ط

منشورات كلية األمرية  ،1ط– تقييم الصعوبات التعلمية-)1996(الوقفي،راضي -22
  .ثروت ،عمان

،دار الشروق للنشر والتوزيع 3ط– مقدمة يف علم النفس-)1998(الوقفي،راضي -23
  .،عمان

،دار الشروق للنشر والتوزيع 4ط– مقدمة يف علم النفس-)2000(وقفي،راضيال -24
  .،عمان
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،منشورات 1ط– الصعوبات التعلمية يف اللغة العربية-)2001(الوقفي،راضي-25
  .كلية األمرية ثروت ،عمان

،دار الوفاء 2ط– معامل علم النفس املعاصر-)1999(الطويل ،عزت عبد العظيم -26
  .نشر ،اإلسكندرية لدنيا الطباعة وال

،مكتبة الدار العربية 2ط- الرياضيات التربوية دراسات وحبوث–أبو عمرية ،حمبات -27
  .،القاهرة

-اإلدراك احلسي البصري والسمعي-)2001(بدر ،فائقة وأمحد ، السيد علي-28
  .مصر.،مركز آيات للكمبيوتر و الطباعة 1ط

مكتبة  – لم و التعليم العالجيصعوبات التع –) 1998(حافظ، نبيل عبد الفتاح  -29
  .زهراء الشرق، مصر

دط ،عامل الكتب،  – أصول تدريس الرياضيات –)دس (خضر، نضلة حسن -30
  .القاهرة

دط  – علم النفس التربوي أسسه النظرية و التجريبية –)1980(خري اهللا ،سيد -31
  .،دار النهضة العربية، بريوت 

،مكتبة اتمع  1ط– عوبات التعلممقاييس يف ص–) 2006(خطاب،عمر حممد-32
  .العريب للنشر والتوزيع ،األردن 

أصوله و ( علم النفس –) 1999(عبد اخلالق، أمحد  دويدار ،عبد الفتاح و -33
  .مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة – )مبادئه

ترمجة خليفة ،وليد أمحد  – كيف يتعلم املخ املوهوب –) 2006(ساوسا، ديفيد  -34
  .، مكتبة زهراء الشرق، مصر1ط مراد عيسى ، سعد، و

تارخييا، مفهومها، ( صعوبات التعلم –) 2000(سليمان ،السيد عبد احلميد  - 35
  . ، دار الفكر العريب1ط - ) تشخيصها، عالجها

الصبوة ،حممد جنيب و  – علم النفس املعريف –) 1996(سولسو ،روبرت  -36
  .دار الفكر احلديث، الكويت –آخرون 
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كيف يتعلم املخ ذو صعوبات  –) 2007(سعد ،مراد عيسى وخليفة، وليد أمحد -37
  .،دار الوفاء للطباعة و النشر ، اإلسكندرية1ط - الرياضيات

 – اإلدراك البصري و صعوبات التعلم –) 2003(سليمان، السيد عبد احلميد  -38
  .،دار الفكر العريب، القاهرة 1ط

دط ،مركز الكتاب،  – يف علم اإلمالءأساسيات –)1993(شحاتة ،حسن  -39
  .مصر
الكتابة العربية الصحيحة إمالئيا و حنويا و لغويا و  –)دس (عالم ،علي أمحد -40

  .دط ،دار الوفاء، اإلسكندرية – صياغة
، 3ط - مفاهيم تربوية مبنظور سيكولوجي حديث -)2003(عزيزي عبد السالم -41

  .دار الرحيانة للكتاب 
 طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية-)2000(نعامر،فخر الدي-42

  .،عامل الكتب ،القاهرة 1ط–
مكتبة  – صعوبات تعلم القراءة و الكتابة –) 2005(علي، صالح عمرية  -43

  .الفالح للنشر و التوزيع ، األردن
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 الملخصات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :ملخص
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق بين التالميذ العاديين و التالميذ  

أنماط (ذوي صعوبات تعلم الكتابة و الرياضيات في بعض المتغيرات المعرفية 
  ).السيادة النصفية للمخ، اإلدراك البصري، الذاكرة البصرية

ج الوصفي المقارن مع إعتمادها على بعض األساليب إستخدمت الباحثة المنه
  .اإلحصائية 

  :حدود الدراسة
  .بتدائية بوالية باتنةإجراء الدراسة بخمسة مدارس إتم : الحدود المكانية) 1
  )2008ماي  - أكتوبر(الفترة منستغرقت الدراسة إلقد : الحدود الزمانية) 2
بتدائي، و قد إالرابعة و الخامسة  شملت الدراسة تالميذ السنة: الحدود البشرية) 3

  )ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة -العاديين(تلميذ  105بلغ حجم العينة 
: عتمدت الباحثة في هذه الدراسة على مجموعة من األدوات البحثية هيإكما 

  :و في األخير توصلت الدراسة إلى النتائج التالية،.المالحظة، المقابلة، اإلختبارات
في نمط المعالجة المتتابعة بين التالميذ العاديين و نظرائهم  دالةد فروق ووج - 1

  .من ذوي صعوبات تعلم الرياضات و الكتابة
في نمط المعالجة المتزامنة بين التالميذ العاديين و نظرائهم  دالةوجود فروق - 2

  .من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة
بين التالميذ العاديين و  ركبلمعالجة المفي نمط ا دالةوجود فروق عدم - 3

  .نظرائهم من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و الكتابة
في اإلدراك البصري بين التالميذ العاديين و ذوي صعوبات  دالةد فروق ووج - 4

  .والكتابة  تعلم الرياضيات
في الذاكرة البصرية بين التالميذ العاديين و ذوي صعوبات  دالة د فروقووج - 5

  . تعلم الرياضيات والكتابة
صعوبات الكتابة،صعوبات الحساب،نمط معالجة المعلومات :  الكلمات المفتاحية

  .،اإلدراك والذاكرة البصريين 
 



Abstract : 
The aim of the following study is to investigate some learning variables, 

namely dominance of the brain, visual perception and recognition, among 

4th , 5th year pupils in primary schools. 

Observation, interviews and tests are used in this study to compare 

normal pupils with those who show dyscalculia and dysgraphia. 

Results show the following: 

1- There is a significant difference in sequential treatment between the 

three groups. 

2- There is a significant difference in sumiltanious treatment between the 

three groups. 

3- There is no significant difference in composite treatment between the 

three groups. 

 4- There is a significant difference in visual perception between the three 

groups. 
   5- There is a significant difference in visual recognition between the 

three groups. 

 

Key words: The lateral dominance of the Brian, visual perception, visual 

recognition, dyscalculia, dysgraphia. 



  
Résumé: 

  
L'objectif de cette étude est de chercher les différences dans (les 
types de dominance cérébrale, perception et mémoire visuelle) 
entre les enfants normaux et leurs pairs dysgraphiques  et 
dyscalculiques.   
La méthode utilisée est la méthode descriptive-comparative. 
Limites d'étude: 

 
cinq écoles primaires à la wilaya de  él'étude à touch spatiale:-

Batna 
mai 2008) –huit mois (octobre  é: l'étude à durtemporelle-  

: l'étude est menée sur une population de 105 élève, humaine-
l'entretien, l'observation, les tests sont les instruments utilisés 
dans cette étude. 

:  Les résultats de l'étude 
  
1-il ya des différences statiquement significatives dans les types 
de dominance cérébrale entre les trois groupes   
2-il ya des différences statiquement significatives dans la 
perception visuelle entre les trois groupes. 
3-il ya des différences significatives dans la mémoire visuelle 
entre les trois groupes. 

 
: dominance cérébrale, mémoire visuelle, Mots clés 

perception visuelle, dysgraphie, dyscalculie  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  املالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  إختبار حتصيلي يف الرياضيات للسنة الرابعة إبتدائي

  
  :التمرين األول

  :حول إىل الوحدة املناسبة     
         9 m 80 cm = ……. dm           90 dl =  ….. l 
                                                        8 kg = …… g 

 
  :التمرين الثاين

  .kg 5750، إذا كان وزن االمسنت  kg 9684ن شاحنة و هي حمملة باالمسنت تز
  فما هو و زن الشاحنة فارغة؟ -  
  

  :التمرين الثالث
  :cmب إليك املضلعني اآلتيني تأملهما جيدا ضع لكل منهما إمسا و أحسب حميطهما 

  
     

    :هذا
  :حميطه

  
  
  

  
  :هذا   

             :حميطه
  
 



 
 

  :مسألة
  .kg 25صندوقا من الطماطم، وزن كل صندوق  44خضار إشترى  

  ما هو وزن الطماطم؟) 1
  دج 17 بمثن شراء الكيلوغرام الواحد من الطماطم 

  ماهو مثن شراء الطماطم ؟) 2
  دج 1200إذا كانت تكاليف نقل صناديق الطماطم ب 

  أحسب مثن التكلفة؟) 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  شبكة املالحظة لنشاط احلساب
نعم العبارات وراحمل  ال

  
  
  

التعامل مع املادة 
 ككل

   يستغرق وقتا طويال يف اإلجابة
   )أصابع(يستخدم معينات يف احلساب 
   يبادر يف حل التمارين و املسائل

   يصعب عليه الوصول إىل احلل الصحيح
   ال يستوعب رغم تكرار الشرح

   حيس بالعجز أمام كل مسألة أو مترين

   يكرر إرتكاب نفس األخطاء يف كل مرة

  
  

إجراء العمليات 
 احلسابية

   يسهل عليه القيام بالعمليات العمودية
   جييد الضرب
   جييد القسمة

   يتدرج يف حل املسائل
   يسهل عليه حتويل العمليات العمودية إىل أفقية 

   جيد صعوبة يف نقل العمليات و املسائل من السبورة
   يستخدم احلساب الذهين يف العمليات احلسابية

  
  

التحكم يف املفاهيم 
 الرياضية

   حيفظ القوانني و القواعد الرياضية
   يدرك مفهوم اإلحتفاظ
   يدرك مفهوم اإلختزال

   يدرك مفهوم إزاحة الفاصلة
   حيسن توظيف القواعد الرياضية اليت حيفظها

   يدرك مفهوم األعداد العشرية



   يسهل عليه التحويالت من وحدة إىل وحدة

  
  
  

التعامل مع 
األشكال و الرموز

   ينقل الشكل بصورة صحيحة من الكتاب
   يفرق بني األشكال اهلندسية

   يفرق بني الرموز و اإلشارات الرياضية
   جييد إستخدام األدوات اهلندسية خاصة املدور

   فرق بني اليمني و اليساري

   يفرق بني األوزان و األحجام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  شبكة املالحظة اخلاصة بالكتابة
 ال نعم العبارات المحاور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املظهر العام 
لنشاط 
 الكتابة

+ التلميذ (
 )نوعية الكتابة

  
وضع اجلسم و 

 الورقة

   جيلس يف إستقامة مقابال الورقة

   ينحين أثناء الكتابة

   يقترب كثريا من الورقة

   يشغل مساحة املنضدة أثناء الكتابة

سرعة الطفل يف 
 الكتابة

   سريع جدا

   سرعته معقولة

   بطيء لدرجة إضاعة الوقت

إستقامة احلروف    حروف مستقيمة

   حروف مائلة

   حروف منحنية

  
  إتباع السطر

 

   إتباع السطر دون معينات ينجح يف

يستخدم املسطرة أو األصبع لتعينه على 
 إتباع السطر

  

   دائم اخلروج عن السطر

   مقروءة واضحة مقروئية الكتابة

   مقروءة إىل حد ما

   غري مقروءة متاما

  
إستخدام أدوات 

   حيسن إستخدام أدوات الكتابة

   القلم ال جييد اإلمساك ب

   يكثر إستخدام املمحاة



   يضغط على القلم بشدة الكتابة

   يكثر إستخدام املرباة

  
  
  
  
  
  
  
 

  
 إنتاج اخلطوط

  خط جيد
 

  

   خط غليظ

   خط رفيع جدا

   خط متقطع

  
شكل احلروف و 

 الكلمات

   سليمة

   نسيان النقط

   اخللط بني أشكال احلروف املختلفة

   حروف من الكلماتحذف 

   نسيان حروف

   تداخل احلروف

  
املظهر العام 
 لورقة الكتابة

   التنظيم

   التشطيب

   آثار املمحاة

   الفوضى

                      

            
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ستمارة املستوى اإلقتصادي و اإلجتماعيإ
  :إلسما

  :اللقب
  :السن
  :اجلنس

  :  الرتبة يف األسرة
  إناثذكور                                :خوة عدد اإل

وظيفة     :الوالدين         1 - 
:       األم  عاملة              غري عاملة  -أ    

    :..................................................يف حالة العمل حدد الوظيفة
عامل            غري عامل :       األب - ب    

  :.................................................عمل حدد الوظيفةيف حالة ال
  :.......................إذا كان األب يزاول عمال آخر إىل جانب وظيفته حدده

  
  :املستوى التعليمي للوالدين - 2        

ثا          3ممستوى  3مستوى  أمية              أقل من  : األم -أ    
  ثا    

بكالوريا            مستوى جامعي عال        
          ثا  3مستوى    ثا     3أقل من    أمي    :  األب - ب    

  مستوى جامعي عال      بكالوريا 
          

  :احلالة الصحية للوالدين -3



    تعاين من مرض مزمن        بصحة جيدة   :   األم -أ    
  يعاين من مرض مزمن        ة بصحة جيد:   األب - ب    

   أحدمها متويف    مطلقني    معا    :الوضعية العائلية للوالدين -4 

    
         

  :الدخل الشهري للعائل -5 
     دج  30.000،   دج 20.000،         دج  12.000أقل من 

      دج 30.000، أكثر من 
  :ظروف السكن -6
         بدون مأوى    ملك خاص      كراء : نوع السكن -أ

ثالث غرف    غرفتني     غرفة واحدة : عدد الغرف يف املسكن - ب
      أكثر من ثالث غرف    

            فيديو    جهاز كميوتر   تلفاز : يتوفر املسكن على -ج 
 مكتبة ا كتب        

  : معلومات آخرى-7
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
.....................  

  
  
  
  

 
 
 
 
 


