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 اإلهداء
 

إلى من افتقدتها كثيرا: أمي الحنون فعليرحمها اهلل ويتغمدها برحمته الواسعععععععععع    
 ويدخلها فسيح جنانه.
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 وحنانه،

 إلى أمي الثاني  أم زوجي ربي   التي شج تني كثيرا،

 إلى جميع  إخوتي وأخواتي وجميع أفراد ال ائل  قريبا وب يدا ،

 أهدي ثمرة جهدي وت بي

 

 



 
 

 الشكر
الحمد اهلل الذي هداني ولوال هو ما كنت ألهتدي، فهو قدرني على إتمام هذا  

 ال مل على أحسن وجه. أما ب د،

أتفضععل بالشععكر للسععيدة و األسععتااة  الفعاةععل  نلععيرة زال  التي طالما  ععبرت علي  
والتي طالما شععج تني على إتمام هذا ال مل . كما أتفضععل بشععكر السععيدة القديرة  

بن مريج   مديرة المدرسع  البتدائي  االقعاندس  اوطاقمها  على التسهيتت   رنج   
التي قدمتها لي إلنجاز  ال مل التطبيقي . وال أنسععى  أن أ شععكر أيضععا كل زمتئي  
من األسععععععاتذة بالمدرسعععععع  ال ليا  لنسععععععاتذة  أو من قسعععععع  عل  النف  الذين طالما  

 شج وني ومددا لي يد ال ون، وأخص بالذكر:
ستااة شفيق  ال لوي واألستاا إبراهي  حمروش و األستاا بكار محمد الذين  قعاموا  األ -

 بالمراج   اللغوي  لهذا ال مل المتواةع،

 األستاا كما  عبد اهلل الذي قعام بالمراج   اإلحلائي  والمنهجي ، -

 األستااة هدى كشرود التي ل  تبخل عنا بالنليح  والتوجيه، -

 راء  التي عاينت الجانب المنهجي.األستااة شطايب فعاطم  الزه -

 األستااة فتحي  بل سل  التي ل  تبخل علي بالمراجع والتوجيهات. -

 األستاا بورايو علي الذي زودني بب ض المراجع باللغ  االنجليزي . -

 إلى كلّ هؤالء جزيل الشكر واالمتنان.
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 :الملخص
كان نوعها،  االت التعّلم مهمتعتبرعملية التشلللللللللخيص، عملية أسلللللللللاسلللللللللية بالنظر إلى العالج الذ  نريد تقديمه للتكفل بمشلللللللللك

 ةرموز المكتوبلاالقراءة ألّن هذا المفهوم تعرض إلي تعريفات مختلفة بدًء بتحليل في  كفاءةالفي هذه الدراسللللللللللللللة إلى  ونتطرق
موضلللللللوع القراءة نشلللللللاطا معرفيا معقًدا ال يقتصلللللللر فقط على عملية فهم المكتوب، وقد اعتبر الدارسلللللللون  والتعرف عليها إلى

ّنما هوعملية التعرف على الرموز الخط ة معقدة تبدأ بالتعرف وتنتهي بالفهم، ومنذ الستينات ُاعتبرت القراءة مجموععقلية ية وا 
من مراحل معالجة المعلومات. وتقوم عملية التقويم التشلللخيصلللي للتعّلم بتعيين منبع وأصلللل الصلللعوبات التي تّمت مالحظتها 

يتعين علينا  فقط تحديد مسلللتوى قدرة القارئ من حيث السلللرعة أو  ال، وفي ميدان  التقويم التشلللخيصلللي للقراءة .في ميدان ما
 الفهم، ولكن تحديد بدقة العجز في مستوى أداء القارئ  لآلليات المختلفة التي تسمح بالقراءة.

 قويمهاتمها ومشللللكالتها وكيفية تشللللخيصللللها و نتناول في هذه الدراسللللة وبالدرجة األولى موضللللوع كفاءة القراءة وصللللعوبات تعل  و 
الفروق  القراءة واستخالصأللللللللللللللداء ومعالجتها لدى تالميذ مرحلة التعّليم االبتدائي. وتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى 

الجنس. كما تهتم السللللللللن و  التعّلم وذلك بالنظر إلى في المسللللللللتوى بين التالميذ عبر المراحل العمرية المختلفة حسللللللللب مراحل
ئ ة المرتبطة بتعّلم القراءة ومشكالته لدى التالميذ، وتحديد الفروق بين القارئ الضعيف والقار الدراسة  بتعيين اآلليات المعرفي

يجاد األسلللللباب الداخلية المرتبطة بالمعرفة الماورائية لدى القارئ الضلللللعيف وذلك بهدف وضلللللع برنامج عالجي، ألّن  الجّيد وا 
المعارف المدرسية، لهذا يجب العناية بتعل يمها  اح المتعل م  في كلّ ة لنجنشاط القراءة أو كفاءة المكتوب تعتبر الركيزة األساسي

وتخص هذه الدراسللللة خمسللللين تلميذا وتلميذًة من مسللللتويات دراسللللية مختلفة  حتى يتمكن المتعل م من تحصلللليلها بصللللفة جّيدة.
 وأعمار مختلفة،  وتتلخص أهداف الدراسة في تحقيق النقاط اآلتية:

ة ونوعيتها لدى على مسللتوى القراء سللتوى القراءة باللغة العربية يسلمح بتقديم نتائج تدلتصلميم مقياس تشلخيصلي لم .2
 القارئ.

إمكانية التعرف على نمو وتطور اآلليات المعرفية المسلللتخدمة في القراءة لدى القراء في مختلف األعمار وسلللنوات  .1
 الدراسة.

 صائصهما.إمكانية المقياس من تحديد القارئ الجّيد والقارئ الضعيف وخ .0

 اقتراح  برنامج عالجي استنادا للنتائج المستخلصة من تقييم نشاط القراءة وآلياتها لدى القارئ الضعيف. .1

 حث الحالي في مجال التقويم والتشخيص والعالج العياد .االستفادة  من البإمكانية  .1

 

د والقلللارئ الضللللللللللللللعيف، اآلليلللات الكلمةةات المفتةةاحيةةة م المعرفيلللة، التقوي: كفلللاءة القراءة، القلللارئ الجيلللّ
 التشخيصي البرنامج العالجي، المعرفة الماورائية، مقياس القراءة ومعالجة المعلومات.



 
 

Résumé 

Le diagnostic est une opération fondamentale par rapport au traitement que nous voulons 

présenter pour la prise en charge des problèmes d’apprentissage quelle qu’en soit la nature. Dans 

cette étude, nous nous intéressons à la compétence en lecture car des définitions différentes on tété 

données à ce concept, allant du déchiffrage des symboles graphiques à la compréhension de l’écrit. 

Ceux qui ont étudié la lecture l’ont considérée comme une activité cognitive complexe qui ne se 

limite pas uniquement à la reconnaissance des symboles graphiques mais qui commence par la 

reconnaissance et se termine par la compréhension. Depuis les années soixante, la lecture est 

considérée comme un ensemble d’étapes de traitement des informations. 

L’évaluation diagnostique de l’apprentissage repose sur l’identification de l’origine des 

difficultés observées dans un domaine précis. Dans l’évaluation diagnostique de la lecture, il ne 

suffit pas de définir le niveau de compétence du lecteur en matière de vitesse et de compréhension, 

il faut aussi déterminer avec précision le niveau de déficit du lecteur dans la mise en œuvre des 

mécanismes qui permettent de lire. 

Nous abordons en premier lieu dans cette étude la question de la compétence de lecture, 

les difficultés et les problèmes de son apprentissage ainsi que  la manière de les diagnostiquer, de 

les évaluer et des traiter chez les élèves de l’enseignement primaire. La présente étude vise à définir 

le niveau de lecture et les différences de ce niveau entre les élèves de différentes tranches d’âge 

dans les différents cycles d’enseignement en fonction de l’âge et du sexe. L’étude s’intéresse aussi 

à la définition des mécanismes cognitifs liés à l’apprentissage de la lecture et à ses difficultés chez 

les élèves ainsi qu’à la détermination des différences entre le lecteur faible et le bon lecteur et de 

trouver les causes internes liées aux connaissances sous-jacentes du lecteur faible, et cela dans le 

but de mettre au point  un programme de traitement parce que l’activité de lecture ou compétence 

de l’écrit constitue la base essentielle du succès de l’apprenant dans tous les domaines de 

connaissances scolaires. C’est pour cela qu’il faut prendre soin de son enseignement afin que 

l’apprenant puisse l’acquérir correctement. 

Cette étude a été menée auprès de cinquante élèves, filles et garçons, de niveaux d’études    

et d’âges différents et elle vise à atteindre les objectifs suivants : 

- conception d’un outil de diagnostic du niveau de lecture en langue arabe permettant de              

présenter des résultats renseignant sur le niveau et la qualité de la lecture chez un lecteur ; 

- possibilité de connaître le développement et l’évolution des mécanismes cognitifs utilisés en   

lecture par des lecteurs de différents âges et de différents niveaux scolaires ; 

- possibilité de définir le critère qui permet de distinguer un bon lecteur d’un lecteur faible ; 

- proposition d’un programme de remédiation à partir des résultats de l’évaluation de la lecture     

et de ses mécanismes chez le lecteur faible ; 

- possibilité de tirer profit de la recherche actuelle dans le domaine de l’évaluation, du diagnostic 

et du traitement clinique. 

Mots clés : la compétence en lecture, le lecteur faible, le bon lecteur, les mécanismes  cognitifs, 
l’évaluation diagnostique, la métacognition,  le traitement de l’information, le test de lecture et le 
programme de thérapie.



 
 

Abstract 

The diagnostic operation is fundamental in regard to the treatment we could suggest in order to 

take in charge the difficulties of the learners whatever their types. In this study, we will discuss 

the reading competence because the latter presupposes an analysis and recognition of the signs and 

also a comprehension of the writing skill. For many researchers the reading process is a complex 

cognitive activity which is not only reduced to recognition of the graphic signs; rather, it is a 

complex operation which starts with the recognition and ends with comprehension. 

Since the 1960’s, reading has been considered as a set of steps related to the treatment of 

information. The diagnostic evaluation of the learning process is achieved through the 

identification of the origin of the difficulties observed. 

In this study we will be discussing, in particular, the reading competence, the difficulties linked to 

its learning, as well as the way we diagnose and evaluate the learners’ difficulties at the elementary 

level. The objective of the present research is the identification of the reading level and the 

deduction of the differences of the learners’ levels, taking into consideration their age and sex. 

Moreover, this study highlights the cognitive mechanisms related to the reading skill and the 

learners’ difficulties. This allows to discerns between the good and the bad learner, which, in turn 

helps establishing a remedial program. Thus, the reading skill constitutes a very important and 

fundamental competence in the acquisition of school knowledge in a very efficient way. 

This study is concerned with fifty (50) pupils of both sexes, with varied ages and school levels. It 

aims at: 

- The achievement diagnostic test related to the reading level in the Arabic language, 

allowing the presentation of the results linked to the level and quality of the Reading of the 

learner. 

- The possibility to recognize the evolution and the development of the cognitive 

mechanisms used through the reading activity. 

- The possibility to identify the bad and the good learner as well as the characteristics of the 

latter. 

- A remedial program focusing on the results deduced from the evaluation of the reading 

skill and its mechanisms in the weak learner. 

- The possibility to explore this present research in the domain of the evaluation and of 

clinical treatment. 

Key words: 

Reading Competence, Good/Bad Reader, Cognitive Processes, Treatment of information, 

Diagnostic evaluation, reading test and A remedial program. 
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 مقدمة
نحو   الذ  ة واإلثراء اللغو   والاعتبرت القراءة كفاءة متحللة إلى كفاءات ثانوية، تشللتمل على المقاربة اللغوي

ها نّ أصلللبح ينظر إلى القراءة على أ0891يتم في سللللسللللة تجمع هذه الكفاءات تدعى بفهم المكتوب، ومنذ سلللنة
ملية إنمائية كفاءة القراءة عى وتواصللللللية. و لية، وبناءة للمعن  الة وتفاع، وعملية فع  عملية معرفية بالدرجة األولى
ة سلللللليم التحضللللللير  واالبتدائي، ويتم تحديد مسللللللتوى التالميذ في التعّلم من خالل دراتنمو وتنضللللللج خالل التعلّ 
لمرتبطة اسطة الخصائص اتنمو هذه الكفاءة لدى التالميذ خالل سنوات التعّلم بو وه، و المؤشلرات الدالة على نم  

درجة في صعوبة المتو القراءة من خالل الالمهمات المطلوبة ودرجة اسلتقاللية القارئ، ويتجلى نم  بالنصلوص و 
التي يتمكن القارئ من فّك رموزها، ومع نهاية التعّليم االبتدائي، يتمّكن المتعل م من تناول النصوص  النصوص

 حو اآلتي:ن  و على المفرداته وبناء جمله ومحتواه. ويحدث التدرج في النم  أكثر تعقيدا من  حيث طول النّص و 

 ة،من النصوص القصيرة إلى النصوص الطويل -
 من البنية البسيطة للنّص إلى البينة المعّقدة، -
 من المواضيع المألوفة إلى المواضيع غير المألوفة، -
 من العدد المحدود للنصوص إلى التّنوع الواسع في النصوص. -

بهذا المعنى نطقها، و رفها و بصر  للرموز المكتوبة وتعوقد نشأ مفهوم القراءة في إطار ضيق حدوده اإلدراك ال
مام النطق بها  دون االهتى التّعرف على الحروف والكلمات و لقراءة مجرد عملية آلية بسللللللليطة تهدف إلكانت ا

بالفهم. ونتيجة لشللليوع األخطاء القرائية مع كثرتها، أخذت القراءة مفهوًما جديًدا يرتبط في األسلللاس بعملية فهم 
إلى مدلوالتها من أفكار ومعاٍن، وأصللللللللللللللبحت المقروء، والمتمثلل في ترجملة الرموز المكتوبة واأللفاظ المنطوقة 

ًعا، وظهر القارئ مالمفهوم ليشللللللللللمل المادة المقروءة و القراءة عملية فكرية عقلية ترمي إلى الفهم، وقد امتّد هذا 
هنا مفهوٌم جديٌد على ضلللللللللللوء التطورات الحاصللللللللللللة في ميدان البحث التربو  وظهور االحتياجات الخاصلللللللللللة  

التفاعل بين و" "نشاط القارئ المتمثل في"التربوية و  مام به الجانب التقدمي في العمليةبالقارئ الذ  يمثل االهت
ّنما يتفاعل مع المادة المقروءة ويتدخل  ".القارئ والنّص المكتوب فالقارئ ليس متعلًما سلللبًيا مسللتقباًل لما يقرأ وا 

دها، تشللللللللللللللتمل على نطق الرموز، وفهمها ونقفيها تدخاًل واعًيا موّجًها، وبهذا تكون القراءة عملية عقلية فكرية 
 وتحليلها، والتفاعل معها. 

هلذا الحّد، بل تطّور ليشللللللللللللللتمل على توظيف ما يقف عليه القارئ من فهم، وما  وقف مفهوم القراءة عنلدولم يت
م ييسللتخلصلله مّما يقرأ في التغلب على المشللكالت أو مواجهتها، ويسللتند هذا المفهوم إلى مبدأ الوظيفية في تعلّ 

القراءة وربطهلا بحيلاة القلارئ اليومية، فضللللللللللللللاًل عن ظهور احتياجات  نفسللللللللللللللية متعددة تجعل الباحث في هذا 
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تاع بالقراءة،  ى االستم، وبهذا أضيف إليها معن  الية  المؤّثرة في عملية القراءةعلى الجوانب االنفع المجال يركز
الميل تحدثون عن عوامل عاطفية ترتبط بعملية القراءة كالتعّلم يتمين بالبحث في عملية التعّليم و مما جعل المه

والرغبة  والدافعية، وعلى هذا  األسلللللاس أصلللللبحت القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشلللللتمل تفسلللللير الرموز 
نقد والحّكم ربطها بالخبرات السلابقة واالستنتاج والئ عن طريق عينيه  وفهم المعاني و والرسلوم التي يتلقها القار 

 انتهت هذه المفاهيم بتحديد مستويين من المهارات القرائية وهي:و لتذوق وحل المشكالت. وا

 مستوى المهارات العقلية الدنيا المرتبطة بفّك الرموز والتّعرف على الكلمات. -
 مستوى المهارات العقلية العليا المرتبطة بالفهم واالستنتاج والنقد والتذوق والتقويم. -

ل العمرية، بحيث ا للمراحبنائية تراكمية تبدأ بالمهارات األسلللللاسللللللية البسلللللليطة وتتطّور تبعً وتعتبر هذه المهارات 
كسللللللللاب المتعل م ما يلزم منها وفق احتياجاته المعرفية والنفسللللللللية واالجتماعية.  يتدرج في تناول هذه المهارات وا 

ة  ى على أسللللللللاسللللللللها جميع األنشللللللللطويّعد نشللللللللاط القراءة من أهم الناشللللللللطات التربوية في حياة المتعل م التي تبن
غسللللللتون  ذلكّكد حيث أم على الحضللللللارة اإلنسللللللانية، م القراءة يتفتح عقل الطفل المتعلّ تعلّ األخرى، فب التعليمية

الصلللللغير ن الطفل الذ  يعرف القراءة يدخل عالم الحضلللللارة،  كالحيوان ( "إ  P4. àG .Mialaret,1968) ر ميال
ى ما األفاق العقلية  للطفل  تتوسللللع إل نّ إ  " بامتالك القراءة، فأنه د أيضللللاكّ . ويؤ 'يدخل  في عالم اإلنسللللان الذ 

عبد للغة المنطوقة، وكان ال يستطيع  الدخول في تواصل متبادل  جردم الطفل فيها كان مال نهاية، وقبل تحكّ 
 .مع أشخاص ينتمون إلى محيط أقرب لمحيطه" إالّ 

لهلللذا ، و ي تتحقق من خالل علللدد من األداءاتيلللة غير مرئيلللة، فهولقلللد اعتبرت الكفلللاءة القرائيلللة مقلللدرة معرف 
الغرض قللدرت بمجموعللة من القللدرات الللداخليللة والللذاتيللة هللذا من جهللة، ومن جهللة أخرى يعتبرهللا علمللاء النفس 

حو مختلف المنبهات الموجودة في المحيط، مجموعة من قدرات الشلخص التي تسلمح له باالستجابة  األولية ن  
نتاج عدد غير متناٍه  أما علماء ال لسللللان فيعتبرونها مجموعة  من المعارف اللسللللانية التي تسللللمح للمتكلم بفهم وا 
 من الجمل.

ويظهر نشللللللللللاط القراءة في حياة الطفل عندما يبدأ هذا األخير باالهتمام  بالصللللللللللّور والرسللللللللللوم التي تنشللللللللللرها  
قراءة دلوالتها باألشكال حتى يصل إلى الالمجالت والكتب المصورة ثّم تتطور إلى التّعرف على الجمل وربط م

الفعليللة، وتقوم هللذه الكفللاءة أثنللاء تطورهللا على الفهم اللغو  والتللدريللب الجسللللللللللللللمي الحركي للمهللارات المرتبطللة 
دراك التماثل والتشللللللللابه اللغو . دراك الطفل للتباين واالختالف القائم بين الكلمات والحروف وا  يبدو و  بالقراءة وا 

ا أّن القرا ءة الفعليلللة تبلللدأ مع دخول الطفلللل مرحللللة التعّليم االبتلللدائي حتى تتوفر للللديللله الخبرات والمهلللارات جليلللً
ما لما كانت القراءة مفتاًحا سلللللحرًيا ونشلللللاًطا عقلًيا معقًدا كية التي تمكنه من فهم ما يقرأ، و المؤهلة للقراءة الواع
ين" يجب  أوال تعّليم األطفال القراءة بسلللهولة في نّص رسلللالته الموجهة إلى المرب (J.Jaurèsيؤّكد ذلك جوراس )
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تامة بحيث ال ينسوها أبدا  مدى الحياة وفي أ  كتاب، فعيونهم ال تتوقف عند أ  حاجز. فمعرفة القراءة فعال 
 ..P 8692(G.MIALARET.3، 4" )وبدون تردد، كما تقرا أنت وأنا، فهي مفتاح كل شيء

( على "أّن  القراءة احتلت مكانة متميزة 11-10-11، ص.1322حسلللللين البصللللليص،  وقد أكد أيضلللللا )حاتم 
لم األوليات  المعرفية والنفسللللللللللللللية"، وهذا ما جعل علماء النفس والباحثين في التربية يهتمون بميدان  على سللللللللللللللّ
ه تتدريسها واكتساب مهاراتها  كوّنها المهارة  األولى في التعّليم، والتي يستقبل من خاللها المتعل م معارفه وخبرا

 الدراسية في اللغة وفي غيرها من المواد الدراسية. 

ا لكون القراءة الركيزة األسلاسية لنجاح المتعل م في كّل المعارف المدرسية،  فيجب العناية بتعل يمها عناية ونظرً  
بية ر خاصللللة حتى يتمكن كّل المتعل مين من تحصلللليلها بكيفية جّيدة، ورغم العناية التي تخصللللصللللها لها وزارة الت

ائيللة ا من المتعل مين ال ينجحون في تطوير مهللارتهم القر في برامجهللا التربويللة وفي طرائق تعل يمهللا، إاّل أّن عللددً 
في هذه الكفاءة، ويجدون صللللللعوبات كبيرة في فّك رموز النصللللللوص المّقدمة إليهم، وقد اخترنا هذا الموضللللللوع 

ة  والبحث عن اآلليات المعرفية المسلللللللتخدمة لدى وذلك للكشلللللللف عن العوامل المرتبطة باكتسلللللللاب  هذه الكفاء
المتعل م أثناء قيامه بهذا النشللللاط  وفق دراسللللة  مقارنة لدى تالميذ المدرسللللة االبتدائية من مختلف المسللللتويات، 
محاولة منا البحث عن الفروق الفردية في اآلليات المعرفية  المستخدمة لدى كل  فئة، وهذا بهدف وضع خطة 

ن يعانون من صلعوبات في اكتساب كفاءة القراءة،  ألّن توسيع القدرة القرائية  لآلفاق العقلية لدى عالجية للذي
  المتعل م ال حدود لها.

من أهم األسللللئلة التي تراود الباحث والمعالج في ميدان التربية والتعل يم، هو كيف يمكن تشللللخيص صللللعوبات و 
ها حتى يتمّكن من اقتراح نموذج عالجي.  ومن هذا تعّلم القراءة، وكيف يمكن تحديد حجمها وخصللللللللللللللائصلللللللللللللل

هدف األسللاسللي دائية الالمنطلق يعتبر تصللميم مقياس تشللخيصللي تقومي لمسللتوى القراءة لتالميذ المدارس االبت
وذلك بتسلللللللليط الضلللللللوء على أهمية بناء مقياس تشلللللللخيصلللللللي تقومي لمسلللللللتوى القراءة لدى تالميذ  لبحثنا هذا،

 لية:هداف البحث الحالي في النقاط التاتلخيص أ المدارس االبتدائية، ويمكن

تحديد المتغيرات التي تتدخل في نشللللاط القراءة،  بتصلللللميم مقياس تشللللخيصلللللي لمسلللللتوى القراءة باللغة  -
العربية يقدم نتائج يمكن أن تدل على مسلللللللللللللتوى القراءة ونوع القراءة لدى القارئ الجزائر  بالمدرسلللللللللللللة 

 االبتدائية.
مو وتطور آلليلات المعرفيلة المسللللللللللللللتخلدملة في القراءة للدى أطفلالنلا في مختلف إمكلانيلة التّعرف على ن -

 األعمار والسنوات الدراسية.
 إمكانية المقياس من  تحديد القارئ الجّيد من القارئ الضعيف وخصائصهما. -
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اقتراح  تصلللميم برنامج عالجي اسللللتناد للنتائج المسللللتخلصلللة من تطبيق المقياس التشللللخيصللللي، وذلك  -
 عة المشكلة لدى القارئ الضعيف حتى نتمكن من وضع الخطوات العالجية  المناسبة،بمعرفة طبي

 إمكانية معرفة خصائص آليات القراءة المستخدمة من طرف القارئ الضعيف، -
 إمكانية االستفادة من البحث الحالي في المجال التقويم، والتشخيص و العالج العياد . -

بحث إلى جانب نظر  وجانب تطبقي ويتكون البحث في مجمله ولتناول هذا الموضلللللللوع،  قمنا بتقسللللللليم ال
من خمسلللللللة فصلللللللول.  بدأنا  الدراسلللللللة بتناول اإلطار العام للبحث الذ  يشلللللللمل على إشلللللللكالية الدراسلللللللة، 
وفروضلللللللها وأهداف البحث، ومفاهيمه،  والدراسلللللللات السلللللللابقة، بينما يتضلللللللمن الجانب النظر  على ثالثة 

 فصول وهي:

 م كفاءة القراءة وفق منظور نظام معالجة المعلومات.تعلّ  يتناول األول: الفصل -
 يتناول نظام معالجة المعلومات وكيفية تقويم صعوبات القراءة. الثاني: الفصل -
 يشمل منهجية بناء المقياس وتصميم مقياس تقويمي تشخيصي لمستوى لقراءة. الثالث: الفصل -

 ويشمل الجانب التطبيقي على فصلين وهما:
جراءاته التطبيقية.عالرابالفصل  -  : ويحتو  على  منهجية البحث وا 

 :  يحتو  على عرض النتائج ومناقشها وتفسيرها.الخامس الفصل -

وقد تّمت إجراءات البحث الميداني على تالميذ  المدرسة االبتدائية، وذلك  من أقسام الثالثة والرابعة والخامسة 
جزائر شلرق، والتي اشلتملت على تالميذ من مسلتوى تحصليلي  ابتدائي بمدرسلة "القنادسلة" المتواجدة بمقاطعة ال

يتراوح من ممتاز إلى  دون الوسلللللط ، وقد بل  عدد األقسلللللام التي أجريت عليها الدراسلللللة سلللللتة أقسلللللام  من كّل 
 مستوى قسمين وقد تّم تطبيق األداة على خمسين تلميًذا مقسمة حسب المستوى الدراسي وهي موزعة كاآلتي:

 ،تلميذًا وتلميذةً لى: وتمثل أطفال القسم الثالث ابتدائي عددهم خمس عشرة المجموعة األو  -
 ،تلميذًا وتلميذةً المجموعة الثانية: وتمثل أطفال القسم الرابعة ابتدائي وعددهم ثماني عشرة  -
 ،تلميذًا وتلميذةً المجموعة الثالثة: وتمثل أطفال القسم الخامسة ابتدائي وعددهم سبعة عشرة  -

ينة تّم استخالص أحد عشرة تلميًذا وتلميذًة يعانون من صعوبات تعّلم القراءة بعد تجريب المقياس ومن هذه الع
عليهم وحسللاب الصللدق والثبات،  وذلك بهدف المقارنة بين نتائج القارئ الجّيد والقارئ الضللعيف السللتخالص 

 .الفروق بينهما

 



 مقدمة
 

29 

 

ظاهرة،  وعلى وسللللللائل اإلحصللللللائية  في جمع واعتمدنا في هذه الدراسللللللة على المنهج الوصللللللفي في دراسللللللة ال
 ، نظرا لطبيعة الموضلوع المعالج و الذ  يشللمل على دراسلة وصلفية  لتقييم مسللتوى البيانات وتحليلها وتفسليرها

 القراءة  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.أداء 

 



والدراسات السابق   اإلشكالي   
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 أوال: اإلشكالية:

القدرة فن واحد. السمعي في آاإلدراك البصر  و اكتساب كفاءة القراءة واإلمالء يعتمد على عملية إدماج  إنّ 
دراك الفروق الموجودة بين مختلف الرموز المكتوبة. وهذا النشلللاط  على التبصلللر تتطلب نشلللاط المالحظة وا 
( phonèmes)عقلية حول الفونيمات رصللللللللللوّ  بناء عليه يتمّ وبناء  المكتوبة،الرسللللللللللالة  يسللللللللللمح بتشللللللللللفير

ا في تخزينه غوية والكلمات والجمل. وهذه المعلومات المعرفية يتمّ والمقاطع الل(  monèmes) والمونيمات
ز الشللللللللكل الكتابي و رم (. وتعتبر عملية فكّ  mémoire de travail:الذاكرة قصلللللللليرة المدى) ذاكرة العمل

سللمعية)صللوتية(  رم طويل يبدأ بمعرفة الرموز الكتابية وهذا يعني تخزين صللوّ دة وتتطلب تعلّ معقّ  عملية جدّ 
م تعلّ تثبيت هذا التخزين في الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية. يميل الم صرية)الشكل الكتابي( ويتمّ بر صو و 

قوم بربط ي ن من قراءة األشلللللكال المكتوبة )الحروف(،  ثمّ خالل نشلللللاط القراءة إلى تقطيع الكلمة حتى يتمكّ 
م اللغة تعلّ  نّ مة. في حين أ  ن من بناء صللللللللللللللورة إجمالية للحرف أو للمقطع أو للكلبعضللللللللللللللهلا البعض ليتمكّ 

المكتوبة عن طريق النقل يسلتلزم اسلتعمال دقة المالحظة البصلرية على المالحظة السلمعية، فالكتابة تحت 
ه تجنيد قدرتم يعمل على  اإلمالء تتطلب الدمج بين النشللللللللللللللاط البصللللللللللللللر  والنشللللللللللللللاط السللللللللللللللمعي. فالمتعلّ 

المعارف والمعلومات   فاسللللللللتظهار ة في الذاكرة،صللللللللرية وسللللللللمعية( المخزنر العقلية )بللصللللللللوّ  سللللللللتدعائيةاإل
د فالقارئ الجيّ  والقدرة على اإلدراك. ر والقدرة على التفكير والتخمينالمخزنة ينبه القدرة على التخيل والتصوّ 

رف على الرموز المكتوبة: وهى القدرة على ربط الصلللللللوت بالشلللللللكل الكتابي، والقدرة يتميز بقدرته على التعّ 
التي م التعلّ هارة م م القراءة والكتابة يعتمد على تطبيق ما يسمى بمعرفة ر العقلية. فتعلّ لصوّ على استدعاء ا

 دة لمعالجة المعرفة.إصالح لالستراتجيات المعرفية الجيّ تقوم على 

وتشللفير أ فعندما يتم جلب المعرفة بواسللطة الجهاز السللمعي تنقل إلى الجهاز العصللبي المركز  أين يتم فكّ 
رفة من خالل لمعة إخراج ام القيام بعمليهذه العملية يسللللللللللللتطيع المتعلّ رمز المكتوب، وعند انتهاء وتركيب ال

ر العقلية في نظام يتجه من اليمين إلى اليسلللللللار للغة العربية ب اسلللللللتدعاء الصلللللللوّ عملية التذكر التي  تتطلّ 
ألسلللللللفل من األعلى إلى ايسلللللللتعمل عملية  التشلللللللفير  لقارئومن اليسلللللللار إلى اليمين في اللغة الفرنسلللللللية. فا

ة ن من الربط بين األصللللللوات والحروف بواسللللللطوبهذا يتمكّ  ،لشللللللكل المكتوبرف على مختلف تغيرات اللتعّ 
والتواتر(  الجرسو  اإليقاعو ة درجة التباين الصللللللوتي )الشللللللدّ  المعرفة السللللللمعية البصللللللرية التي تسللللللتلزم إدراك

دراك التوجهات  رفة لمعّ اتشلللللللللّكل القدرة على االسلللللللللتماع والتبصلللللللللر و  كتابية،ف األشلللللللللكال الالمكانية لمختلّ وا 
لتحسللللللللللللللين  مورغم جهود التربويين والبللاحثين في ميللدان التعلّ ، م في الكفللاءة القرائيللة واإلمالءلتحكّ لالمعرفيللة 

 ا.القدرة على القراءة، مازال العديد من األطفال يعانون من صعوبات في القراءة واإلمالء معً 
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ة، عسر القراءة سببه اضطرابات فونولوجية وتأخر في اللغة الشفوي من البحوث أنّ  العديد ت نتائج وقد أثبت
عينة األطفال المصلللللللابين  أوضلللللللحت أنّ   (Sylviane, Valdois 2005,P. 247-278)فالدوىفدراسلللللللة 

بعيد وبعض الحاالت ليسلللللللت مصلللللللابة باضلللللللطرابات  غير متجانسلللللللة إلى حدّ  (dyslexieبعسلللللللر القراءة )
باه بشكل متجانس االنتتوزيع من القارئ  يتطلب التحليل البصر  للكلمة هذه الدراسلة أنّ  تثبتو فونولوجية، 

ة تتاليمالتي تألف الكلمة بصللللللللفة  الحروف تحديد هوية كلّ  إلى ويلجأ القارئ ،الكلمةعلى مجموع  مقاطع 
ألطفللال ا "أنّ  (.Valdois 2005, p.247-278) فللالللدوى فترضتو  .هتخزينلل القللدرة على منحتى يتمّكن 

قيام بإحدى ن الع ما يؤد  إلى عجزهالمصابين بعسر القراءة يعانون من اضطراب في االنتباه البصر  ممّ 
". لكلماتالمقاطع اإلمالئية لاسلللتدعاء أو تذكر على القارئ عدم قدرة  هما وهذا يتسلللبب فيالعمليتين أو كليّ 

الشللللللللللكل بمتصلللللللللللة  الثة أنواع من المعلوماتعالقات ارتباطية لثوضللللللللللع م الطفل لم القراءة، يتعلّ وخالل تعّ 
 .يجب عليه أ ّن يدمج هذه المعارف الثالث مًعاو وبمعنى الكلمة،  بالشكل السمعيو  المكتوب للكلمة

لى يوم هذا،  اهتمت األبحاث بالشكل الصوتي للكلمة وأوضحت مدى أهمية اللغة الشفوية،  فكلّ  ا تذكر موا 
تعلق بسلليطة لديه ألّن األمر يما أصللبحت وضللعية القراءة غته، كلّ الطفل أشللكال صللوتية تقابل كلمات من ل

 ىجديدة وربطها بأشللللللكال صللللللوتية مخزنة من قبل وموجودة في الذاكرة وتحمل المعن   تذكر أشلللللكال إمالئيةب
( في هذا phonologique représentationالفونولوجية )التصللللللللللّورات أهمية نوعية  إنّ لها.    المناسللللللللللب

ع العالقة م يعتمد في األساس على وضم القراءة من منظور التعلّ إثباته على نطاق واسع، فتعلّ  تمّ قد م، التعلّ 
 نّ واحللد  الكلمللة المكتوبللة إلى حروف  وأ   نٍ يجزأ في آ  يجللب على الطفللل أنّ و بين الحروف واألصللللللللللللللوات، 

سلللللله في الوقت نف هذا الوعي الذ  يتمّ  نّ رف من شللللللكلها الصللللللوتي )اللغة المنطوقة( تواجد األصللللللوات. إ  يعّ 
نهتم سو  هي يسمح بوضع التقابل الحرفي/الصوتي في الذاكرة.متواجد على مستوى المكتوب والشفللتقطيع ال
 وحدات الصلللللللوتية المكونة للكلمةعلى ال رفباألطفال الذين يعانون من صلللللللعوبات في التعّ خاص بشلللللللكل 

تمد النظرية الفونولوجية تعّ  أنّ  (,1331Valdois) ت فالدوىثبتوقد أ الصللللللللللللللوتية. تحلديد هويتهاو  هلادراكوا  
اءة واألطفال العاديين في القر  على مجموع البحوث المقارنة لدارسللللة أداء األطفال المصللللابين بعسللللر القراءة

 :اآلتية صعوبات في االختباراتيالقون  المجموعتينأّن أفراد حظت الو من نفس السن، 

 .تكرار الكلمة المستعارة )الشكل الجديد( -

 .لمة المستعارة )كلمة غير معروفة من طرف القارئ(قراءة الك -

 .رتسمية أو التعريف بالصوّ  -

 .صوت معين مثل صوت الباء)ب( ها منمنيتكون كّل تسمية عدد من الكلمات  -
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رف على األصلللللللللللوات مثل: التلفظ )لعب التعّ  (méta- phonologique)ما وراء الفونولوجية  -
 بكلمة مع نسيان الصوت األول(.

 (.أو الكلمات يرة المدى:) تكرار في ترتيب ما سلسلة األعدادالذاكرة قص -

العديد من الدراسللللللللات التي تناولت عسللللللللر القراءة، وهذا ما جعلنا نتحدث عن  هات  نتائج هذه البحوث أكد   نّ إ  
و مصلللللاب ، هالطفل الذ  يعاني من عسلللللر القراءة فالنظرية الفونولوجية تفترض أنّ ، اضلللللطراب فونولوجي

الرتباط عالقة اصلللعوبات في اكتسلللاب  تشلللّكلأدى إلى  مّما ولوجي على المسلللتوى المعرفي،اضلللطراب فونب
باشللللللللر السللللللللبب الم ، وهو(phonèmes( واألصللللللللوات )graphèmesاألشللللللللكال الخطية للحروف) ما بين

( في  composante phonologique)الفونولوجيالضلللللطراب القراءة، وفي موضلللللع آخر يتدخل المقوم 
 مثللل الوعي الصللللللللللللللوتي مصلللللللللللللللدر ألنواع أخرى من الصللللللللللللللعوبللات ت األخرى ويعتبرالعللديللد من المجللاال

(conscience phonémique)   الذاكرة اللفظية قصلللليرة المدى. ومن خالل هذا التحليل و لغة الشللللفوية الو
عملية مع سللللللللليولة لفظية. فاكتسلللللللللاب كفاءة القراءة  يعني القدرة على القراءة الصلللللللللحيحة  يبدو لنا جليا، أنّ 

هو  ،مقدرةحسلللاس بالى. فاإلللوصلللول إلى المعنّ  و الجملة أو النّص أعني القدرة على تشلللفير الكلمة ة تالقراء
بة أو غريبة عن نشللللللاطات الطفل. فالطفل الذ  يمتلك كفاءة القراءة، الشلللللعور بالشلللللجاعة أمام مهمة صلللللعّ 
فهو طفل يحمل لمي، العمتهيئ نفسيا وعقليا الستكشاف العالم الثقافي و يتمتع بشلخصلية قوية ومتفتحة هو 

اءة تربط . فالقر حو عالم المعرفةصلللللللللللعاب في التقدم نّ في عقله مفتاح المعارف وال يعرقله أ  شللللللللللليء من ال
ينه وبين د ال يشلللللعر بحاجز يحول بفالقارئ الجيّ  لم العلم بكّل حرية روحية ونفسلللللية،اإلنسلللللان بالمعرفة وبعا

في  تلفةبصللللفة منتظمة ومخ م مختلف الحروف التي ترتبطأماموز المكتوبة، فهو يشلللعر بالذوق والمتعة الر 
 هذا شللللللللللافكتفا بدورها إلى معرفة جديدة،  لالتي تتحوّ ، و ل بطريقة جديدة الكلمات الجديدةلتشللللللللللكّ  مرة كلّ 
التي  ةمختلفال الحروف مواقع ريتغيو  ربطللغو ،  يسلللمح للطفل أّن يتسللللى أثناء القراءة، بع من اللعب االنوّ 

ر خالل وزير التربية الفرنسلللللللللللللي  يقرّ  F. Fillonفيلون رموز المكتوبة. ومن هذا المنطلق فإنّ الكافة تمثل 
م  أ  شلليء إذا كان يتعلّ  طفل ال يسللتطيع  أنّ ال نّ ، إ  1331اليوم الدراسللي لصللعوبات القراءة بتاريت أكتوبر

لثقافي تحلدى العالم الاللذات  تعتبر الكتلابلة مفتلاح ضللللللللللللللرور  في بنلاء أنّ  من البلديهيو   القراءة،ال يجيلد 
نظرا ألهميللة القراءة  في حيللاة النللاس فبنللائهللا يبللدأ من ، و المواطنللةممللارسلللللللللللللللة والتحرر االجتمللاعي وحريللة 

 المرحلة الحضانة.

بالمائة من األطفال  إّن حوالي خمسللللللة عشللللللرةف ((F. Fillon,2005وزير التربية الفرنسلللللليلفحسللللللب تقرير 
بات في متابعة الدراسة بشكل عاد ، و ذلك بسبب عدم معرفة سلنوات لديهم صلعو  ةسلتبل   عمرهم الذين 

اللغة على  م فيالتحكّ كهؤالء األطفال من صللعوبات ثقيلة جدا، يعاني نصللف القراءة والكتابة الصللحيحة، و 
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( (G. Vigner, 1982 أّن فينر في حين نجد مراحل الدراسة. مسلتوى االستعمال الشفو  والكتابي في كلّ 

، فهي لم صتعرف بنظام لغو  خاى: "فالكتابة ها اتفاقيات خاصة تمثل بصريا المعنّ أنّ يصلف الكتابة على 
أّن  (,Vigner 1982فينر) اللغة". وهكذا يرىفي تعد تقوم  بوظيفة اسللللتنسللللاا الكالم الذ  يصللللبح حقيقة 

 هميةدرجة أ سنفعن اللغة الشللفوية، فاللغة المكتوبة تتواجد عند  تماماً  أصللل تكوين اللغة المكتوبة مسللتقل
المكتوب  التي تضللمن توليد النّص  (signes graphiques الخطية)نظام الرموز  فالكتابة تعني .التواصللل
يتعلق األمر هنا بالفعل الخطي أو النشللللللللللللللاط ظيم المكاني للرموز على الصللللللللللللللفحة، و تنعالم اليوافق اللذ  

د في. والكتللابللة ليس لهلللمللدرسلللللللللللللللة االبتللدائيللةالكتللابي كمللا تّم تعّلملله في ا نر ا نظللام لغو  خللاص بهللا حيللث أكللّ
(Vigner 1982, )  على أّن الكتابة قد فقدت خصلللللللية األسلللللللبقية التي كانت تملكها في التصلللللللّور التقليد

 ديسلللوسلللير  دبينما يؤكّ  وأصلللبحت تابعة وخاضلللعة للغة الشلللفوية،  ووظفتها هي اسلللتنسلللاا الكالم الشلللفو ، 
De Saussure, in Vigner 1982 , p 11) ) من الرموز متميزين  اللغة والكتابة هما نظامين  " أنّ على

مز للرمز ر  يعتبر لحرفالللذ  يمثللل افللالرمز الكتللابي  ول.سللللللللللللللبللب الوحيللد في وجود الثللاني هو تمثيللل األالو 
 رمز من الدرجة الثانية". الذ  يّعد، و ( أ  الصوت اللغو  phonème)األول الذ  هو الفونيم

 اوصلللللللبرً  اجبارً  اه يجند بصلللللللفة عامة مجهودً صلللللللعب تجاوزه، حيث أنّ ي اقى اختبارً م الرموز الكتابية يبتعلّ  نّ إ  
  توماتيسأ د ذلكم كما يؤكّ فالقراءة تبقى الموضلللللوع األول  والسلللللبب األسلللللاسلللللي في صلللللعوبات التعلّ ، طويألً 

A.Tomatis ,1982):) بية ر " ال تصلللبح القراءة أبدا لعبة عند الطفل، وهذا رغم المجهود  الذ  تبذله  الت
اءة  ودافعية م القر كفلاءة القراءة  توللد مع الرغبلة في تعلّ  أنّ  ف من  هلذا الحملل األولي." ونحن نعتقلدللتخفي

م يبحث في إنارة عقل التلميذ عندما  المعل   " أنّ ((A. Tomatis ,1982أتوماتيس روحية وواعية، وحسلللللب 
نيللات نللاك اتجللاهين تربويين فللاألول مرجعلله التقولتعليم التلميللذ الحرف ه .م الحرفيكون هللذا األخير قللد تعلّ 

المعاكسللة، تقنيات م، والثاني تحليلي يعتمد على الفي التعلّ  اأسللاسلليً  االقديمة في التقدم التركيبي ويعتبرعنصللرً 
ى ب الطفل مسلللللللللك المغامرة والذ  ينطلق من الفكرة إليالتخفيف وذلك بتجنفاألولى تفكر في السللللللللعي إلى 

لى الكتابة.  بينما أصلللللحاب التقنية الثانية يفكرون في تقليص المسلللللار الطويل المظلم الحرف ومن الكالم إ
  تومللاتيسأ دويؤكللّ  درة الخفيللة التي تحرك الحرف".الللذ  من خالللله يفقللد الطفللل األمللل في لقللاء الفكر والقلل

A .Tomatis ,1983))  ّالة، عّ ير فالة  أو غن الطرائق المتبعة في التدريس سلللللللللللواء كانت فعّ ه مهما تك"ان
 ية أّن يكونويتصللرفون مثل الراشللد دون التفكير في إمكانبعض التربويين يفكرون إّن تركبية أو تحليلية ، ف

 الطفل مزود باليات اإلدماج المماثلة  آلليات الراشد".

كان أول من تكلم   J.J.Rousseau(émil)أنّ  نجد( ,A. Tomatis ,1983أتوماتيس) يد أفكارولتلأكّ   
" أعطي للطفل من من إثارة رغبته في التعلّ الطفل حتى نتمكّ فيها  نربي لة النفسللللللللللللللية التي يجب أنّ عن الحا

نتيجة تسلللللمح ال إذا كانت الم كفاءة القراءة يصلللللبح فعاّ فتعلّ  تصلللللبح بعد ذلك فعالة". كل الطرائق الرغبة فإنّ 
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مات كللل ر خطيةصللللوّ بربط  يّعرف فنشلللللاط القراءة ال .من مجموع القسللللم الخاص بسللللن معين%71بنجاح 
وحاة وليس هو نفس الشلللللأن بالنسلللللبة للطرائق الطبيعية المسلللللت التي تحملها، والمعانيالرنان بيانها العقلي و ب

بواسلللللللللطة المحاولة  نشلللللللللاط القراءة والكتابة في تطبيق عام يتمّ يختصلللللللللر  الذ  Freinet فريني من طريقة
 احقيقيً  انتقاالً  م اللغة المكتوبة تمثلفالقدرة على تعلّ التجريبية دون الرجوع إلى التحليل والتركيب المنسلللللللللللق. 

لعالقة التي ل متدرجم من خالل تعلّ  نفسللللله و بناءتعيين موضلللللعه كتشلللللاف و بحيث يبدأ بافي حياة الطفل،  
م عالقة علّ ن الطفل من تاكتشلللافه للكلمة المكتوبة يتمكّ فمن ألشلللخاص واألشلللياء. تنظميها مع ا عادةيقوم بإ

امة يؤد  م في اللغة بصفة عم األول ذو أهمية بالغة، فالتحكّ ه والتعامل معها عن بعد. فالتعلّ جديدة مع لغت
لى نمو وتفتح الطفل على المسلللتوى المعرفي م األولي علّ وهكذا يعتبر الت .بالضلللرورة إلى النجاح المدرسلللي وا 

 م االبتدائي.يث األولى من التعلّ مه خالل السنوات الثالتعلّ  للرموز المكتوبة،  والذ  يتمّ  اتدرجيً  ااستكشافً 

كتوبة، وهذا رغم يصلبح سيد الرموز الم نّ ر تأثيرا عميقا في قدرة الطفل في أ  فالرغبة في القراءة والكتابة تؤثّ 
لقراءة بالنسللللللبة فتعتبر ا .اللغة المكتوبة ال تسللللللتدعي بالضللللللرورة الحاجة إلى التواصللللللل والتعبير التلقائي أنّ 

ة، ربطه بتجارب سللللللللللللللابق همالذ  يتطلب منو جديدة ومجردة  ام يحمل رموزً اء مع تعلّ ألغللب األطفال أول لق
تادة من الطفل هتمامات المعاالا عن م يستلزم تدخل الجهاز العصبي المركز  بكيفية تختلف تمامً فهذا التعلّ 

روف والحصللللللللللللللوات يقلة المحاولة والخطأ بتكرار آلي لألم الطفلل بطر يتعلّ  نّ قبلل الملدرسللللللللللللللة، فمن الممكن أ  
رف على الحروف وبعض الكلمات، ولكن إذا لم يسللللللتطيع الطفل الوصللللللول إلى المسللللللتوى المجرد من والتعّ 

القراءة  مالتفكير، ال يسلتطيع طبعا  الحصول على مدلول المعرفة المجردة  وهذا يجعله غير قادر على تعلّ 
 اء.بشكل بنّ 

ظيفة االكتساب آلية و بصفة   ج  م  د  التي تُ المعلومات لجة ا على استراتجيات معام القراءة يعتمد أساسً تعلّ إ ّن  
عادة اسللللللللللللللتعمال ال دماجالمملاثللة واإلأو  ر من عدد كبي بمعالجة مالمتعلّ ، ويقوم معارف التي تبنى تدرجياوا 

الهدف المتبع  في المهمة الجديدة، والقيمة المقدمة لهذه المهمة  فهي: ) المعرفة العاطفية: المعلومات منها
در  معلارف معرفيلة: فيربط  معلارفله الجلديلدة  بمعلارفه السللللللللللللللابقة، ويختار و م الممكن في النجلاح، اك التحكّ وا 

االسللللللللللللللتراتجيللات التي يعتبرهللا منللاسللللللللللللللبللة للنجللاح في المهمللة. كمللا يعللالج أيضلللللللللللللللا معللارف مللاوراء المعرفللة 
métacognitive: لى إلصلللللللرار عالشلللللللعور بالوعي المثابر اتجاه االسلللللللتراتجيات المتخذة من قبله وا وهي

و حي تقوم على تخزين المعارف على النّ تتطلب أسلللللللللللاسلللللللللللا عمل الذاكرة الت معلوماتمعالجة ال . إنّ (العمل
 .out putومخارج  traitementsمعالجة    in put: مداخلاآلتي

جراءات أمّ  ،هي عملية اسللللللللللللللتقبال واسللللللللللللللتيعاب المعارف فالمداخل ا المعالجة فهي عملية تخزين المعرفة وا 
أوحذف(. في حين المخارج هي االسللللتجابات  ودمج ل على المعرفة نفسللللها وتشللللمل: )عملية إضللللافةالتعدي
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 م، وهذا يعني إيجادنة أو المعالجة )إيجاد العالقات بين عناصللللللللللر وضلللللللللللعية التعلّ الناتجة عن المادة المخزّ 
لة طفل لمثال حام )االسللللللللتيعاب والمالئمة( ونقدم هنا على سللللللللبيل ااالرتباطات التي تطابق وضللللللللعية التعلّ 

. 1331أكتوبر 23المالحظة تمت في  ،سللللللللللللللنواتثماني  م القراءة يبل  من العمريعاني من صللللللللللللللعوبة تعلّ 
 1.14/23م يدرس في القسم الثالث ابتدائي نجح في النتقال من القسم األول إلى القسم الثاني بمعدلالمتعلّ 

قييم لكلمات المعزولة  في اللغة العربية. فتالحروف واألصللللوات  وا ف على كلّ م يسللللتطيع التعرّ وكان المتعلّ 
لكن تقييم القراءة  4.42/23وفي السلللللنة الثانية تحصلللللل على معدل سلللللنو  يقدر  1/23نشلللللاط القراءة كان 

م إلى السلللللللنة الثالثة أصلللللللبح غير قادر على القراءة وعندما وصلللللللل هذا المتعلّ  1/23والكتابة كان يسلللللللاو  
يعاني  معبارة عن إحسلاس بجسلم غريب، فمن الناحية النفسية، المتعلّ له والكتابة وأصلبحت الكتابة بالنسلبة 

ءة يقطع وعندما يقبل القرا ة عندما يطلب منه ذلك.الكف عن النشلللللللاط القراءة والكتابة، يبكي ويرفض  بحدّ 
م لّ عالقراءة  فالكلمة المنطوقة ال تحمل معنى، فالمت أثناءالكلمات إلى حروف معزولة، وعند االسللللتماع إليه 

لديه صلللعوبات في قراءة الحروف المربوطة بأصلللوات سلللاكنة مثل السلللكون والحروف المرتبطة باألصلللوات 
 الممدودة  مثل المد األلف في حالة الفتحة والمد بالياء في حالة الكسرة والمد بالواو في حالة الضمة.

 توت. –بابا  -مثال: كتابي 

ة هذه األصوات م بإضافمعزولة  فيقوم المتعلّ  اة حروفا وأصواتً الكلم م المصوتات فيغالبا ما يعتبر المتعلّ و 
لمة ثياب ثالثة  في ك م يقطع الكلمة ويجزئها إلى أربع مقاطع عوضللكلملات مثلل:) ثيلاب، توت(، فالمتعلّ 

حرف وصوت  /يا/ حرف وصوت /ا/ يحددها الطفل بصوت عوض مصوتة طويلة مرتبطة فتصبح /ث/ 
ذا وغالبا ما يصاب ه صلعب على الطفل تحديد هويته،و حرف سلاكن حيث يبحرف / /  وحرف الباء وه

م فتعلّ  المتعة.د يفوق قدراته وال يشللعره  بمعقّ  م باكتئاب كلما واجه نشللاط القراءة، فهو يعتبره نشللاط جدّ المتعلّ 
حروف، ليم االبتدائي وهذا من خالل اكتشللللللاف األصللللللوات وربطها باالقراءة يبدأ في السللللللنة األولى من التعلّ 

يز بتحديد هوية صللللللللللللللوت/حرف والتّعرف عليه في مختلف الكلمات وفي رف والتميّ وتبلدأ هلذه المرحلة بالتعّ 
 عبر المراحل الثالثة: مختلف المواقع من الكلمة واستيعابها يتمّ 

 التمييز والتعرف السمعي التعليمة : ) حوط على الصوت /ب/  كلما سمعته في الكلمات( -

 اآلتية رأيته في الكلماترف البصللر  التعليمة: ) حوط على الصللوت /ب/ كلما تحديد الهوية والتع -
 بوبي( -كتاب –بيت ): 

 تركيبها. تقطيع الكلمات وتجزئها إلى مقاطع ثمّ  -

سلللللللجيل م بتالقراءة أو ألعاب الكلمات، بحيث يقو  ل نشلللللللاط يسلللللللمى ألعابم بهذه المراحل من خاليقوم المعلّ 
 شلللللكل شلللللريط مكتوب،  ويطلب يوزع نفس النموذج على التالميذعلى ثمّ  بورة،نموذج من الجملة على السللللل
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عادة تركيبها حسب النموذج  منهم تقطيع الجملة بالمقص، ثمّ  لمسجل على ا يقوم التالميذ بخلط الحروف وا 
 قراءة مالميذ  بت بالغراء على كراس المحاولة، وفي النهاية  يقوم كلّ   ب تُ ث  الجملة  تُ  بُ ك  ر  وعندما تُ ، بورةالسللل

لي  يعتمد على التقليد البصلللر  وتخزين النموذج في الذاكرة دون اسلللتعالم م آم أسلللاسللله تعلّ فهذا التعلّ  أنجزه.
يعد هذا م تنفيذ المهمة المسلللللندة إليه  بطريقة آلية، و بهذا االسلللللتيعاب، فهو يتعلّ  م غير واعمعرفي،  فالمتعلّ 

 هذه هميةأتتضللللح، مما تقدم، م. غير نشللللطة لدى المتعلّ  سللللببا في بقاء وظيفة إسللللتراتجية ما وراء المعرفة 
إلى رجع تم كفاءة القراءة في المرحلة االبتدائية صعوبات تعلّ  أنّ إثبات  التي نسعى من خاللها إلي ،الدراسة

ستراتجية ما وراء المعرفة. هذه  ن خالل مونطمح  أسباب معرفية تتمثل في استراتجيات معالجة المعرفة  وا 
 لى اقتراح:الدراسة إ

ليها تعّلم القراءة من التغلب عصلللللللللعوبات يمية من شلللللللللأنها تمكين األطفال الذين يالقون مقاربة تعلّ  -
 ومساعدتهم على االستمتاع بمواجهة عالم الرموز المكتوبة،

من المعّلم والمربي و المختص في العالج النفسللللللي واألرطوفوني من  نشللللللاط تكويني  لتمكين  كلّ  -
لتشلللللللللخيص مسلللللللللتوى القراءة  وتحديد آلياتها عند القارئ ليصلللللللللبحوا قادرين على التحكم في كفاءة ا

اعد وذلك بتصلللللميم مقياس يسللللل ،م القراءةتصلللللميم برنامج عالجي  للذين يالقون صلللللعوبات في تعلّ 
تصلللميم  برنامج عالجي  للذين يالقون صلللعوبات ، و على تشلللخيص مسلللتوى القراءة وتحديد آلياتها

صلللللللللل إلى كّل هذا من خالل اإلجابة عن األسلللللللللئلة التي تتضلللللللللمنها الفقرة تعّلم القراءة. ونأمل التو 
 الموالية.

 تساؤالت البحث: 2.2

وى القراءة تشللللللخيص مسللللللتتقدير و الية المقياس المصللللللمم ليتمثل التسللللللاؤل الرئيسللللللي لبحثنا في مدى فعّ 
الفروق ح وضيتالقارئ الضعيف مع و  دالقارئ الجيّ قدرته على التمييز بين المبني على أسس معرفية، و 

 يد والقارئ الضعيف.القارئ الجّ  من قبل كلٍّ من في اآلليات المستخدمة في كفاءة القراءة

هلل هناك فروق ذات داللة إحصللللللللللللللائية في الزمن المسللللللللللللللتغرق في القراءة بين القارئ قارئ الجّيد  -2
 والقارئ الضعيف

ما على ة كلٍّ منهقدر  فيد والقارئ الضللللعيف بين القارئ الجيّ ذات داللة إحصللللائية هل هناك فروق  -1
 ؟ومعرفتها صوتياالحروف   تحديد هوية

القارئ  مم القارئ الجيد و المتعلّ في آليات القراءة بين المتعلّ ذات داللة إحصللللللائية   هل توجد فروق -0
 ضعيف؟
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د لجيّ المتعلم القارئ ابين في آليات القراءة ذات دالللة إحصللللللللللللللائيلة ترتبط بالجنس هلل هنلاك فروق  -1
 رئ الضعيف ؟م القاوالمتعلّ 

 دفي الذاكرة اللفظية البصللللللللللرية والسللللللللللمعية بين القارئ الجيّ ذات داللة إحصللللللللللائية هل هناك فروق  -1
 والقارئ الضعيف؟

في المسللللللللللتوى اللفظي والمعجمي بين القارئ الجيد والقارئ ذات داللة إحصللللللللللائية هل هناك فروق  -1
 الضعيف؟

 ن القارئ الجيد والقارئ الضعيف؟بي في فهم محتوى النّص ذات داللة إحصائية هل هناك فروق  -4

 يعاني القارئ الضعيف من سوء وظائفي في آليات معالجة المعرفة؟ هل -1

م القارئ الضلعيف سللبية نحو القراءة وثقته في قدراته النفسية ضعيفة بالمقارنة هل اتجاهات المتعلّ  -7
 بالقارئ الجيد ؟

حو القراءة وصللعوبة نشللاط القراءة لدى هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصللائية بين الميل ن-23
 القارئ الضعيف؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين صعوبة نشاط القراءة واإلحساس بالضيق أثناء -21
 القراءة لدى القارئ الضعيف؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصلائية بين صلعوبات نشاط القراءة واألخطاء القرائية لدى -12
 القارئ الضعيف؟

هل بإمكاننا تطوير اسلللللللللللللتراتجيات معالجة المعرفة لدى القارئ الضلللللللللللللعيف لمسلللللللللللللاعدته على حل 13-
 مشكالته؟

ن ة لمساعدة المتعلمين الذية عالج ناجعالبحث عن وسيلة تشخيصية وطريق من خالل هذه الدراسلة نحاول
القراءة  اح أداة اختبار لتشخيص مستوىم القراءة على تجاوز مشكالتهم وذلك باقتر يعانون من صعوبات تعلّ 
ستراتجية ما وراء المع عالجي يعتمد على تطوير إستراتجية بالمدارس، واقتراح نموذج رفة معالجة المعرفة وا 

 العالج المعرفي لمشكالت القراءة.الموسومة ب
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 فرضيات البحث: 1.2

 :التناول اإلجرائي األول الفرضيات المرتبطة بالتشخيص2.1.2

لقارئ د وابين القارئ الجيّ الزمن المسلللللللللللتغرق في القراءة  فيذات داللة إحصلللللللللللائية وق توجد فر  .2
 الضعيف.

 مسلللللتوى التعرف على أصلللللوات الحروف وتحديد هوايتهافي ذات داللة إحصلللللائية توجد فروق  .1
 د والقارئ الضعيف.يبين القارئ الجّ 

 .د والقارئ ضعيفالقارئ الجيّ ذات داللة إحصائية في المستوى الداللي بين وجد فروق ت .0

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم النص بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف. .1

توجد فروق ذات داللة إحصلللائية في المسلللتوى اإلفراد  والداللي في اللغة الشلللفوية بين القارئ  .1
 الضعيف والقارئ الجّيد.

ناقصلللة بين القارئ الجّيد والقارئ الكلمات ال ذات داللة إحصلللائية في مسلللتوى ملء توجد فروق .1
 الضعيف.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استعمال اإلجراء اإلمالئي في اختبار التجميع بين القارئ  .4
 الجّيد والقارئ الضعيف.

ئ د والقللار الللذاكرة اللفظيللة السللللللللللللللمعيللة بين القللارئ الجيللّ ذات داللللة إحصللللللللللللللائيللة في فروق توجللد  .1
 الضعيف.

د ارئ الجيّ الق إحصللائية في الذاكرة اللفظية البصللرية)سلللسلللة الجمل( بين فروق ذات داللةوجد ت .7
 والقارئ الضعيف.

لقارئ ا فروق ذات داللة إحصللائية في الذاكرة اللفظية البصللرية)سلللسلللة الكلمات( بينوجد ت .23
 د والقارئ الضعيف.الجيّ 

لقارئ اد و القارئ الجيّ  فروق ذات داللة إحصللللللللللائية في مسللللللللللتوى تلخيص  النّص بينوجد ت .22
 الضعيف.

 الفرضيات المرتبطة بالحالة النفسية للقارئ الضعيف التناول اإلجرائي الثاني: 2.1.2

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصللللائية بين الميل نحو القراءة وصللللعوبة نشللللاط القراءة  .21
 لدى القارئ الضعيف.
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ق إلحسللاس بالضلليتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصللائية بين صللعوبة نشللاط القراءة وا .20
 .أثناء القراءة لدى القارئ الضعيف

 .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين صعوبات نشاط القراءة  واألخطاء القرائية .21

 الفرضيات الخاصة بالبرنامج العالجي: 1.1.2

 على حل هتسللللللللللاعدإلى م تطوير اسللللللللللتراتجيات معالجة المعرفة لدى القارئ الضللللللللللعيف يؤد   نّ أ -2
 التعلمية. مشكالته

 معالجة المعلومات.أدائه في العقلية بتحسين  تسمح توعية المتعّلم بقدراته -1

م يؤد  إلى تحسين األداء الخاص بكيفية معالجة المعلومات المعرفية في نشاط الوعي بسياق التعلّ  -0
 القراءة.

شللللللللكل ب حركاتها في الكلمة والجملة يسللللللللمح للطفل بتنظيم معرفتهاكتشلللللللاف العالقة بين الحروف و  -1
 ال وتحسين أدائه في عملية التخزين.فعّ 

تم تفعيله من يالقراءة  م الكلي للكلمة يسلللللللمح للطفل بتخزين الكلمة وليس الحروف، والنشلللللللاط التعلّ  -1
 خالل توظيف وتنمية التخيل واستدعاء الكلمات والجمل حسب أشكالها الكتابية.

وز ه القدرة في السللللللللتدالل عن المعنى للرمى لدى الطفل يعني ربط الدال بالمدلول، فهذتنمية المعن   -1
المكتوبللة تنمى عن طريق القللدرة على المالحظللة: )تحسللللللللللللللين المالحظللة البصللللللللللللللريللة( وهللذا بتنبيلله 
إسللللللللتراتجية ما وراء المعرفة حيث يؤد  ذلك إلى تحسللللللللين مراقبة المعارف القبلية  وهذا من خالل 

 تنمية التقويم الذاتي.

تنبيه اإلدراك السللللللللللللللمعي يؤد  إلى تحسللللللللللللللين قدرة معالجة ق تنميلة القلدرة االسللللللللللللللتملاعية عن طري -4
 المعلومات في اللغة المكتوبة.

د نظيم جيّ التي تؤد  بدورها إلى تبتنمية فضللللللللللللول المتعّلم  تنمية االهتمام بالرموز المكتوبة يتمّ  إنّ  -1
 .لها للمعرفة ومعالجة أفضل

تلف اعللد المنطقيللة التي تربط مخالقو  بللالفعللل د في اللغللة المكتوبللة، اكتشلللللللللللللللافالتحكم الجيللّ يتطلللب  -7
االحروف،   تمد على المعالجة المعرفيةيع ،يعاني صللللللللللللللعوبات تعلم القراءة ، الذ يجعل المتعلم مملّ

. فمعرفة هذه القواعد رزمية من نوع أ+ ب= أب  و س+ا=سللللللللاالمعرفة الخواب مسللللللللتعيًنا في ذالك 
لمعارف لجّيد  بشلللللكلو ال ومنظم يسلللللمح بتخزين فعّ سلللللالمكتوبة لطرائق معالجة المعرفة المناسلللللبة 

عادة اسللللتعمال هذه المعار و مع معرفة أفضللللل للرموز المكتوبة ) المرتبطة بنظام اللغة المكتوبة، ف ا 
 عند الحاجة إليها(.
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 أهداف البحث وحدوده: 4.2

ونظرا ألهمية  .تعتبر القراءة من أهم نشلللللاطات التعلم، فهي تفتح األبواب لبقية المعارف وتسلللللهل اكتسلللللابها
قد خصللصللنا  فالنشللاط في حياة الطفل التلميذ، والذ  قد يجد صللعوبات كثيرة في اإللمام بهذه المعرفة،  هذا

لهذا الموضللللللللوع بحوثا ودراسللللللللات عديدة حاولنا من خاللها الكشللللللللف عن آليات  اكتسللللللللاب القراءة، بغرض 
يجاد  طرائق تربوية وتعليمية من شللللللللللأنها الحيلولة دون  أثناء تعلمه.   التلميذ  تعثرتسللللللللللهيل عملية التعّلم وا 

عالجية وتشللخيصللية للتقليل من صللعوبات تعلم القراءة أمام  لحلو  إيجاد المنجزة إلى  الدراسللاتسللعت كما 
 GOMBERT et all) واصحابه أجرى جومبارتوقد  القراء الضلعفاء  والذين يعانون من عسلر القراءة.

ن وضللللبط مسللللتويات الخبرة في القراءة، ع تحليل بغرض دراسللللة وطنية تقويمية للمجتمع الفرنسللللي (2004
ن مطريق تحديد آلية التّعرف على الكلمات المكتوبة بقياس االسلللللللتجابات الصلللللللحيحة وسلللللللرعتها عند أكثر 

ة أظهرت النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة وجود ثالثو  .السادسة ابتدائي بالسلنةيدرسلون  تلميذ 8000
 مجموعات من القراء:

 الفهم.وهي بطيئة وغير متمكنة وتعاني من صعوبات  بالمائة، 14.1تمثل   و: المجموعة األولى -

 بالمائة وهي بطيئة لكن متمكنة . 55.5وتمثل  :المجموعة الثانية -

 بالمائة وهي سريعة ومتمكنة. 1..1وتمثل  :المجموعة الثالثة -

اآللية من  هذه وكيف تختلف، هذه الدراسللللللللللللللات تبين مدى أهمية آلية القراءة في حياة الطفل التلميذ كلّ  إنّ 
ي، في عصلللللرنا الحال، من جهة ثانية، أهمية بالغة المقاييس النفسلللللية تكتسللللليهذا من جهة، و  خرقارئ آل

مدت عيه في التوجيه التربو  والمهني والعالج النفسلللللللللللللي العياد  واألرطوفوني، حيث نظرا للدور الذ  تؤدّ 
تعمالها سلللية قصلللد اسلللعلى غرار مصلللر في بناء مقاييس نفالعربية منها بعض الدول معظم الدول الغربية و 

يس المقللللايبعض يف يالجزائر قللللد تللللأخرت كثيرا في هللللذا المجللللال واكتفللللت بتك أنّ  ، إالّ إلغراض متعللللددة
الجتماعية متطلبات الثقافية واالالمسلللتوردة من دول أوروبية أو أمريكية  والتي تعتبر قديمة وال تتماشلللى مع 

ا  للنقص الكبير في أدوات  القياس التشلللللللللخيصلللللللللي على ي العصلللللللللر الحالي، ونظرً والحضلللللللللارية  لألفراد ف
اغير كافية من هالمسلتوى العياد  رغم توفر العديد من المقاييس التشلخيصلية  للقراءة باللغة الفرنسية إال أنّ 

ف يمكن ي. ومن أهم األسللللئلة التي تراود الباحث والمعالج في ميدان التربية والتعليم هو كمصللللداقيتها حيث
وكيف يمكن تحديد حجمها وخصلللائصلللها حتى يتمكن من اقتراح نموذج   تشلللخيص صلللعوبات تعلم القراءة،

مي لمسلللللتوى القراءة الهدف األسلللللاسلللللي  يعالجي. ومن هذا المنطلق يعتبر تصلللللميم مقياس تشلللللخيصلللللي تقو 
ة لدى تالميذ ءمي لمسلللتوى القرايلبحثنا هذا،  وذلك بتسلللليط الضلللوء على أهمية بناء مقياس تشلللخيصلللي تقو 

 :ف البحث الحالي في النقاط اآلتيةأهدالمدارس االبتدائية. ويمكن تلخيص ا
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تحديد المتغيرات التي تتدخل في نشللاط القراءة، بتصللميم مقياس تشلللخيصللي لمسلللتوى القراءة باللغة  -
 العربية يقدم نتائج يمكن أن تدل على مستوى القراءة ونوع القراءة لدى القارئ الجزائر .

و وتطور اآلليات المعرفية المسللللللتخدمة في القراءة لدى أطفالنا في مختلف نية التّعرف على نمّ إمكا -
 األعمار والسنوات الدراسية.

 إمكانية المقياس من تحديد القارئ الجيد من القارئ الضعيف وخصائصهما -
، وذلك ياقتراح تصميم برنامج عالجي استناًدا للنتائج المستخلصة من تطبيق المقياس التشخيص- -

 بمعرفة طبيعة المشكلة لدى القارئ الضعيف حتى نتمكن من وضع الخطوات العالجية  المناسبة،
 إمكانية مّعرفة خصائص آليات القراءة المستخدمة من طرف القارئ الضعيف، -
 إمكانية االستفادة من البحث الحالي في مجال التقويم  والتشخيص والعالج العياد . -

 ن مجموعة من الحدود تتمثل في ما يلي:إنجاز البحث ضم ويتمّ 

 :الحدود البشرية2.4.2

تالميذ المدرسللللللللللللللة االبتدائية اختيرت بطريقة عشللللللللللللللوائية من أعمار مختلفة من تلميذات و  وتتمثل في عينة
 المقياس والتحقق من صلللللللللللدقه وثباته قبل تعميم تطبيقه علىجرب عليها يلدراسلللللللللللية مختلفة  ومسلللللللللللتويات

 مجموعات أخرى.

 :حدود المكانيةال2.4.2

 جويلية المرسى التابعة لمقاطعة الجزائر شرق. 1تتمثل في  مدرسة القنادسة المتواجدة بحي 

 :نيةاالزم الحدود1.4.2

وهي السللللنة الدراسللللية  1322/1321األول والثاني والثالث من العام الدراسللللي الفصللللل خالل أجر  البحث 
 ف األعمار والمستويات الدراسية.فيها تجريب المقياس على أطفال من مختل التي تمّ 
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 أهمية البحث: 5.2

جها م القراءة وكيفية تشللللللخيصللللللها للتمكن من عالبصللللللعوبات تعلّ د البحث الحالي من البحوث التي تهتم يعّ 
 :ية البحث تتجلى في النقاط اآلتيةأهم وعليه فإنّ . لدى أطفال المدارس االبتدائية

ليس فقط عبارة عن جمع للمعلومات وفّك  القراءة ّن نشللللللللللللاطأهمية القراءة كنشللللللللللللاط تعلمي وتعليمي أل -
عادة بنائه عند القارئ الجّيد،  باالعتماد على  ّنما هو عملية اسلللللللللللللتخالص المعنى وا  للرموز المكتوبة وا 

  .(Gaonach.Daniel, 1991, p. 159جاوناش)كما أّكد ذلك دانيل   مؤشللللللرات من النّص المقروء،

ية من التواصل والتفكير في عالم الحضارة اإلنسان تها هي القدرة على معرفو  وتعتبر القدرة على القراءة
شل في تعّلم ، والفدم ونشاط عقلي معقّ خالل األبواب الواسعة للمعرفة،  فالقراءة هي مفتاح سحر  للتعلّ 

 أنّ  (G. Mialaret, 1968)القراءة يعني الفشلللللل في المسلللللار الدراسلللللي للمتعلم،  حيث يؤّكد مياالر  
 ،لم الحضلللللارة، كالحيوان الصلللللغير  الذ  يدخل  في عالم اإلنسلللللانارف القراءة يدخل عالطفل الذ  يعّ 

 كان  لطفلا ذلك أنّ ال نهاية، و ما األفاق العقلية  للطفل إلى يوسع امتالك القراءة  " كما يؤّكد أيضلا أنّ 
مع  إالّ  في تواصللل متبادل يسللتطيع  الدخولحيث ال مجرد عبد للغة المنطوقة، القراءة  في همقبل تحكّ 

ونظرا لمكانة كفاءة القراءة  في النشللللللللللللاط التربو  والتعليمي/  .ب"يقر ال هأشللللللللللللخاص ينتمون إلى محيط
القراءة   التالميللذ الللذين ال يجيللدون دالتعلمي  في المنظومللة التربويللة وفي حيللاة المتعلم، ونظرا لتزايللد عللد

 في مواجهة مهمة القراءة. ويعانون  من صعوبات التعلم  الناتجة عن ضعفهم

ي عملية إّن اآلليات العقلية التي تتدخل فأهمية تشللخيص وتقويم كفاءة القراءة كنشلللاط تعلمي وتعليمي: -
القراءة ال يمكن مالحظتها بالعين المجردة. لهذا السلللللبب قام علماء النفس اللغة بوضلللللع تقنيات تسلللللمح 

تجابة لمقاييس في تسجيل الزمن الذ  تتطلبه االسبقياس أداء القراء على مسلتوى السلوك.وتتمثل هذه ا
واألخطللاء المسللللللللللللللجلللة أثنللاء نشلللللللللللللللاط القراءة. ويطلق على هللذا النوع من القيللاس بقيللاس الزمن العقلي 

chronométrie mentale رفي إلى دراسلللللللللللللللة القراءة عنللد ، كمللا توجلله علم النفس العصللللللللللللللبي المع
 Imagerieغ بفضلللللل المصلللللورة العصلللللبيةاألشلللللخاص الذين يعانون من إصلللللابات على مسلللللتوى الدما

cérébrale نبض الدمو  عند القارئ، القياس   النشلللللللللللللاط الكهربائي لقشلللللللللللللرة الدماغ  أو  التي تقيس
قراء  باستدعاء  أداء التتطلب تقديم نماذج واستثارة مقاربة االرتباط التي اإلضافة إلى الدراسة القراءة  بب

 تحسين األداء القرائي  لدى القارئ الضعيف.المعالجة بالحاسوب وهذا بغرض التشخيص و 
ط أسللاسللا والتي ترتب، م القراءةمؤشللرات صللعوبة القراءة أو ما يدعى بمفهوم صللعوبات تعلّ أهمية  تحديد  -

بالحواجز التي تمنع المتعلم من االنتقال إلى مسللللللتوى القارئ الخبير والتي تشللللللمل عدة عوامل منها ما 
عية والمدرسلللللللللية للقارئ وقدراته المعرفية واللغوية  وخصلللللللللائص اللغة يرتبط  بالحالة النفسلللللللللية، االجتما
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أ  عسللر القراءة  وفي الدول  "dyslexie"رف في الدول الفرونكوفونية مها، والتي تعّ المكتوبة التي يتعلّ 
 ".Reading diseability "للغة االنجليزية باالناطقة 

يم القراء ة ال تقو  فمن  المعقول أنّ  :اء القرائيأهمية المقاييس النفسللللية في عملية تقويم وتشللللخيص األد -
ه  أنّ   ومن المالحظ بل يجب أّن  يعتني  أيضللللللللا بالفّهم. عملية التشللللللللفير فقط على يشللللللللمل  يجب  أنّ 

 رغم توفر العديد منو  .هناك نقص كبير في أدوات  القياس التشلللللللللللخيصلللللللللللي على المسلللللللللللتوى العياد 
من بين و  .هاغير كافية من حيث صللللدق تطبقيهاأنّ  نسللللية إالّ غة الفر لالمقاييس التشللللخيصللللية  للقراءة بال

 هذه المقاييس نذكر:

- . (Burion, 1960)EMILE, RENE ET MARIE 

- (Lefavrais, 1967) L’ALOUETTE 

- LE POUCET (de Simon réétalonnée par Limbosch et al, 1968) 

- JEANNOT ET GEORGES (Hermabessière et Sax, 1972) 

- CLAIRE ET BRUNO  (Giribone et Hugon, 1987). 

من  قويمه إالّ ت م لم يتمّ هذه المقاييس تقيس السللللللرعة وتصللللللحيح األخطاء  بينما الفهّ  كلّ  والجدير بالذكر أنّ 
ض  عرااألطرف مقياسللين  من أصللل خمسللة مقاييس، وأغلب هذه المقاييس تعطي معلومات وصللفية عن  

للمرض، ورغم ذلك فإن هذه  اسلللللللين على فرضللللللليات سلللللللببيةالموجودة في قراءة الشلللللللخص، بينما يعتمد مقي
 دة للمختص في األرطوفونيا  أو في علم النفس  العياد .المقاييس ال تقدم خدمة جيّ 

تتجلى أهمية هذا البحث لما قد يضلللللللليفه إلى المكتبة الجامعية في صللللللللّور المقاييس النفسللللللللية المعرفية  -
قويم وتشللللللللخيص صللللللللعوبات تعّلم القراءة في الميدان باللغة العربية في الوسللللللللط الجزائر ، الخاصللللللللة بت

التعليمي التعلمي.كمللللا يمكن أّن يسلللللللللللللللللاعللللد المربي والمختص األرطوفوني والمختص في علم النفس 
العياد  على  تحديد اآلليات  المعرفية المعّطلة واألخطاء المرتكبة لدى القارئ الضلعيف بهدف وضع 

ءة لدى المتعّلم القارئ الضللللللعيف، كما سلللللليتيح هذا البحث برنامج عالجي معرفي لصلللللعوبات تعّلم القرا
ا إمكانية تصللللنيف القراء حسللللب نوعية القراءة لدى القارئ وهذا من خالل المتغيرات التي نتناولها  أ يضللللً

 وهي خصائص القارئ الجّيد و خصائص القارئ الضعيف.
ة عامة ي الدراسلللللات العربيف الموجود لنقصأيضلللللا في أّنها سلللللتسلللللمح بتغطية االبحث هذا أهمية تتمثل  -

 ر المقاييس التقويمية التشللخيصللية لكفاءةوالناجم، من جهة، عن عدم توف والدراسللات الجزائرية خاصللة 
ات ج المعرفي لمعالجة المعلومالبرامج العالجية التي تعتمد على النموذ نلدرة، من جهلة ثلانية،القراءة. و 

 تنمية المعرفة الماورائية لدى القارئ الضعيف.ل
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ّن يشكال أالنموذج العالجي المقترح، المّقدم وفّعالية  مقياس التقويمي التشلخيصلي للقراءةيمكن لنجاح ال -
تعللامللل مع لل الفحص العيللاد  المختص األرطوفوني والمربي والمختص فيبين أيللد  ليتين أداتين فعللاّ 

 م القراءة في المجال التربو  والعياد .صعوبات تعلّ 

ن هذه الدراسلللللة، يمكن أّن تشلللللكل أرضلللللية لتقديم مقترحات وحلول من شلللللأنها النتائج التي قد تسلللللفر ع -
المسللللللاهمة في وضللللللع برنامج عالجي للحد من مشللللللكالت تعّلم القراءة لدى التالميذ القراء في الوسللللللط 

 التعليمي الجزائر .

 تحديد المفاهيم األساسية للبحث: 1.2

 مفهوم كفاءة القراءة: 2.1.2

ي تظهر تقرير وهي القدرة التالباستعداد الشخص على "قاموس الموسلوعة للجميع مفهوم الكفاءة في ف يعرّ 
 الدراسلللة التي قامت بها ( غير أنّ petit la rousse en couleurs, paris 1986. )"في مادة من المواد

ص و م واسللللتعمال النصللللّ رف كفاءة القراءة "بالقدرة على فهّ دولة تعّ  11والتي شللللملت  ( Pesa8000,) بيسللللا
ليته في افرد بتحقيق أهلدافه وتنمية معارفه وجهده وفعّ  ، فهلذه القلدرة تسللللللللللللللمح لكللّ ممّيزال التفكيرلمكتوبلة و ا

كفاءة القراءة هي عنصر أساسي إّن ف (Bernard Wemagie, 2007) برنار ويماجي المجتمع". وحسلب
 يسمح بالمشاركة الكاملة في نشاط:

 قراءة الجمل والفقرات، -

 ،لومات في النّص وضع معلما على المع -

 نى العام للنص،عاستخراج الم -

 قراءة النص كامال للفهم والتعلم والنقد والتقويم، -

 دمج وتركيب المعلومة المستوحاة من منابع مختلفة في نص طويل ومعقد. -

القراءة نشللللللللللللاط معرفي يتطلب تحليل الرسللللللللللللالة  د على أنّ ( يؤكّ (L.Lavnax, 2007الفنكس غير أنّ 
 :تيإلى المعنى وهذا حسب الشكل اآلبالحروف والكلمات والجمل للعبور مز إليها التي ير المكتوبة و 

L= R x C ف ×/ ق= ت 
L= compétence en lecture 

R= reconnaissance des mots isolés 

C= compréhension orale sémantique et syntaxique 

 ق= كفاءة القراءة
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 ت= التعرف على الكلمات المفردة
 لشفو  الداللي والنحو ف= الفهم ا

الكفلاءة اعتبرت كمقلدرة معرفيلة غير مرئيلة وحسللللللللللللللب هذا المنظور، فالكفاءة تتحقق من خالل  ونالحظ أنّ 
 هلذا المفهوم يعتبر كمجموعلة من القلدرات اللداخلية والذاتية. وفي علم النفس منله فلإنّ األداءات، و علدد من 

 (، (Larousse, 2010فحسلللللب قاموس علم النفس م"."االسلللللتعداد واالهتمايعوض بعض المفاهيم مثل  إّنه
تبر الكفاءة يعالذ  مو األول ميدان علم النفس النّ  ىيخص المعن  حيث  المعنى:فمفهوم كفاءة القراءة مزدوج 

مختلف المنبهات الموجودة في المحيط.  حوأولية ن  ستجابة بإحداث اقدرات الشخص تسمح له  منمجموعة 
تواجد ضلللللمن سللللليكولوجية علوم اللسلللللان فهو يندرج ضلللللمن ميدان علم النفس اللغو  و ا المعنى الثاني فيأمّ 

نتاج عدد غير متيشللللللير إلى مجموع المعارف اللسللللللانية التي تسللللللمح للمتكلم بفهّ  ا في أمّ  .من الجمل هنام وا 
، فكلمللة كفللاءة  Foulqué (dictionnaire de la langue pédagogique, 1971)فولكي قللاموس

ت كان . وهذا القاموس يعتبر الكفاءة كقدرة )سواءللللللللللللالذ  يعني الذهاب ب « compéter »ل مشتقة من فع
وس قام وهكذا نجد أنّ .نشلللللللللللاطات واألعمالالمهنية أو عدلية( التي تسلللللللللللمح للفرد بإنجاز بعض الوظائف و 

ى اللللذ  ( يركز على المعن  Landscheere, 1979) G. Deد  النشللللللللللللللر   التقويم والبحلللث في التربيلللة
 .G)مياالر   غير أنّ الجمل. قدرة الفرد على إنتاج وفهم  هي الذ  اعتبر الكفاءة Chomskyسلللللتخدمه ا

Mialaret,1968)، اعتبر كلملة الكفللاءة مشللللللللللللللتقلة من كلملة التينيللةcompétentia   والتي تعني العالقللة
طبيعة  غطيما هو ذاتي وشلللخصلللي ي الصلللحيحة. فهي ميزانية االسلللتعدادات والقدرات التي تشلللير على كلّ 

 أو االستعداد تعبر عن مجموع المؤثرات المدرسية بصفة خاصة. القدرة حين أنّ  في سيكولوجية،

ومن خالل هذه التعريفات، نصللللللللل إلى التمييز بين القدرة والكفاءة: فمفهوم الكفاءة يعني بالنسللللللللبة ألغلب  
بواسطتها  معرفية أو سيكولوجية، والتيتكون ذات طبيعة  أوالقدرة الخفية والتي يمكن أنّ  الباحثين االستعداد

من  ادً يسلللللللتطيع الفرد ممارسلللللللة قدرته في المحيط، ونشلللللللاطه في المحيط يوصلللللللف باألداء الذ  يشلللللللمل عد
ق المشللللكالت التي يواجهها في المحيط لتحقي المعارف المعرفية وبعض االهتمام النفسللللي الذ  يسللللمح بحلّ 

القدرة تعني مجموعة من االسلللتعدادات  لكفاءة، في حين أنّ ل ااألداء يشلللكّ  األهداف. و خالصلللة القول فإنّ 
 تكون إذا مجموع المعارف ذات اسللللللللللللتجابات أولية تجاه مختلف المنبهات الموجودة في المحيط. فيمكن أنّ 

 افهذه القدرة تعبئ نشلللللاط الفرد اتجاه المحيط، فهي إذ التي تشلللللمل عوامل مادية وروحية ومعرفية ونفسلللللية.
كفاءة القراءة إجرائيا في البحث الحالي، على أّنها مجموع القدرات واالستعدادات المعرفية وتعرف تتأثر به. 

 التي تسمح بإنتاج وفّهم النّصوص المكتوبة.
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 :مفهوم القارئ الجيد أو القارئ الكفء 1.6.2

العام  ىهو ذلك القارئ الذ  يتميز بقراءة سلللريعة ومسلللترسللللة دون أخطاء مع القدرة على اسلللتخالص المعن  
 للنّصوص.

 مفهوم القارئ الضعيف: 1.6.2

 ,RIVIERE , GOMBERT et DE LA HAYEريفيار وجومبارت وديالها ) من دراسلللللللللللة كلّ ت لقد دلّ 

القارئ الضللعيف  على أنّ  8..1 والتي شللملت ثمانية مائة ألف شللاب وشللابة، والتي أجريت سللنة(، 2009
قارئ الضلللعيف ،  بينما الوصم النصلللّ يض للوصلللول إلى فهّ ن من التعو مكّ يت قليلة وقدمعرفته اللغوية تكون 
من  ييعان الذ يختلف عن القارئ هو ، و عاجزة ىبقالقراءة لديه تدة ولكن آليات قلدرات لغوية جيّ  هللديلجلدا 

على  فر القدرة على التعّ  يتميز بعدمالذ  القارئ العاجز أّما المكتوب، قراءة  مباشللللللرةصللللللعوبات حادة عند 
جومبللارت  دلللت دراسلللللللللللللللة بللة وعللدم المعرفللة اللغويللة لمعللاني الكلمللات. وفي نفس السلللللللللللللليللاقالمكتو  الكلمللات

(GOMBERT et all 2004)  ّن عاني مينة و وغير متمكّ القارئ الضللللللللللللللعيف يتميز بقراءة بطيئة  على أن
 وبرولمن  د كلّ ويؤكّ  ومتمكن. سللللللللللللللريعم، بينما القارئ الجيد قد يكون بطيء ومتمكن أو الفهّ صللللللللللللللعوبات 

Lobro ,1973) (  بيرارتو (Piérart, 1988 ّأن )  عدة أخطاء يرتكلب القلارئ  الضللللللللللللللعيف يقرأ ببطء و
 أهمها :

 سمعي حيث يخلط بين الحروف واألصوات، ارتباكالقلب و  -

 ارتباك بصر  بحيث يخلط بين الحروف واألشكال المجاورة لها، -

 أخطاء  على مستوى األصوات المعقدة ، -

 .الحذف واإلضافة -

ي تتميز تث الحالي، مفهوم القارئ الضلللعيف في حالة القراءة البطيئة غير المسلللترسللللة و التبنى في البحون
خطاء المشلار إليها سابقا. القارئ الجيد أو الكفء هو ذلك الشخص الذ  األ بضلعف في الفهم مع ارتكاب

بدون  ةأو قراءة متوسللللطة السللللرعة مسللللترسللللل د للنّص يتميز بقراءة سللللريعة مسللللترسلللللة بدون أخطاء وفهم جيّ 
 .د للنّص أخطاء مع فهم جيّ 

 :مفهوم التقويم  التشخيصي لمستوى القراءة 4.7.1

تقويم وتشللللللللخيص المتعلمات يتطلب اقتراح تقويم    على أنّ  (J. Grégoire, 1999,p 102)جريجوار ديؤكّ 
 يجب أن يكون التقويم وفي نشللللللللللاط القراءة يسللللللللللمح بتحديد منبع الصللللللللللعوبات المالحظة في ميدان معين،
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 م وهذا ما تقوم به مقاييس القراءة حيث تسللللعى إلى اإلشللللارةا على تقدير زمن القراءة والفهّ التشللللخيصللللي قادرً 
توى يتطلب تقويم مسلللللللو  .دةأداء الشلللللللخص لمختلف العمليات التي تسلللللللمح بالقراءة الجيّ  ىبدقة  إلى مسلللللللتو 

 .حساب سرعة القراءة وتقدير نوعيتهاالقراءة 

وتتبنى في البحث الحالي مفهوم  (Lobro,1973). لوبرو ا أثبت ذلككمل  فلالقلارئ الضللللللللللللللعيف يقرأ ببطء  
اءة السريعة تحول دون القدرة على القر  التقويم التشخيصي لمستوى القراءة للداللة عن منبع الصعوبات التي

 الل تصللميممن خ  م النّص والمسلترسللة وبدون أخطاء وذلك بتقدير الزمن المسلتغرق في القراءة  وتقدير فهّ 
مقياس للقراءة باللغة العربية  يسلللللللللللعى إلى اإلشلللللللللللارة بدقة إلى مسلللللللللللتوى األداء لدى القراء لمختلف اآلليات 

 المعرفية التي تدخل في بناء كفاءة القراءة.

 :الدراسات السابقة آلليات اكتساب القراءةثانيا : 

 تمهيد:

مشكلة الدراسة   مللباحث بفهّ ا تسمح أّنه تعتبر الدراسات السابقة دعامة أساسية في البحث العلمي،  بحيث
 اتاإلجراءضللللللللبط ، واختيار األدوات و اغة فروض الدراسللللللللة وتحديد العّينةفي صللللللللي هوتحديدها،  وتسللللللللاعد

في  مرجعيا يعتمد عليه الباحث اكما تعد الدراسللات السلللابقة إطارً  .والمعالجة اإلحصللائية المناسلللبةالمنهجية 
 بات تعّلمهالقد حضي موضوع القراءة وصعو  نتائج الدراسات السابقة.مناقشة  وتفسير نتائج بحثه وربطها ب

من  له طوفونية  والتربوية واللغوية والذين تناو باهتمام العديد من الباحثين في مجال العلوم النفسللللللللية و األر 
 زويا مختلفة على المستوى الوطني والدولي.

ا ألهمية هذا ونظرً  .لبقية المعارف وتسللهل اكتسللابها م، فهي تفتح األبوابم نشللاطات التعلّ أهّ  ل القراءةوتشللكّ 
فقد  ، ا السبب، ولهذاإللمام بهذه المعرفة ذ، والذ  قد يجد صلعوبات كثيرة فيالنشلاط في حياة الطفل التلمي

م ة التعلّ القراءة، وذلك لتسهيل عملي كفاءة  آليات اكتسابللتّعرف على ودراسات عديدة  ابحوثً ت له خصص
يجاد طرائق جد ت تربوية وتعليمية تمهد الطريق للطفل كي ال يتعثر أثناء تعلمه. كما حاولت الدراسات أنّ  وا 

ر م القراءة أمام القراء الضعفاء  والذين يعانون من عسحلوال عالجية وتشلخيصلية للتقليل من صلعوبات تعلّ 
ناء مقياس ت سندا لنا في بقوم باستعراض أهم  الدراسات السابقة   التي كانسن وفي البحث الحالي القراءة.

 حو التالي:التقويم التشخيصي لمستوى القراءة وهي على النّ 

م تعلّ  :  تمثل الدراسللللات التي تناولت موضللللوع تشللللخيص وتقويم صللللعوبات وآلياتالفئة األولى -
 اللغة المكتوبة.

 .: تمثل الدراسات التي تناولت موضوع اآلليات المؤثرة في اكتساب القراءةالفئة الثانية -
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 .الدراسات التي تناولت عسر القراءة على مستوى الوطن :الفئة الثالثة -

 م القراءة وآليتها:الدراسات التي تناولت تشخيص صعوبات تعلّ  2.2

 :Observatoire Nationale De La Lecture (O.N.L1996)ير تقر -2

بالمائة من مجموع  %.1لقد أثبتت الدراسلللات الحديثة التي اسلللتمرت لعشلللر سللللنوات من البحث أن حوالي 
 قريرتوكتابية في التعليم االبتدائي وهذا حسللللللللب  ءةقراال في  األطفال المتمدرسلللللللين يعانون  من مشللللللللكالت
observatoire nationale de la lecture (O.N.L1996)، المائة لديهم ب 4.1%بالمائة، %15منف

 .صعوبات كبيرة في القراءة

 :((MJENR, 1999دراسة  -1

على 1..1التي أجراها سنة    تلكو  1666سنة   (MJENR, 1999) مجنير اسلة التي أجراهاد الدر تؤكّ 
على سلللللللت مائة ألف  1..1و ...1ما بين ُأجريت  دراسلللللللة أخرى ظهرتوقد أ.  السلللللللابقة نفس النتائج
بالمائة من أفراد العينة يعانون من  % 11 أنّ  سنة وخلصت النتائج إلى 16من العمريبلغون شاب وشابة 

 ةا عزز ظهور األميم اللغة المكتوبة ممّ وبات و نصلللللللللللللفهم يعاني من صلللللللللللللعوبات كبيرة متعلقة بفهّ صللللللللللللع
(MJENR, 2003). 

 DE LA HAYE, GOMBERT et) دي الهي و قوم بارت و ريفيار من دراسةةةةةةةةةة كةلّ  -1

RIVIERE ,  2009:) 

ا وأرقام قريبة ممّ سللجلت نتائج و  8..1سللنةأجريت  قدمائة ألف شللاب وشللابة، و  هذه الدراسللة ثمانية شللملت
 سبقها من تجارب، وخلصت النتائج إلى ما يلي:

 بالمائة من القراء غير الممتازين  وميزت فيهم المالمح التالية:11.7% -1
ل و اللغوية فقد تمكنوا من التعويض للوصلللّ  همرفامع قلة بالمائة ورغم%6.8القراء الضللعفاء  يمثلون -1

 وص.م النصّ إلى فهّ 
 زة.عاج تدة ولكن آليات القراءة بقيبالمائة  ولديهم قدرات لغوية جيّ  %7.6الضعفاء جدا ويمثلون -1
 المكتوب.القراء الذين يعانون من صعوبات حادة عند مباشرة في قراءة  -4
الكلمللات على رف بللالمللائللة ويتميزون بعللدم القللدرة على التعّ 4.6تمللامللا عن القراءة يمثلون العللاجزون -5

هلذه اللدراسللللللللللللللات تبين مدى أهمية آلية  كللّ  إنّ لكلملات. لاللغويلة  للمعلاني تهمعلدم معرفالمكتوبلة و 
 .هذه اآللية تختلف من قارئ ألخر أنّ  القراءة في حياة الطفل التلميذ وكيف
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 :رة في اكتساب القراءةالتي تناولت اآلليات المؤثّ  الدراسات 2.2

ة والتي اب القراءيات اكتسللللالدراسللللات التي تناولت آل أهمفي ما يلي إلى عرض سللللنتالموضللللوع  ألهمية نظر
 :وهي كما يلي .في بناء وحدات اختبارنا تبنيناها

 :ودورها في كتساب القراءةالمعرفة المبكرة الدراسات التي تناولت  .1

 (:(GOMBERT2003( و(MORAIS , ROBILLARD , 1998دراسة كلٍّ من  -1

م علّ بكرة ودورها في توغير الواضلللللللح للمعارف الم الواضلللللللحطابع الالدراسلللللللات الحديثة تتحدث اليوم عن  إنّ 
بعض المعارف يمكن اكتسابها بالتعرض المتكرر للغة المكتوبة دون  القراءة، حيث يرى بعض الباحثين أنّ 

اولت أغلب الدراسللللللللات التي تن، و ا في اكتسللللللللاب القراءةا هامً فة دورً ، وتلعب هذه المعر تعليما يكون هناك أنّ 
اءة  التغيرات التي تحدث تحت تأثير التعليم الصللللللللللللللريح للقر  م القراءة ركزت باألخص علىنماذج نمائية لتعلّ 

 .م القراءةتعلّ ل دون االهتمام بالجانب غير الواضح 

 :(4DEMONT, GOMBERT 200)دراسة  -1

م غير الواضللللح يعني "القدرة التعلّ  مفهوم أنّ  (4Demont, Gombert 200 يرى كل ديمونت وجومبارت)
لوصللللللول ادة، وتعتبر هذه المعرفة المكتسللللللبة صللللللعبة في ت طبيعة معقّ م بدون وعي لمعلومات ذاعلى التعلّ 

 ,Perruchet) بريشللللللللللللت و باكتون ويعتبر .Meulemans, 1998 :p.15) ) "الوعيعن طريق ليها إ

Pacton 2004, P.30 ("  لكن و ، دةواعية للقواعد المعقّ الالالسلللللللللوكي ال يعتمد على المعارف التكيف أّن
 أنّ  لىإ هذا التعريفيشلللللللللللير ص اإلحصلللللللللللائية للمحيط". فمن الناحية النمائية خصلللللللللللائالى تعديل عتمد علي

 .في محيطه لتناسقلمن خالل استخالصه  ها الطفل  تتمّ يالتي يؤدّ   تعلماتالالخاصية الطبيعية لبعض 

هنللالللك اسللللللللللللللتمراريللة بين  ترى أنّ والتي (، (Karmiloff,1992كللارميلوف رهللاوحسللللللللللللللب النظريللة التي طوّ 
 رأ  سبحبالتكوين. و موجهة تعتمد شلكليا على أسلس لفظية و التي طبيعة غير واضلحة، ال التعلمات ذات

اللقاء المتكرر مع المكتوب يسللللللللللللمح بتنمية المعارف التي يكتسللللللللللللبها  فإنّ  (Gombert 2003) جومبارت
، لقراءةلصريح لم اقبل بداية التعلّ ، وهذا بشكل غير واع م غير الواضح الذ  يتمّ الطفل ضمن صيرورة التعلّ 

صلللللللللر  بوالالتناسلللللللللق المرتبط بالمظهر الخارجي  حولحيث يقوم الطفل بتصلللللللللميم معارف حول المكتوب و 
ن الطفل من تمكّ وهكذا ي، مورفولوجيةو  معرفة فونولوجيةبدورها بالتي ترتبط ، و مالئي للكلمات الشللللللللللفويةواإل

معرفة ي فبشلللللللكل غير واضلللللللح جية التي اكتسلللللللبها اسلللللللتعمال المعار ف البصلللللللرية و الفونولوجية والمرفولو 
إلى االسلللتدالل أ   القدرة على التوصللللالطفل  يكتسلللب معالجة الكلمات المألوفة وخالل .الكلمات المكتوبة

ذاتحديد المرجع(. و أ   تقرير الدليل للوصلللللول إلثبات المدلول)  لمبكرةا رفة الصلللللوتية والشلللللكليةكانت المع ا 
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 Ecalle) ، فإّن إيكال وماغنونم القراءةأو اإلرشللللاد في تعلّ قبل التوجيه  ،متفاوتة جةبدر  مكتسللللبةللحروف 

et Magnan 2010, p.10)  ظرية عتماد هذه النيمكن ابحيث ال ما قبل التوجيه قليلة الدراسات يريان أّن
 في تفسير آليات تعلم القراءة.

 :الدراسات التي تناولت المعارف حول الحروف .1

ن كوّ ها أصلللللللللللللوات تيالحروف كرموز كتابية تواز  تلك ية تسلللللللللللللتعملحروف مثل العربالمؤلفة من اللغات  إنّ 
ا ، دورً ) ABCDم حروف الهجللاء أو مللا يعرف بللألف بللاء)تعلّ  ،في هللذه اللغللاتيلعللب  .الكلملات المنطوقللة

 .م القراءةا في تعلّ أساسيً 

ل السللللنة م خالم الحروف في المرحلة التحضلللليرية عموما أ  ما قبل المدرسللللة، ويسللللتمر هذا التعلّ ويبدأ تعلّ 
 مغنونإيكلللللال و  من ا كلللللٍّ د هنلللللّ يؤكلللللّ و القراءة.  ملللللاتتعلي لتلميلللللذايتلقى أين  بتلللللدائياالالتعليم األولى من 

(80Ecalle et Magnan, p, ّأن ) :الحروف تحمل بداخلها نوعين من المعلومات 

 أسمائها : مثل اسم الباء لحرف "ب"وسين لحرف"س". -1

"عندما يكون الحر اأصو  -1  ف داخل الكلمة.تها: مثل " ب اب 

 بريدشلللللللللانج ماك دوقدأكّ   .معا في نمو خاص باكتسلللللللللاب القراءة اهاتين المعرفتين مرتبطتين وتسلللللللللاهم إنّ 
(MC. Bride-chang, 1996 ّعلى أن ) ي توجيه قبل اتوالمعارف ذ رف تسبق معرفة الصوتمعرفة الح

ا في هامً  امة الصلللللللوتية( تلعب دورً االسلللللللم والقي الحضللللللانة )معرفةفي مرحلة  فمعرفة الحروفم القراءة. لتعلّ 
س عموما عن معرفة اسللللللللللللللم الحروف يدرّ  م القراءة. إنّ للنجاح في تعل   اقويً  اموجهلً  رفهي تعتب القراءة،م تعل  

دمة بشللكل شللير إلى اسللم الحروف المقّ أُ كأ ن أو تسللمية الشلليء:  (Dénominationطريق نشللاط التعرف )
 عزل عن صلللللوتهمبن الطفل اإلشلللللارة إلى اسلللللم الحرف لب مطفوضلللللو  أوعشلللللوائي، وفي بعض األحيان يُ 

(letter-name task  ّثم )  اإلشارة إلى( صوت الحروفletter-sound task). 

ما  ،رينختياالا ما بين حديدأو ت هصلللوتلطفل اإلشلللارة إلى اسلللم الحرف أو طلب من اوفي بعض الدراسلللات يُ 
ذات  االمرتبطة بمسللللللللللتوى معرفة الحروف تخفي فروقالنتائج  على أنّ  لهو الحرف المشللللللللللار إليه، وهذا يدّ 
قد  هلكنذكر الحروف، بعض األحيان يطلب من الطفل ه في ، حيث أنّ أهمية من خالل النشللللللللللللللاط المقترح

 منفردة.الحروف أسماء يذكر الحروف دون معرفة 

والمسللللللللللللللتوى  كاءالذم القراءة بالقيمة التوجيهية لمعرفة الحروف، تكون عالية بالنسللللللللللللللبة لمقياس فارتباط تعلّ 
وماكلين وماتن  شلللللار وجورم من حيث بينت دراسلللللة كلٍّ ز الصلللللوتي، وفي بعض األحيان في التميّ ، اللغو 
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(Jorm, Share,  Mclean et Matthens,1984 ،)ودراسلللللللة (سلللللللكاربورغScarborough, 2001) 

 خاص بالقراءةال االختالف في األداء نّ أ على(,8003Spencer et Hanley) وسللللبنسللللر هاينلي ودراسللللة
ويرتبط ، (consciencephonémique)الفوينمي بالوعي السلللللللللللللنة األولى مرتبط بمعرفة الحروف ثمّ  يف

 في السنة الثانية بنفس المعرفة المشار إليها في السنة السابقة. األداء القرائي

في قبلي  موجهتظهر تسلللمية الحروف أيضلللا كو  القراءة،نمو  هاما فيها تلعب دورا فمعرفة الحروف يبدو أنّ 
 شلللاتشلللنيدر وفليشلللر وفراسللليس دراسلللةأداء اإلمالء اللغو ، وهذا ما خلصلللت إليه  وص وفيأداء فهم النصلللّ 

. ولقد (Shatshneider, Fletcher, Francis, Carlsonet Foorman, 2004) وكرلسلللللونت وفورمان
وامل العآلي هو أحد معرفة الحروف والقدرة على تسللللميتها  بسللللرعة وبشللللكل  على أنّ  اتدراسلللل أغلب بينت

سللللللرعة  قراءة  ( أنّ Rey et Bonnefoy ,2008) را  وبونيفا  بينت دراسللللللة كما الهامة لتنمية القراءة، 
 ، لحروفترتبط  بسللرعتهم في تعيين أسللماء  امن قبل األطفال المتفرنسللين   باألقسللام التحضلليرية،الكلمات 
العالقة بين معرفة الحروف وقراءة الكلمات  أن   (Bonnefloy et Rey, 2008را  وبنفلو ) لنا نايبيحيث 

طفال من أقسللللام  تتكون من خمسللللينعينة على شللللملت من خالل تجربتهما التي في األقسللللام التحضلللليرية، 
مح يسلللليرتبط بالذكاء و  نشللللاط لغو تّمت  التجربة  وفق سللللنوات وسللللتة أشللللهر، و  7 تحضلللليرية يبل  سللللنهم

ة مع دقة معالجالسللللرعة  نشللللاط آخر مماثل لألول  يقوم على تقدير، و القراءة في الذكاءتأثير درجة  بتقدير
 :ثالث نماذج من الوسائلباستعمال االستجابة 

 (، التعليمة: "قل هل الصورة هي حيوان أم ال؟"تصنيف نشاط) ر صوّ  -

 .حروف وكلمات -

 .تحديث الصور -

 دم شللاشللة قّ تُ  ثمّ  بيوتر،الكم في وسللط شللاشللةكمثير نجمة الصللورة  ويمكن تسللجيل اسللتجابة الطفل بعد ظهور
ويمكن ، لطفلاتحدث اسللللتجابة من إلى أّن على الشللللاشللللة فّعاال  يبقى بمثير بصللللر بع وتتّ  فارغةالكمبيوتر 
في قديمها ويتّم اختبار الحروف بتمجهز ببطاقة صوت وميكروفون، ألّنه االستجابات  أّن يسجلللكمبيوتر 

بتواتر لمة ك يتّم بتقديم أربعة وعشللللرين  مرتفع بصللللوتمات الكل نشللللاط قراءة  اختبارا أمّ غير منجز، نظام 
 .مرتفع
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ال يشللرح  (،واألخطاءر )زمن االسللتجابة مرتبط بتصللنيف الصللوّ الاألداء وخلصللت نتائج التجربة بإثبات أّن 

 ويةئب المالنسلللل ، تشللللرح بصللللفة واضللللحةالدقة في معرفة الحروف حين أنّ ي ف التباين الواضللللح في القراءة،
تمثل التباين الذ  يحدث  المائة ب 14.6%باالسللللتجابات الخاطئة، حيث بينت الدراسللللة أّن نسللللبةالمرتبطة 

السلرعة في تسمية الحروف توضلح  بالمائة11.7%سلبة، ون)االسلتجابات الصلحيحة(أ   في قراءة الكلمات
تها بسلللللرعة يمعرفة الحروف والقدرة على تسلللللم في زمن االسلللللتجابة للكلمات المكتوبة. ونسلللللتنتج أنّ والتباين 
ريمان ت من دراسلللة كلّ من هذه الناحية،  أوضلللحتقد و  م القراءة. ن أسلللاسلللين في تعلّ يعملهما لي آوبشلللكل 

النشلللاط الذ  يتطلب قول هل  أنّ على ( Welty, et Treiman, Richmond  8668وريشلللموند وولتلي)
 ينليزية والذللغة االنجبااألطفال الناطقين إّن المقطع المنطوق من طرف الباحث هو اسلللللللللللللم حرف أم ال، ف

في حين حروف أسلللللللللماء  eb/أو/ /fi/مقاطع مثليعتبرون سلللللللللنوات  ما بين أربعة وثمانية تتراوح أعمارهم 
ة هي ممكنّ ف bri/أو  /fi/المقاطع . أّمامجهدة وتتطلب القوة اأصوات/ab/ و  /fo/ من نوع المقاطعيعتبرون 

 الحروف االنجليزية .موجودة في نهاية الكثير من   /i/المصوتة نّ أل

 :ارتباط بين الشفوي والمكتوبك الحروف المعرفة علىالدرسات التي تناولت  .1

أكثر قدرة من معرفة  للقراءة، وهو وليهي الموجه األ إن تسللللللللللللمية الحروفالشللللللللللللكلي للقراءة، ف مقبل التعلّ 
-Ecalle, Magnan et Biot) إيكال وماغنون وبيوتشللللفر ) من فحسللللب دراسللللة كلٍّ  .أصللللوات الحروف

chevrier ,2009 ربط الحروف باألصلللللللللللوات. فالقراء  سلللللللللللهلتبنية الفونولوجية ألسلللللللللللماء الحروف ال إنّ ف
لى كلمات بديلة رف عالمبتدئين يعتمدون على أسلماء الحروف لتمثيل البنية الصوتية لبعض الكلمات وللتعّ 

 دراسللللللللللللللللللةمن  لّ ذلللللك كلللل تدلقللللد أكللللّ  لحروف.اسللللللللللللللم المقطع  على مكتوبللللة والتي عنللللد نطقهللللا تحتو 
م ونالحظ هنا أول إسلللقاط لعملية فهّ  ( ,8628Ehri Et Wilceإهر  وويلس) ((Treiman, 1993تريمان

ربط   أ لمبلدأ حروف الهجلاء، إذا كلان األطفلال المبتلدئين يربطون الكلمللات الشللللللللللللللفويلة بلالكلمللات المكتوبلة
 الحروف بأسمائها.

 

P 

  

* 

 االستجابة
50ms 700

ms 
 ((Bonnefloy et rey , 2008 in Ecalle Et Magnan 2010تطبيق اختبار القراءة في تجارب  : 2الشكل رقم 
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الحروف  أسماء إلى القراء المبتدئين يرجعون كتابة أنّ وبينت الدراسات حول نمو اإلمالء باستعمال نشاط ال
بينت دراسللللللللللات أخرى لقد  .((R V Treiman, 1993كتبتُ   Hervé مثال لكتابة كلمة .لكتابة الكلمات

ند نطقها وتحتو  على اسلللللللم األطفال يرجعون إلى أسلللللللماء الحروف لمعرفة الكلمات المكتوبة ع أيضلللللللا أنّ 
( Ehri et Wilce, 1985إهر  وويلس) من ينت أيضللا دراسللة كلٍّ كما ب ،CANDY / Knd اللحرف مث

سللللللللللللنوات  سللللللللللللتةو خمسللللللللللللة و أربعة و ثالثة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  أنّ  Treiman,1993)و)
والنشلللللللاط يتطلب منهم ربط الكلمات الشلللللللفوية بمقاطع حروف ، م الكلماتيسلللللللتعملون أسلللللللماء الحروف لتعلّ 

 .Visual- Learning Task))مكتوبة 

 التّعرف على في اهم متفوقؤ ديهم معرفة كبيرة للحروف كان أدااألطفال الذين ل وقد بينت الدراسات على أنّ 
الذين كانت لهم معرفة ضلللللللللللعيفة للحروف قدموا أداء متفوق في الجانب البصلللللللللللر ،  االسلللللللللللم، في حين أنّ 

اث دن بكثرة هذه المعرفة إلحرفون أسلللللللماء الحروف يسلللللللتعملو األطفال الذين يعّ  وأوضلللللللحت هذه النتائج أنّ 
االرتباطات األولى بين الشللللفو  والمكتوب تحدث  نسلللتخلص أنّ  نا أنّ يمكنو  .الربط  بين الشلللفو  والمكتوب

بفضل أسماء الحروف بحيث تسهل الوعي بالطبيعة الصوتية المكتوبة لنظام الكتابة ووظائف الحروف في 
يكالماغنان وبيت من ذلك كلٍّ  كما أكدّ  هذا النظام،   .,Ecalle, 2008 (Magnan, Biot-chevrier) شللفريي وا 

فالمعرفة المبكرة للحروف تسللاهم في ظهور اإلنتاج األول للكلمات المكتوبة، وحسللب تجربة  نفس الباحثين 
تير ُاخشللهر حيث أ عشللرةسللنوات و  أربعةحضللانة يتراوح عمرهم مابين سللن ال من طفال116على عينة تمثل

دد عحيث بل   جانسللللللللللللتين فيالعدد،وقسللللللللللللمت العينة إلى مجموعتين مت، التجربةللمشللللللللللللاركة في  64منهم 
 .تيمجموعة حسب الشكل التوضيحي اآل في كل   طفال 16األطفال

 

229 74 
17 c 

37 nc 

 تدريب 

J. ECALLE ET A.MAGNAN, 2008   يبن  تجربة   2الشكل رقم :  



والدراسات السابق   اإلشكالي   

 

54 

فيها تقسللللللللللليم العينة إلى مجموعتين، والثانية تمثلت في تدريب إحدى  شلللللللللللملت التجربة مرحلتين، األولى تمّ 
اختبللار دور المجموعللة في أداء إنتللاج كتللابي وسللللللللللللللميللت هللذه المجموعتين على معرفللة الحروف والكتللابللة و 

تدريبها على من دون  L , P, S, T( وبعد خمس دورات من التعزيز لحروف معينة وهي (cللللللالمجموعة ب
فهي ال تعرف الحروف، فكانت نتائجها ضعيفة  (nc)ا المجموعة الثانية وهي القيمة الصوتية للحروف. أمّ 

نتاج أفي نشاط التعّ  خص كتابة اسم شهو الطفل النشاط المطلوب كان يطلب من وكان ربع حروف. رف وا 
 (c)مجموعةهوتحصلللل النتائج كانت و ه، بدون أو (préva, elvu) ن من اسلللم الحرفخيالي، واالسلللم يتكوّ 

الكتابي معرفة الحروف تسللللللللاهم في اإلنتاج  . وخالصللللللللة القول أنّ (nc)بالنسللللللللبة للمجموعة على أداء عال
ذ  ال الصلللللوتالقدرة على عزل على ما يبدو يسلللللهل م أسلللللماء الحروف ، فتعلّ رطفال الصلللللغااألول عند األ

 .الحرفيحتويه 

 :(cبالمجموعة ) مثال عن النتائج الخاصة

PREVA              PVA 

LNV              ELVU 

 :( nc )المجموعة نتائج  -

PREVA 

ELVU 

ها تؤد  إلى الوعي بمبادئ حروف الهجاء والربط حرف ألنّ معظم الدراسلات توضح أهمية معرفة اسم ال إنّ 
يؤخللذ بعين  م صللللللللللللللوت الحروف يجللب أنّ بين الحرف والصللللللللللللللوت. فتللأثير معرفللة اسللللللللللللللم الحرف في تعلّ 

معرفلة القيملة الصللللللللللللللوتية للحرف تلعب دورا هاما في بداية تعلم القراءة في اللغات الهجائية،  االعتبلار،ألنّ 
 .صوتيةفاسم الحرف يرتبط بالقيمة ال

 : ت الحروفاصو أمن االسم إلى الدرسات التي تناولت االنتقال  .4

يعطي  حرف حرف عنده اسللللللللم خاص، وكلّ  لّ التي تعتبر هويتها الوحيدة، فك بأسللللللللمائهاُتحدد الحروف  إنّ 
بطريقة بسلللللليطة من خالل  ةمها األطفال في سللللللن مبكر فأسللللللماء الحروف يتعلّ  ..C, Gأخرى مثل أصللللللواتا

قا دم للطفل الحالقيمة الصللللللللللللللوتية تقّ  ومن خالل قراءة الحروف الهجائية، في حين أنّ  أنشلللللللللللللودة األلف باء
 الواضللللللللللللللح ميم والتعل  من خالل التعلٍّ  القيملللة الصللللللللللللللوتيلللة يتيمّ  متعلّ  م الكتلللابلللة  والقراءة. إنّ عنلللدملللا يبلللدأ تعلّ 

(enseignement/ apprentissage explicite)،  طريقلللة ب تمّ تمعرفلللة أسللللللللللللللملللاء الحروف ال رغم أّن
  .ةواضح
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مون أسللللماء األطفال المبتدئين يتعلّ  ( أنّ (Share, 1995 شللللار ولقد أوضللللحت دراسللللات عديدة منها دراسللللة
م أصللللوات الحروف ( تعلّ (Share, 1995لقد قارنو  القيمة الصللللوتية. مرنت بتعلّ و قإذا ما  ةلو سللللهبالحروف 

مسللتمر يم الحرف واسللتفادوا من التعل  سللنوات والذين اكتسللبوا شللكل اسللم ال سللتةو خمسللة  بين عند األطفال ما
( صللعوبة اكتسللاب أسللماء Treiman,2006وأوضللحت دراسللة تريمان )صللوات. األ مع في تقابل الحروف

 Wيرتبط بالقيمة الصللللللللوتية للحرففهو  / Wai/,y. مثال الحرفالحروف التي ليسللللللللت لها قيمة صللللللللوتية
لحرف فمعرفة اسللللللم ا :محتواة في اسللللللم الحرفها سللللللهلة إذا كانت فمعرفة القيمة الصللللللوتية للحرف  يبدو أنّ 

(/d/)  يسللللللللهل اسللللللللتيعاب القيمة الصللللللللوتية(/d /)  ّالمعرفة المرتبطة بالحرف المتعدد القيمة  وقد لوحظ أن
وضلللعية المصلللوت  كما أنّ  (.Treiman, 1995)صلللعب تخزينهاليكون من  S/ C/ و  /K/الصلللوتية مثل

دما يكون الصلوت في وضلعية االبتداء في اسلم الحرف فعن .في اسلم الحرف يشلوش معرفة القيمة الصلوتية
فالقيمة الصلللللوتية يتم اسلللللتيعابها بشلللللكل أفضلللللل من كونها في وضلللللعية مؤخرة للحرف  /de/    /d/  مثال
م بمجموعللة من معرفللة اسللللللللللللللم الحروف تزود المتعلٍّ  أنّ  ((Treiman, 2006. ويفترض / /f/   /efمثللل

 األولى بين الحرف ةحروف وتكوين العالقات االرتباطيلالمؤشلللللللللللرات التي تسلللللللللللمح باسلللللللللللتنباط أصلللللللللللوات ا
 والصوت.

طفال الذين في سن األ أنّ (  Johnston, Watson , 2004جونسلتون وواطسلون) ولقد بينت مالحظة كلٍّ 
بناء ال أيضللللللا أنّ  أوضللللللحاوقد  .البناء الصللللللوتي للكلمات من خالل تعلم الحروفيدركون ما قبل المدرسللللللة 
ة األطفال الذين  ليسلللت لديهم أية معرف د أنّ يسلللبق أبدا  معرفة الحروف، وهذا ما يؤكّ ال  الصلللوتي للكلمات

  كاسللللللللتلس وكولتريت اللغة الشللللللللفوية إلى أصللللللللوات. كما وضللللللللح كل منال يسللللللللتطيعون تجزئة  بالحروف

Castles et Coltheart, 2004) (  ّدته أيضا أهمية معرفة الحروف في نمو الوعي الصلوتي، وهذا ما أك
ت ( التي تمّ Turvey et Todorovic,  Lukatela, 8668)ليكاتال ترفي وتودوروفيك  من كلٍّ   دراسلللللللة

لنسلللللاء األميات حسلللللب مسلللللتوى تقسللللليم العينة إلى ثالث مجموعات من ا على الراشلللللدين األميين، حيث تمّ 
 .للحروف الهجائية نمعرفته

بالمائة من الحروف %.5ن م أقلعلى  الضلللللللللللعفاء يتّعرفوناألشلللللللللللخاص  أنّ  وخلصلللللللللللت النتائج إلى كون
 رفونعّ تدين فيا الجيّ أمّ  ،من الحروف المعروفة %65إلى % .5على المتوسللللطين فيتّعرفونا ، أمّ المعروفة

يعانون و  الصوتي،الحذف  إنجازفي  األشخاص الضعفاء يفشلون كما بينت الدراسة أنّ . الحروف كلّ على 
بالمائة  .6%يدين تحصلوا من األشخاص الجّ  نّ في حين أ .الصوتيتعداد المن صعوبات كبيرة في نشاط 

 االستجابات الصحيحة في النشاط الصوتي. بالمائة من %..1إلى 
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 :العوامل الداخلية والخارجية للحروفالدراسات التي تناولت  .5

 وجونستتتتون ووانستتتون Castles et Coltheart , 2004)من كاسلللللللللللتلس وكولتيرت )  كلٍّ لقد أرجع 

(Johnston, Watson , 2004 )منها تنمية معرفة الحروف إلى عوامل ذات أهمية كبيرة: 

 سهولة ب على قيمتها الصوتيةالتّعرف   ال يتمّ التي يتألف منها االسم الحروف إّن األسماء :حروف  -1
 عرفتُ و  ،معرفتهللاقللدرة الطفللل على  ال تؤثر في  ، فهي اللقللبالتي يتكّون منهللا حروف الوكللذلللك 
ي ، ففاالسممن خاصة إذا كان الحرف موجودا في الوضعية األولى  بشكل أفضل األسماء حروف

ل/ بسهولة ألنه يقع في أول اسم جمال.  المثال اآلتي ُيعرف الصوت/ ج 

الحروف  ية بق رف عليها أفضل منالتعّ  فالحروف األولى يتمّ  :ترتيب الحروف في نظام األلف باء -1
. 

مون بسللرعة  أسللماء الحروف الموجودة في نظام فاألطفال يتعلّ : تأثير النطق على أسللماء الحروف -1
 نطقهم .

 وتشكلت أثناء النمّ  الصوامت األولى، والتي تفترض أنّ  (:consonnesالصوامت)فرضية نظام  -4
 مها بسرعة.تعلّ  التي يتمّ الصامتة هي الحروف الفونولوجي، 

 :الفونولوجية القدراتالدراسات التي تناولت  .7

الكلمات بر يعتالذ  الهجائية،  قاعدة الحروف فونولوجي حرفي الكشللللللللللف عنالقراءة في نظام م تعلّ يتطلب 
الوعي ز بين الكلمات الشفوية واألصوات. فيّ تميبالالوحدات اللغوية، و التي تسمح تشّكل من حروف مكونة 

 باكتشللللللافبط ها ترتألنّ  الهجائية،م القراءة في نظام الحروف في تعلّ  األهميةا بال  عنصللللللر  الصللللللوتي يعتبر
مثابرة على وبال .شرط أساسي الكتساب طريقة التحليل الحرفي الصوتيالذ  هو  الهجائية،الحروف قاعدة 

 ف على الكلمات المكتوبة.استعماله يؤد  بدوره إلى البناء اآللي للتعرّ 

بينت التي  (Ecalle &Magnan, 2007) إيكال و ماغون  منيد ذلك من خالل دراسلللللللة كل وقد تم تأكّ 
 من في كون الصللللللللللوتفالصللللللللللعوبة األولى تكّ   ،امهصللللللللللعب على الطفل تعلّ تالحروف الهجائية قاعدة  أنّ 

وجي، ة إلى الوعي الفونولضللللللرورة  مباشللللللر الم في اللغة الشللللللفوية ال يؤد  بوالتحكّ هووحدة صللللللوتية مجردة. 
لتواصللللللل وقادرة على إحداث اختالف في بالغة األهمية في ا صللللللوتيةهو وحدة  (، phonème)فالصللللللوت

فإّن التقارب الصللللوتي الموجود في أسللللماء حروف   ،poule/ bouleو لهب/ ذهب ففي المثال،   .عنىالم
 ى  الكلمات بدقة.الكلمات هو الذ  يجعل الطفل غير قادر على تحديد هوية ومعنّ 
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 مسللللللللللللللتقلة عن. فأّنها قد تكون منعزلةبصللللللللللللللفة  نطقها يتمّ  ال ، في أغلب األحيان،فإذا كانت األصللللللللللللللوات
 (.voyelles) ال تنطق إال وهي منطوقة نطقا مشلتركا مع المصوتات ،الكثير من الصلوامتو  ،المصلوتات

نّ  نظام  مد في الصوت. وبفضل تعلّ ما هي مصوتات مركبة بشكل معقّ فالصلوامت ليسلت أصلوات منعزلة، وا 
ال يكون  ا،تمرن عليهالحروف الهجاء و  قاعدةم م الطفل الوعي الصللللللوتي، فقبل تعلّ الحروف الهجائية، يتعلّ 

فالمعرفة الفونولوجية تسمح   ألطفال وعي بكون الكلمات الشفوية يمكن كتابتها على شكل مقاطع صوتية.ل
لتحليل مقطع كالمي إلى وحدات صللللللللللللوتية. وقبل اكتسللللللللللللاب الوعي  يبتمييز الكلمات ولكن وحدها ال تكف

عاني وبشلللللللكل مسلللللللتقل عن م ،الصلللللللوتي، يكون الطفل قادرا على إنجاز التحليل الفونولوجي للغة الشلللللللفوية
 حرفيلام القراءة وذلللك بجعللل طريقللة التحليللل الكلمللات. فهللذه المعرفللة الفونولوجيللة تلعللب دورا في تحللديللد تعلّ 

 .فونولوجي ممكنةال

 Colé et))كولي وجومبر من للنجاح في القراءة حسللب كلٍّ ا دجيّ  افمسللتوى القدرة الفونولوجية يعتبر مؤشللر 

Gombert, 2000   يكال و  ولقد (Morais,2003)  موريسو   (Ecalle et Magnan,2002) وماغنونا 
 8003AnthonyLonigon ,Driscollلونييون وفيليبس وبورجيس)و  اونتون من دراسلللللللللللللللللللللة كللللللللّ قلللللللدرت 

Philippes& Burgess,)  بين سنتين وست  تتراوح أعمارهم ماطفال  646عند مستوى التحسس الفونولوجي
لب منهم تشلللللللكيل كلمة من كلمتين قصللللللليرتين حيث طُ  ،"لربط والحذفنشلللللللاط ا "سلللللللنوات، وذلك من خالل

(cow. Boy)   :(cowboy)      من مقطعينو/mã/.. /to/            / mãto/ mante  ُلب ، كما ط
 صللللللوتم منأو حذف    /po/ - peau)     (/poto/منهم حذف مقطع للحصللللللول على كلمة أخرى  مثل 

ة يرتبط  ات الفونولوجينظام اكتسللللللاب القدر  ولقد بين الباحثون أنّ .  لمةالكلمة لتشللللللكيل كلمة مسللللللتعارة أو ك
 مقطع ثمّ ال دا في الكلمللة ثمّ جيللّ الطفللل  ، حيللث لوحظ تحكم بحجم الوحللدة المعللالجللة: أولهمللا يتعلق بعللاملين

 شلللللللللمل علىوي يرتبط بتعقد المهمة هماثانيو ؛ الصلللللللللوتمي الوحدات ما تحت المقطعية مثل اإليقاع  وأخيرا ف
لتنقيب عن البحث وا :أربع مسلللللتويات وهيالذ  يتكّون من  مسلللللتوى تنظيم  المعرفة الفونولوجية  المطلوبة

 والبحث عن الحذف، والربط هو بحد ذاته الحذف ذاته. ، االرتباط

بين نوعين من المعالجة للوحدات الفونولوجية وذلك حسلللللللب إمكانية  (Gombert, 1992)جومبارت وميز
مكن اليمباشللللللللللللللرة و جاهزة  غير الوحلدات الفونولوجي يعتبرفلالتحليلل . الوعيحلدات إلى الوصللللللللللللللول من الو 
عن  فيتحدثان (et Gombert, 1996,P.268) Martinotجومبارت ومارتنوتمن  كلّ  تفحصللللللللللللها. أماّ 

  انتباه. تركيز تنظيم المعلارف الفونولوجيلة واللذاكرة طويللة المدى دونالتي يملارسللللللللللللللهلا المراقبلة البسلللللللللللللليطلة 
هها من خالل يتنب فلالقدرات ما وراء الفونولوجية يتمّ  اليقظلة للوحلدات،دون المراقبلة  نشللللللللللللللاط المعرفي يتمّ فلال
ة األطفال الذين تتراوح أعمارهم  مابين خمسلللللة وسلللللت وقد لوحظ أنّ  .يم الشلللللكلي للقراءة وبتدريب نوعيالتعلّ 
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 ألصللللللللللوات،فونولوجية لة ما وراء يتمتعون بمراقبة حقيقيسللللللللللنوات، والذين يتلقون تغذية راجعة تصللللللللللحيحية 
 والعكس لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة وخمسة سنوات.

ن ر فونولوجي يتم تحت تأثير التمّ مسلللللللللللتوى ما وراء النتقال من مسلللللللللللتوى فونولوجي إلى ا ويتضلللللللللللح لنا أنّ 
ابتداء من  تشللللللللللللللّكلولوجية تالقدرات الفون على أسللللللللللللللس من المعرفلة الفونولوجية. إنّ  امبنيلً  اويتطللب تنظيملً 

ظيفة في و  مالتحكّ  ذلك بواسلللللللللللطةالوحدات الضللللللللللليقة )الفونيم(، و  حووتتجه نّ )الكلمة( الوحدات المتسلللللللللللعة 
المرتبطة   يةوالخارجالصلللللللعوبات الداخلية وتؤثر . تصلللللللبح  بمرور الزمن أكثر تعقيدا العمليات العقلية التي

الكفاءات القراءة و في  سللللللللللللوء توظيفه قد تؤد  إلىو  ديه،ل النظام المعرفي وتطّور نموعلى بالقارئ سلللللللللللللبا 
 :في تأسيس نشاط القراءة يجب االهتمام بهما  اآلتيين عاملينوالالمرتبطة بها، 

 ة.القراءوالعالقات األسرية حول المكتوب والتعود على  للمكتوب(،التعرض أ  وزن المحيط ) -1

 أ  ة وحب الذات خالل إنجاز المهمةوالدافعي، نظام الطابع المعرفي حول الحالة الداخلية -1

 (؟وبةتمثله المهمة المطلمدى وما  ؟قدرته على االستقبالوما مدى  للقيام بالمهمة ؟تفرغ الفرد  )مامدى

 :الوعي المعرفي والقدرات المعرفية العامةالدراسات التي تناولت  .7

تيللت من كللل   ةدراسللللللللللللللللل أثبللت  Morais, Moustyet et) وكولينسلللللللللللللللللكي موريس وموسللللللللللللللللل

Kolinsky,1998)  ّقدرة البإمكانهم اكتساب  احادً  امعرفي ااألطفال الذين يعانون اضطرابً  أن
ي نشللللاط ف طفالاأل أداء مجموعتين منن الباحثيهؤالء فقد قارن  .يمالفوني على تنمية الوعي

تتراوح درجته يعانون من عجز عقلي  قراءة الكلمات. تضللللللللللللللللم المجموعة األولى ثمانية أطفال
يدرسللللون أطفال  الثانية من مجموعةبينما تتألف ال، 51.5بمتوسللللط و درجة  77و .4ما بين 

نة الثالثة ابتدائي و  ل الذين األطفا ، وخلصلللللت النتائج إلى أنّ متوسلللللطمعرفي ال ماهمسلللللتو بالسللللل
. كمللللا جميعوالت ئللللةفي اختبللللارات الطرح والتجز  ادجيللللّ ؤهم أدا عقلي كللللانيعللللانون من عجز 

قد و . يمالفوني بإمكانهم تنمية الوعي عجزمعرفي ون منأوضلللللللللللللللللحت أّن األطفال الذين يعان
بإمكانهم  اكتسلاب القدرة على عجزا حدا  امعرفي ونجز اعالاألطفال الدراسلة أّن نتائج أظهرت 
 التحليل.

 ال يرتبط بالقدرات المعرفية العامة عكس ما تمّ  يالفوينماكتسلللللاب الوعي  وخالصلللللة القول أنّ 
ابقلا اتله سللللللللللللللللل يل. يرتبط بنمو القدرة على التحل ينيمالفو الوعي  أنّ على يلد تلأكّ جرى الوقلد  ،أثبل

نشللللللاط ّن أ حيث، فونيماتللألداء الواضللللللح ثل ا: مينيمالفو رف ونميز مسللللللتويات مختلفة للتعّ 
 .يعتبر كاف لنشاط الحكمو مات يالحذف يتجاوز الوعي البسيط  بالفون
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 :ولوجيو التمثيل الفونالتجربة السمعية ونم  الدارسات التي تناولت  .8

أوضللللحت الدراسللللات أن األطفال الصللللم الذين يعانون من صللللمم عميق وحاد ال يتقنون أية معرفة ما عدى 
، فإن الصللللللم ليسللللللوا محرومين من أية معرفة خاصللللللة باللغة ضلللللعيفة، ورغم هذا العجز السللللللمعي معلومات

ل التمث إنّ  .غير السمعالشفوية. فالمعلومات الفونولوجية للغة يمكن الوصول إليها عبر قنوات حسية أخرى 
 غللة،اللّ للمقللاطع التي تتكون منهللا  دل مجرّ تمثلل هو (la représentation phonologique)الفونولوجي

 مثيالتالت أنّ  نا القولويمكنّ . السللللللللطحية للكالم والنطق الشللللللللفوية والخصللللللللائصفهي تمثل أصللللللللوات اللغة 
مثل التي  األساس من مدخالت حسية أخرى،تكون في تدة مستقلة عن النشاط السمعي و الفونولوجية المجرّ 

 .شارة المرافقة للقراءة الشفوية(لغة اإلت البصرية )القراءة الشفوية و نطق الكالم والمؤشرايتطلبها 

ذلك  دو المعارف الفونولوجية عند األطفال الصم، كما أكّ ا في نمّ ا هامً ة دورً يوتلعب الكيفية البصلرية واللمس
القراءة الشللللللللفوية تلعب  نا  أنّ ، حيث بيّ  ,P 29) (Ecalle et Magnan ,2010  إكال وماغنان من كلٍّ 
لمعارف ال تحتو  على مجموع ا هاللغة الشلللفوية، ولكنّ  اثابتً  الً عند األطفال الصلللم في إحداث تمث اا هامً دورً 
  /k/وبعض الحروف غير مكشللوفة مثل  /b/و /p/مات لديها تمثيل ظاهر  مثل يفبعض الفون . ميةيالفون
غير الكاملة والغامضللللللللة للمعلومة المقدمة، فالقراءة الشللللللللفوية تسللللللللمح بتنمية  ، ورغم هذه الخاصلللللللليةg/ /و

 .( Dodd, 1987)معند األطفال الصّ  ميالفونيالتمثيل الفونولوجي على مستوى  

 عابيرية على مسللللللتوى تهناك طرائق تسللللللمح بتكميل المعرفة البصللللللر  الحديثة على أنّ  اتدت الدراسللللللوقد أكّ 
ثراء المعلومات الغامضة )وهي اللغة اللفظية الوجه والفم ، وهذا لتمكين األطفال من تنمية القراءة الشلفوية وا 
، وتعتبر طريقة مكملة للقراءة الشللللللللللللفوية المسللللللللللللتعملة في مختلف الدول الفرنكوفونية في (L.P.Cالمكملة ،

من خالل القراءة الشللللللللفوية وذلك  دمةالمحيط المدرسلللللللي المتخصللللللللص، والهدف منها هوتكميل المعرفة المقّ 
 .ت وحركات  باليد على مستوى الوجهبإضافة إشارا

وهذا . يسلمح بتحسين إدراك الكالم L.P.C) (ممارسلة غة الفرنسلية أنّ لأوضلحت الكثير من البحوث بالقد و 
 ألجيريا وأيج وشتتتتارلي و وليبارت Ecalle et Magnan, 2002) )وماغون إيكال من ده كللّ ملا أكلّ 

(Leybaert, Alegria, Hage et charlier,1998)  المكثف المبكر للغة   االستعمال أوضحوا أنّ الذين
ل رنوا بأطفاو ن األطفال الصلللللللللللم من تنمية كفاءات فونولوجية عالية إذا ما قيمكّ  (L.P.C)اللفظية المكملة 

لكلمات اعلى إيقاع  موتتمثل هذه الكفاءات في نشلللللللاط الحكّ . صلللللللم لم يخضلللللللعوا إلى اللغة اللفظية المكملة
الذين تمرنوا  األطفال الدراسلللللللللة أنّ  توأثبت. تمثيله بالرسلللللللللم أو التماثل الكتابي اإلمالئي للكلمات يتمّ  والذ 

ليمين اعلى اللغة اللفظية المكملة في وقت مبكر وبشكل مكثف، لديهم أداء قريب جدا من أداء األطفال الس
 (. ,8002Leybaert, Ecalle & Magnan, Colin)سمعيا من نفس السن
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القراءة والكتابة،  مالتجربة السمعية تعتبر القناة العادية الكتساب التمثيل الفونولوجي الضرور  لتعلّ  ورغم أنّ 
ب بربط القراءة كتسللليُ  ه في غياب التجربة السلللمعية، يمكن للتمثيل الفونولوجي أنّ التجارب أوضلللحت أنّ  فإنّ 

 يل الغموض أثناء القراءة الشفوية.الشفوية باإلشارات اليدوية التي تز 

 :االضطراب النوعي في اللغة واكتساب المعارف الفونولوجيةالدراسات التي تناولت  .9

في نمو اللغة الشللللفوية، ومن أعراضلللله اضللللطراب  ادنوعي وحّ  رابطاضلللل( dysphasie)تعتبر الديسللللفازيا 
والتشلللبيه  pris/ pir بقلب األصلللوات مثلصلللاب بالدسلللفازيا ومن الناحية اللغوية يقوم الم. اإلدراك والتعبير

. ومن هذا الجانب، ami/ alimوالتعقيد مثل   cerise/ keriseوالتعويض مثل   galatte/ ganetteمثل
ن في األداء و واألطفال المتخلفين لغويا  متساو صمم متوسط  الذين يعانون من األطفال أثبتت الدراسات أنّ 

 (.(Leybaert et all ,2004مييرة اللفظية والوعي الفونالخاص باإلدراك  الفونولوجي والذاك

 سلللللللللبب الصلللللللللعوبات اللغوية عند هو االضللللللللطراب الفونولوجي المبكر ( أنّ (Chiat, 2001شلللللللليات دوي ؤكّ 
يعانون من اضلللللللللللللطراب في اإلدراك يعرقل وصلللللللللللللولهم إلى بعض الحقائق  ا الذين ديسلللللللللللللفازيب المصلللللللللللللابين
سللللللللللللللتكموس من  وأوضللللللللللللللحت دراسللللللللللللللة كلٍّ  للفظي والنحو .وهلذا ملا يؤد  إلى ضللللللللللللللعفهم ا ،الفونولوجيلة

صللللللللللللللعوبللة معللالجللة المللدخالت  ( حول معللالجللة الكالم، أنّ ,Stackmouse et Welles  1997وولس)
عن صلللعوبات إنتاج اللغة، إذا كان الطفل يسلللتعمل التمثيل الفونولوجي المخزن لة مسلللؤو  (in put)اللغوية

معلللالجلللة اإلدراكيلللة، تخزين الكلملللات بتمثيلللل فونولوجي إلنتلللاج الكالم، وينتج عن هلللذه الصللللللللللللللعوبلللة في ال
 موريس وموسلللليدو وكولينسللللكيمن و  ولقد أثبتت دراسللللة كلٍّ  .(,p.338080Ecalle et Magnan,ناقص)

(Morais, Mocedo & Kolinsky ,2004 ّعلى أن )  االضلطرابات النطقية ال تمنع األطفال من تنمية
 .ميينالفو قدرات تحليل الوعي الكالمي 

قدرات تلخص ب القدرات الفونولوجية ال يمكن أنّ  إلى أنّ توصللللللللللت ، كلتا الدراسلللللللللتين أنّ  خالصلللللللللة القولو 
نتاجية أو عن كيفية  اببنيات إدراكية حركية، فهي تشللللمل إذا  مسللللتوى أكثر تجريدا ومسللللتقل تمامً  إدراكية وا 

د من القدرات عن عالٍ  يحدث ويصلللللللللل إلى مسلللللللللتوى الدخول والخروج. فاكتسلللللللللاب القراءة والكتابة يمكن أنّ 
األشلللللللخاص الذين يعانون منذ الوالدة وبشلللللللكل حاد من عجز في اإلدراك السلللللللمعي واضلللللللطراب في النطق 

مين من أ  لاعند األشلللخاص السلللهو الحال  بصلللفة طبيعية كما الكفاءة الفونولوجية اكتسلللاب والكالم، ويتمّ 
 الكفاءة. هذه عجز على مستوى
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 :م القراءةوتعلّ  رفولوجيةو درات المالقالتي تناولت  تالدارسا..1

 الفونيماتيتكون من وحدات صللللللللغيرة تميز اللغة وهي  (morphologie) لوجي،رفو و إن نظام الكتابة الم

phonèmes  م يوالوحدات الصغيرة في المعنى وهي المورف(morphèmes).  فبعض الكلمات تتكون من
مثل    المورفيمد خر متعدد أو معقّ والبعض اآل  /Chat/م مثل كلمة يم واحلد وتسللللللللللللللمى أحادية المورفيمورف

/chatons/ كما نميز أسللللللاس الكلمة وهي   ،ثالثة وحدات من المعنى في هذه الكلمة  حيث نميز/chat/ 
 لجّيد، ا القدرة على االسللللللللللتعمالتّوفر . ورغم وبالعربية /قط/ و/قطط/ وهذه الكتابة توضللللللللللح لنا النوع والعدد

م رورية للتحكّ ن القدرة الضللليتكو ل فإّن ذلك غير كافٍ  م والحرفيتي تربط بين الفونلقواعد الل ،بشلللكل واضلللح
معرفللة نوا من اليتمكّ  جللب أنّ في األلف بللاءلمبللدأ  األطفللال الفرنسلللللللللللللليون ورغم معرفللة في القراءة والكتللابللة.

 والمعرفة اللفظية. المورفولوجية

 ،م القراءةل  ا في تعلعب دورً ي علم الصرفأو (morphologie)رفولوجياو الم الدراسات الحديثة تفترض أنّ  إنّ 
في  فولوجيةالمور تتدخل المعارف ، و للكلمات المكتوبة المورفولوجيةاألطفال الصللللغار حسللللاسللللين للبنية  وأنّ 

 ، فإنّ يبدأ خالل المرحلة التحضيرية للمدرسة المورفولوجيةو القدرات فإذا كان نم  . مهاالقراءة  عند بداية تعلّ 
د اغللب الباحثين في هذا المجال فونولوجيلة تسللللللللللللللتمر في النمو خالل مرحللة التملدرس.القلدرات ال  نّ أ ويؤكلّ
تستمر في النمو حتى بعد السنة الرابعة والخامسة ابتدائي، فعندما يبدأ الطفل القراءة،  المورفولوجيةالقدرات 

 .المورفولوجيةيكون قد اكتسب القدرات 

لوجي على فكرة التحليل المورفو  على قراء محترفين،ُأجريت ت التي العديد من الدراسللللللللللللللا نتلائج ولقلد أكلدت
لنجاح في دا لا جيّ النحرافي مؤشلللللللللرً ا رفولوجيو مسلللللللللتوى المويشلللللللللّكل ال دة أثناء القراءة.اآللي للكلمات  المعقّ 

 ة فية في النجاح في القراءياالنحراف المورفولوجيلةهنلاك تزايلد ثلابلت لمسللللللللللللللاهملة القلدرات  أنّ  ، حيلثالقراءة
دورا  المورفولوجيةتمارس المعارف و  .السلللنة السلللادسلللة ابتدائي موازيا لتناقص اسلللتعمال القدرات الفونولوجية

قراءة ل المورفولوجيةيسللللللللللللللتعمل القارئ الوحدات  ، وقواعد التحليلعلى اكتسللللللللللللللاب  مالمتعلّ إعانة  فيهاما 
 .دةالكلمات المعقّ 

لدى األطفال ركزت على التحليل الواعي للبناء  لوجيةالمورفو ارف أغللب اللدراسللللللللللللللات التي تنلاوللت المعلّ  إنّ 
 رفولوجيلللةالمو المورفولوجي للكلمللات وكللان هلللدفهللا هو تقويم قلللدرة الطفللل على التفكير واسللللللللللللللتعمللال البنيللة 

م القراءة، المكتسبة خالل تعلّ  المورفولوجيةهذه الدراسات اهتمت بالكفاءات ما وراء  وهذا يعني أنّ . للكلمات
 داخل  ة منمسلتخلصلسلواًء كانت  كلمة الإنتاج الطفل في  االتي يقوم به تالف  المعالجة وهي تختلف باخ

ة رف على الكلمات من نفس العائلالتعّ  الجذرية عند ستخالص القاعدةتقوم على ا أوه خارج من السياق أو
 .المورفولوجية
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التّعرف  طلب مهمةتتة التّعرف. و عند تنفيذه لمهم ته الذاتية التي يمارسللللللللهامراقبوترتبط اسللللللللتجابة الطفل ب 
، لمهمةاتتنوع االسللتجابات باختالف و ، رفولوجية واضللحة وغير واضللحةو اسللترجاع معارف معلى الكلمات 

فهي تختلف تماًما عن اسللللتجابة  ،إيجاد شللللكل مسللللتخلص من القاعدةالمهمة تتطلب  فإذا كانت اسللللتجابة 
 .اختيار شكل مستخلص من الحقيقة أو فهم الفهممهمة 

 المورفولوجية:العالقة بين القدرات الفونولوجية والقدرات الدارسات حول .11

فونولوجيللة  ارتبللاطللا كبيرا بللالمعللارف ال المورفولوجيللةظهر المعللارف يم االبتللدائي، تُ التعلّ بللفي بللدايللة التمللدرس 
 /chant/)، وهللذا مللا يشللللللللللللللرح التقللارب الشللللللللللللللكلي بين القللاعللدة والمنحرف(Carlisle, 1995)حسلللللللللللللللب 

/chanteur/)  المتبادل مع هي أيضللللللللا حسللللللللاسللللللللة للتأثير  المورفولوجيةو)/غناء//مغني/(، فنمو المعارف
د قوة القللدرات الفونولوجيللة والتحليللل المورفولوجي. ولقللد جللاء العللديللد من ، وهللذا مللا يؤكللّ المعلارف الفونولوجيللة

ثر حساسية هم أكفكبير،  المصلابين بعسر القراءة يعانون من اضطراب فونولوجي د على أنّ الدراسلات ليؤكّ 
رنوا  بلأطفلال من نفس السللللللللللللللن يعانون من و (، إذا ملا قradicale) الجلذريلة للتغيرات الفونولوجيلة  للقلاعلدة
 اضطرابات فونولوجية حقيقية.

لى جانب ذلك، فقد أكّ  ( Casalis, Colé & Sopo, 2004)كولي وسلللوبوو كسلللاليس من  دت دراسلللة كلٍّ وا 
دراسة ائج وقد أثبتت  نت  .الوعي الفونولوجي واستعمال المعارف الفونولوجيةعالقة نوعية بين  وجود  على
على تنمية الوعي المورفولوجي  األطفالالتي دربت  (&Colé ,2009  Casalis) كساليس وكولي من كلٍّ 

حسللاسللية وجي يحسللن الالتدريب المورفولوأوضللحت أّن ، مشللتركة بين المعرفتينالبعض العوامل على وجود 
الكلملللللللات إلى  ئلللللللةمسلللللللللللللللللللللاعلللللللدة الطفلللللللل في تجز  ولوجي علىيعملللللللل التلللللللدريلللللللب الفونو ولوجيلللللللة، الفون

 . (Morphèmesومورفيمات)

التمرن . فشكل مستقل الواحدة عن األخرىبو رفولوجية تكتسلب خصوصياتها وتنمّ و مالفالقدرات الفونولوجية 
ل على لفونولوجي ال يسللللاعد  الطف، والتمرن االفونيماتاسللللتعمال  على ال يزيد من القدرةمثال  المورفولوجي

 ن لنا مدى تأثير التدريب الفونولوجي على القراءة،يدة. ومن خالل هذه الدراسلللللللللللللة يتبتحريف الكلمات المعقّ 
 التدريب المورفولوجي ليس له تأثير على األداء في القراءة. حين أنّ ي ف
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 :غة المبتدئين للقراءةعند المصابين بتأخر الل ةالمورفولوجيالقدرات الدراسات حول .11

انز الدراسللللة المقارنةأوضللللحت  ابين  ((Sanchez et all, 2008لشلللل حول أداء األطفال المصلللل
 لديسفازياالمصابين با األطفالألداء األطفال العاديين من نفس السن، أّن  بالنسبة بالديسفازيا

ين لمشلللترك بهاتي المقطع ا في مهمة اسلللتخالص المقطع مثليتميزون عن األطفال العاديين 
ابين بالديسلللفازيا ف /cadeau/،/rideau// وكلمةباب //،كلمة/ تاب  يسلللتطيعوناألطفال المصللل

صلللللللللللللللللعوبلة في تطبيق القواعلد االنحرافية يالقون  همزة لكنّ كلملة كمفردة لغويلة مميّ  كللّ  نتخزي
 .على الكلمات غير المألوفة

رس وبلللللللاهير بيت من أوجلللللللدت دراسلللللللللللللللللللللللة كللللللللٍّ فقلللللللد إنتلللللللاج المكتوب،  ملللللللا يخص في اأمللللللل
 كميلللة بين األخطلللاء عنلللد األطفلللال افروقللل ((Silliron& Bahir Peters,2006وسلللللللللللللللللليرون

ابين بالديسلللفازيا  طلب يُ دما عنف .وعند المجموعة الضلللابطة في مسلللتوى الكتابة اإلمالئيةالمصللل
ابين فاألطفال ، (magician)كلمة مثل ممنهم كتابة كلمة ثنائية المورفي  بالديسلللللللفازيا المصللللللل

 المجموعة الضلللللللللللللللابطة، أما أطفال (.megichen)مأحادية المورفي ةكتابة فونولوجي اهيكتبون
 .(migition) عملية الكتابة الجذرية ة تعتمد علىيمعرف فأخطاؤهم

 الدراسات التي تناولت المعرفة اإلمالئية:.31

افللة إلى التحكّ  المتعلّ إضلللللللللللللللللل ائيللة، فلل  اعللدقو لم ايتعلّ  م القللارئ عليلله أنّ م في مبللدأ الحروف الهجلل
رف على هذه يتعّ  ، وأنّ المدروسلللللة اللغةبالخاصلللللة  (le code orthographique)اإلمالئية 
ل ها الرموز ألنّ  هامة في عملية هي و  .مجموع القواعد التي تربط الحروف باألصللللللللللللواتتشللللللللللللّك

لقراءة، وقواعد االرتباط توصلللللللف بالقواعد اإلمالئية وتهتم بوضلللللللعية الحرف أو الصلللللللوت في ا
 قواعد السياق(.)أوالصوتي الموضع( أوالسياق الحرفيالكلمة )قواعد 

لكلمات م الصللغير يقرأ اواضللح أوغير واضللح قواعد االرتباط، فالمتعلّ  م بشللكلالطفل يتعلّ  إنّ  
الجلديلدة بواسلللللللللللللللللطلة الفونولوجيلة ويحسلللللللللللللللللن معرفته الحرفية، وهذا بتكييف الحروف وكتابتها، 

ا بكون الحرف ا  /o/ فيصلللللللللللللللللبح واعيللل البللل ايلللة الكلملللات وليس في أول ف /eau/يكتلللب غللل ي نهللل
افة إلى أنّ  حسللللللللللللن معرفته اإلمالئية، فهذه اآللية في م الكلمات الجديدة يُ تعلّ  الكلمة، باإلضلللللللللللل

  (Share, 1995-1999) . وصفها من طرف م الذاتي تمّ التعلّ 

مات وعالقاتها ي  إلى تحسللللللللللللللين المعارف الخاصللللللللللللللة بالفونحروف الهجاء يؤدّ مبدأ  وخالصللللللللللللللة القول أنّ 
تخزين وتذكر االرتباطات بين األصللللللللللللللوات  تفعيل عملية  عمل علىجهة، ومن جهة أخرى يلحروف من با
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مون الضللللللللبط اإلمالئي الذ  يسللللللللمح لهم بالقراءة الناجعة والسللللللللريعة وكتابة فاألطفال يتعلّ  .وتتابع الحروف
مالء. وتبدأ م اإلنظاية للضبط اإلمالئي في ا بطريقة صحيحة، وهكذا يصبحون أكثر حساسالكلمات إمالئيً 

اإلمالئية  م القراءة. وتعتمد المعرفةا في تعل  ا هامً رة حيث يلعب دورً معرفة هذا الضبط اإلمالئي في سن مبكّ 
 .م ربط الحروف في وحدات ذات معنىعلى مجموعة من المعادالت واالتفاقيات التي تحكّ 

ليبرمللان وفورملللان و  ( ,Sterling 2717 سللللللللللللللترلنين)و  (Perfetti 1977 ,) برفيتي من وقللد عرف كللللٍّ 
ها القدرة على المعارف اإلمالئية على أنّ ، )  ,Robson, 1990)  Foorman, Liberman &وروبسللللون

ولقلد أثبتت العديد من الدراسللللللللللللللات . تحليلل الكلملات إلى وحلدات إمالئيلة مع خلاصلللللللللللللليلة الربط الفونولوجي
م للضللللللللللللللبط هيم صللللللللللللللريح وذلك بوعدون تعلّ  يتمّ قلدرة األطفلال على إنتلاج الكلملات المكتوبلة  أنّ ، التجريبيلة

 اإلمالئي والخصائص الصوتية لكلمات لغتهم.

 لفشل:ي تعّلم القراءة كمؤشر للنجاح أو االدراسات حول دور المعارف المبكرة ف.41
م القراءة قبل الدخول إلى المرحلة التحضللللللللليرية، وهذا بممارسلللللللللة اللغة الشلللللللللفوية والتعرض للكلمات يبدأ تعلّ 
ن حسلللللللللاسلللللللللين للخصلللللللللائص البنيوية للكلمات التي يسلللللللللمعونها نو و م األطفال القراءة، يكبة، وقبل تعلّ المكتو 

طبقونهللا  فولوجيللة التي ير المو حرفيللة والفونولوجيللة واإلمالئيللة و ويرونهللا، فيكتسللللللللللللللبون من خاللهللا المعللارف ال
 بصفة آلية ودون اللجوء إلى المراقبة الواعية للمعالجة اللغوية.

ة. رة لبنية الكلمة الشفوية والمكتوبة تعتبر حلقة وصل لالكتساب السابق للغة المكتوبة المبكّ فهذه الحسلاسلي 
رف على الحروف )تعريف الحروف( وهذا بمعرفة االسم أول مؤشر للقراءة، هو التعّ  وقد بينت الدراسات أنّ 

اكرة الجمل ام والكلمات وذوالصللللوت الخاص بالحرف والقدرة على التحليل الفونولوجي والذاكرة اللفظية لألرق
 وتذكر القصص.

ة رفولوجية في قراءة الكلمات من السنة الثالثو مدى  زيادة مساهمة المعارف المالدراسات الحديثة  وقد أثبتت
ن م المعارف الفونولوجية  تتناقص ابتداء من السنة الرابعة، كما أثبت كلٍّ  إلى السادسة، حيث أوضحت أنّ 

 Kirby, WadeWoolley,& Deacon,2009 ,Parilla,)وويلللدولي وديكونروملللان وبلللاريمال وكيبي 

Roman)  ّالتباين  جزء منه شللللرح وحدورفولوجية واإلمالئية  يمسللللتوى من المعرفة الفونولوجية والم كل   أن
 في قراءة  الكلمات والقدرة على التسمية السريعة عند األطفال السنة الخامسة والثالثة.

مدى أهمية التحسللللس ( Castles &Nation , 2006كاسلللتيلس وناسللليون) من كما أوضلللحت دراسلللة كلٍّ  
 تخلص أنّ نس ويمكن أنّ  البصلر  اإلمالئي في القدرة على معرفة خصائص المقاطع المتواجدة في الكتابة.

 م القراءة هي:ا في تعلّ المؤشرات األكثر تأثيرً 
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 .مستوى معرفة الحروف -

 .القدرة على التحليل الصوتي -

 .ى التذكر المورفولوجي  قصير المدىالقدرة عل -

 عوباتصللاألطفال الذين يالقون  م التحضللير التعل   منتحدد لنا بصللدق، وابتداءً  المؤشللرات بإمكانهاأنّ  وهذه
( ودراسة Elbro& Scarborough ,2003) وسكاربوروغ من إلبرو كلٍّ  وقد أثبتت دراسة تعّلم القراءة. في

ا في ( أّن المحيط االجتمللاعي والثقللافي أقللل تللأثيرً (Ecalle & Magnan , 2010,p.53إيكللال ومللاغنون
 مستقبل المستوى القرائي.

 القراءة:معارف  البنيوية للكلمة في تأسيس تعّلم الدراسات حول ال.25

نيد معالجتين جبت يمتازإذ يقدم النموذج الكالسللليكي المزدوج القناة شلللرحا لكيفية معالجة المعارف المكتوبة، 
لبناء اللفظي ا أسلللللاساألول يعتبر و  التحليل الفونولوجي والمعالجة البصلللللرية للنحواإلمالئي، :ة هماالقراءعند 

حسلب مستوى القراءة عند الطفل وحسب الكلمات المطلوب قراءتها. ففي نه معنصلر  ويتدخل كلّ  .اإلمالئي
أغلللللب الكلمللللات  نّ عمليللللة القراءة أل على التحليللللل الفونولوجي م القراءة، يسلللللللللللللليطراألولى لتعلّ  المراحللللل

لكلمللللللات ا عنللللللد تكرار البصللللللللللللللر  اإلمالئي تللللللدريجيللللللا خللللللاصللللللللللللللللللللة التحليللللللل يتللللللدخللللللل ثمّ  غيرمعروفللللللة،
(Ecalle&Magnan, 2010, p.56).  

 ، والتيوبالميادين التي ترتبط بالمكت فالشللللللللللكلي، يسللللللللللتطيع األطفال بناء المعارف في مختلالتعّلم فقبيل 
 الحروف ميدان خاص لتكوين اعتبارمعرفة يمكن، و إلمالئيالفونولوجي والمورفولوجي وا تشلللللللللللللمل الجانب

من النلللاحيلللة النملللائيلللة فقلللد و  .(Treiman, 2006قلللاعلللدة االرتبلللاطلللات األولى بين المكتوب والشللللللللللللللفو  )
الطبيعية لتصللللللللللورات و اقبل نمّ  غيرالواضللللللللللحة كمرحلة أولىالتصللللللللللورات ( (Ecalle, 2010, p.56اعتبر

 مكتوب.الواضحة من خالل إعادة وصف تمثيل ال

م وذلك من خالل طرح لدراسللللللللللللة الذاكرة غير الواضللللللللللللحة والتعلّ  انموذجً  (S. Karmiloff, 1992)ويقترح  
ل تحوّ ت المعرفي أنّ  النظام كيف يمكن للمعارف غير الواضللللللحة المتواجدة على مسللللللتوى :اإلشللللللكالية التالية

لوجية معارف الفونو اضح من الأربعة يوضح لنا المستوى غير الو والشكل رقم  ؟إلى معارف واضحة وجاهزة
ادام يقوم مل لللدى الطفللتقوم المعللارف اللغويلة بوظيفتهلا ففي خالل هللذه المرحللة . والمورفولوجيلة واإلمالئيلة

 .لتكييف سلوكه وذلكبسرعة  معارف الجديدةبتحصيل وتخزين ال

ل هة من خالباالسلللللللللتجابة للمنبهات الموج فيمكن الحصلللللللللول عليهأما الشلللللللللكل الواضلللللللللح للمعارف اللغوية 
ة معالج تمّ ، تخالل المرحلة اللغويةو  ،( Gombert, 1992 (ويتفق هذا النموذج مع وجهة نظر  .التدريس
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لوحدات اللغوية إّن قدرة معالجة اا في المرحلة ما وراء اللغة فأمّ   اللغة بشللللللللللللللكل غير واضللللللللللللللح وغير واع.
إيكال  من كلٍّ  دراسللاتيم.  وأظهرت والتعلّ  تنمية هذه المرحلة بالتمرن ويتمّ  .مختلف العملياتتتطلب تدخل 

( أهمية المشللللللاركة في القراءة ونشللللللاط اآلباء في تشللللللجيع األبناء (Ecalle et Magnan,2008 وماغنون
 م القراءة.م المكتوب ومدى تأثير اإلجابة على تعلّ على تعلّ 

 :تحديد التّعرف على هوية الكلمات المكتوبة والفهم حولالدراسات .21

وص.  والهدف من  نراءة تحتو  على تركيبتيإّن الق وهما التعرف على الرموز المكتوبة وفهم الجمل والنصللّ
 تّعرفالتّعرف بالموضلللللللوع(، إلى ال تعّلم القراءة هو االنتقال من التّعرف على الرموز المكتوبة للكلمات) أ 

ئي على اختيللار التمثيللل اإلمالمن خالل نمو التفعيللل اآللي على تمثيللل الوحللدات اللغويللة الخطيللة، والقللدوم 
المناسلللب للكلمة، ويعتبر التحّكم في العمليتين خاصلللية ممّيزة لدى القارئ المحترف. ويسلللتعمل الطفل الذ  
يتعّلم القراءة عللدة طرق للتّعرف على الكلمللة المكتوبللة. ويمر التّعرف على الكلمللات المكتوبللة بعللدة مراحللل 

 منها:

  طريقللة التعرف على الرمز المكتو( بlogo graphie الللذ  يتطلللب تفعيللل المعللارف ، )
 .( phonologique)الفونولوجية 

 ( طريقة التخمينdevinette والتي تّعتمد على السلللللللللللللياق وعلى جزء من معرفة بعض ،)
 الحروف.

  ّالقيام بالربط بينهم حرف على حدا ثمّ  طريقة التحليل، تبدأ بمعرفة كل 

 .طريقة التحليل الجزئي 

 حسب التناظر الوظيفي أو  القراءة طريقة( التشابه والتماثلanalogie) .للكلمات المعروفة 

 خالل المعرفللللة المتللللدرجللللة للوحللللدات األكبر من  نالتحليللللل الحرفي الفونولوجي، وذلللللك م
الحرف، باكتشلللللللاف االرتباط بين وحدات النحو اإلمالئي والفونولوجي، الذ  يسلللللللمح ببناء 

 موز اإلمالئية للغة.تصميم الر  تمثيل إمالئي للكلمات ثمّ 

 :رف على الكلماتالدراسات التي تناولت نماذج التعّ  .27

لقد تّم تحديد نماذج المراحل الخاصلللللة باكتسلللللاب القراءة منذ عشلللللرين سلللللنة، حيث ُحددت المراحل المختلفة 
 التي يمر بها الطفل للتّعرف على الكلمات المكتوبة.
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 نماذج المراحل: -3

 ,Goodmanتشلللبيه القراءة الجّيدة بالتّعرف الشلللامل على الكلمات كما يّعرفهاتقوم هذه النماذج على فكرة 

( الللللللذان اعتبرا معلللللالجلللللة المعلوملللللات المتعلقلللللة بلللللالحروف خالل مرحللللللة (Smith, 1980( و(1986
االكتسلاب، ما هي إال وصللفا عاما ال تتدخل فيه المكتسلبات السللابقة لدى األطفال.  ويتّم بناء هذه النماذج 

نماذج القراءة المحترفة، والتي تعتبر أّن الوصول إلى األلفاظ عند الراشد يتّم وفق طرقتين  ناشر مبشكل مب
 مختلفتين وهما:

 :ةالطريقة المباشر  -

التي تعتملد على معالجة الرموز اإلمالئية، من دون وجود أ  وعي فونولوجي في عملية التّعرف الكلمات، 
 لرموز الفونولوجية التي تّم استرجاعها مباشرة من األلفاظ العقلية.في حين يعتمد على نطق الكلمات على ا

 :الطريقة غيرالمباشرة -

وهي تسللللمح بالوصللللول إلى الكلمة باسللللتعمال قواعد االرتباط بين الحرف والصللللوت، وفي هذه الحالة هناك 
مخزنة في مة الرموز فونولوجية قبل األلفاظ والناتجة عن تجميع الفونيمات الذ  يسلللللللللللمح باالتصلللللللللللال بالكل

.  أما الخصلللللللية الثانية لهذه mental lexique)األلفاظ العقلية، على شلللللللاكلة قاموس المفردات اللغوية )
النماذج فتتمثل في اعتبارها أّن تعّلم القراءة  يتّم عبر سللللللللللسللللللللللة من المراحل ذات ترتيب مماثل عند جميع 

وين، وال يتّم االنتقللللال إاّل إذا تّم التحّكم في األطفللللال،  واالنتقللللال من مرحلللللة ألخرى يتّم عن طريق التك
 الكفاءات الخاصة بالمرحلة السابقة، وبالتالي فإّن كّل مرحلة تفرض وظائف خاصة.

التي  تقوم بتفسلللللللللللللير الجانب الكيفي من  ةوتختلف المعالجة من مرحلة ألخرى حسلللللللللللللب التغيرات اإلنمائي 
بر سلللللللسلللللللة المراحل ذاتها المرور إلى الطرائق الجديدة المعالجة الخاصللللللة بكّل مرحلة. ويسللللللمح االنتقال ع

الخاصللللللة بمعالجة الكلمات المقروءة،  وتقوم القراءة بتفسللللللير عدد كبير من الكلمات. وحسللللللب هذه النماذج 
، فهناك ثالثة مراحل تؤد  بصللللللفة تدريجية إلى طريقتين للقراءة. Frith)  (1985 ,المعروفة باسللللللم فرث

 وهي: ةللتّعرف  على الكلمات المكتوبفكّل مرحلة تمثل طريقة 

 .والتي تستلزم مؤشرات بصرية Logo graphie)طريقة الرمز الكتابي ) 1-

 وتمثل الرجوع المباشر للوساطة الفونولوجية. ،(abcطريقة الحروف الهجائية ألباء ) 2-

 طريقة إمالئية، وتتمثل في تحليل الوحدات اإلمالئية. -1
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 عدم وجود دراسلللللللللة تؤّكد وجود التعّلم، باإلضلللللللللافة إلى ة يطلعنا على ديناميكيإّن هذا الوصلللللللللف للطرائق ال
م وتهمل دور يمرحلة نهائية لمعالجة الكلمات. إّن هذه النماذج تصلف التغير الحاصل نتيجة التكوين والتعل  

ما  أوضلللحه  اوالذ  يحدث تغيرات أثناء لقاءات الطفل المسلللتمرة بالنظام المكتوب. وهذ يم غير الواعالتعل  
لمعرفللة الكلمللات المكتوبللة مكللانهللا  ةوقللد تركللت اآلن النمللاذج اإلنمللائيلل (.(Gombert, 2003 جومبللارت 

للنمللاذج التفللاعليللة التي تصللللللللللللللف كيف يتجللاوب نظللام معللالجللة المعلومللات مع مختلف العوامللل أثنللاء مهمللة 
 .ة المبكرةالتّعرف على الكلمات المكتوبة، حيث تؤخذ بعين االعتبار المعارف اللغوي

 م غير الواعي:ودورها في التعلّ  (interactifالنماذج التفاعلية ) -2

م التعل   م غير الواعي، فخالليم دون االهتمللام بللدور التعل  لقللد ركزت نمللاذج المرحللل على النمو وتللأثير التعل ّ 
ّن االرتباطات إالصريح للغة المكتوبة، يكتسب الطفل معارف حول  اللغة بتوظيف معارفه المبكرة، وهكذا ف

( التي (analogieاألولى بين اللغة  الشللفوية واللغة المكتوبة يتّم حسللب طريقة التماثل أو التشللبيه  المبكر
تسلللللللمح بوضلللللللع  عالقات التطابق بين هيئة الشلللللللكل  الخارجي والشلللللللكل اإلمالئي لمقاطع الحروف الثابتة 

 والشكل العام الفونولوجي.

شللكاًل إنمائيا يعتمد على أربع ارتباطات سللببية  ((Goswami,1999يومن نفس المنطلق يقترح جوسللوام 
 تتيح عملية اكتساب القراءة وهي:

االرتباط األول يحدث قبل التعّلم الواع بين معرفة اإليقاع الشفو  ومعرفة المقاطع اإلمالئية التي ترتبط -4
    وجية ماثل المبكر بين المقاطع الفونولبلاإليقلاعلات المنلاسللللللللللللللبلة لهلا وبلالتلالي فلإّن األطفلال اللذين عّلمناهم الت

فالقدرة على تطبيق (.  Ecalle& Magnan , 2010, p.64والمقاطع اإلمالئية يتعّلمون القراءة بسلللهولة )
الهجائية  الحروف التماثل المبكر على الوحدات اللغوية الواسعة وعلى اإليقاعات الخاصة يسهل تعّلم رموز

ست )Goswami, 1995وهذا ما أّكده جوسوامي )  (.East, 2000( وا 

 االرتباط الثاني يتّم تحت تأثير التعّليم ويشمل العالقات بين الكفاءة الصوتية والقراءة. -3

 االرتباط الثالث يتّم من خالل نشاطات الكتابة والتي تساهم في تنمية القراءة. -2

 (phonologique représentationاالرتباط الرابع ويشمل نوعية التمثيل الفونولوجي) -1

 المعجم اللغو  خالل الطفولة األولى والذ  يشكل قاعدة المعارف الفونولوجية وتنّوعها. ونم و 

 لنّمو التمثيل الفونولوجي األكثر دقة، حيث أكدت الدراسللات وُيعتبر توسللع المعجم اللغو  ليس شللرطا كافٍ 
هذا و  لديهم تمثيل فونولوجي غيرنوعي،أّن األطفال الذين يعانون من عسرالقراءة ولديهم معجم لغو  واسع، 

( Elbro, Bornstrom, Petersen, 1998إليبرو وبورنسللتروم وبيترسللن ) ما تّم تأك يده من طرف كّل من
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 فلللالمعلللارف الوحلللدات الفونولوجيلللة والوحلللدات اإلمالئيلللة. أّن هلللذا النموذج التفلللاعلي يوضللللللللللللللح العالقلللة بين
يتكيف و   تي بدورها تساهم في نّمو المعارف الفونولوجية وتدقيقها.الفونولوجية تحدد المعارف اإلمالئية، وال

د جومبللارت  أّن ( (Gombert, 2003هللذا النموذج مع اللغللة اإلنجليزيللة ألّنهللا تعتمللد على اإليقللاع. ويؤكللّ
للطفل جهاز لمعالجة اللغة الشللللللفوية الذ  ُيسللللللتعمل كقاعدة لتصللللللميم جهاز معالجة المكتوب، وهذا النظام 

شلتمل على عامل تصلّور  يعالج المعرفة البصلرية ) المنبه البصر  في الكلمات المكتوبة( فيخزن األولي ي
 تمثيل الصّور، وعامل فونولوجي يعالج المعلومات اللغوية المدركة سمعيا والمخزنة في التمثيل الفونولوجي، 

 امل سياقي كما هو موضحوع ،وعامل خاص بمدلول األلفاظ يمهد الوصول إلى المعنى ) التمثيل الداللي(
 .3في الشكل رقم

 
من خالل اللقاء األول للطفل بالمكتوب، يقوم هذا األخير بمعالجة صلللللللللورية لكّل المنبهات البصلللللللللرية في و 

الكلمات المكتوبة والتي ال تظهر طريقة التّعرف البصللللللر  المّميز، وهذا حسلللللللب كّل من ماغنون و ليونارد 
 logoالطفل على الكلمات بشللللللكل رمز مكتوب يتّعرف .(Magnan, Leonard,Ainar, 1995 وأينار 

graphie ;  وذلك باستخالص المؤشرات البصرية وخاصة الحروف،  ويربط الكلمة بالمعنى كما يفعل مع
وباختالف المنبهات البصللرية األخرى،  فإّن كّل كلمة مكتوبة ترتبط بكلمة شللفوية واحدة.  .أ  منبه بصللر 

ئة الفونولوجي والداللي يؤد  إلى تهيمكتوبة بواسللللللللللللللطة التمثيل الصللللللللللللللّور  و علومات الفلالمعالجة اآلنية للم
 التمثيل اإلمالئي.

السياق   
 تمثيل الداللي

تمثيل 
 فونولوجي

تمثيل 
 تصوري

 التمثيل الداللي

منبه بصري 
في الكلمات 
 المكتوبة

 الكالم

تمثيل 
 إمالئي

تمثيل 
 فونولوجي

 الكالم الكتابة

 : النموذج النمائي أو التطوري  للقراءة والتّعرف على الكلمات حسب   3الشكل رقم

(Gombert , Demont 2004, in Ecalle, 2010,p.65( 
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 :القراءة على المستوى الوطني التي تناولت عسر الدراسات 2.2

 :2002-2004دراسة أمال بن صافية."الذاكرة العاملة لدى  المصابين بعسر القراءة" . 3

موذج بادلي معرفًيا من خالل نين بعسر القراءة تناواًل نفسًيا العاملة لدى المصابتناولت هذه الدراسة الذاكرة 
المصللللللابين بعسللللللر القراءة في الوسللللللط المدرسلللللللي  لللذاكرة العاملة، وخلصللللللت هذه الدراسللللللة إلى أّن األطفا

وهذا بتطبيق وحدة  (Mémoire De Travailالجزائر  يعانون من مشلاكل على مستوى الذاكرة العاملة) 
حالة  يعاني  أصللللللحابها  من عسللللللر القراءة. ودلت نتائج هذه الدراسللللللة أن نسللللللب  31الحفظ العدد  على 

عادة  هاالسلللترجاع أحسلللن من نسلللب االسلللترجاع الذ  يتطلب المحافظة على الترتيب،  والحظت الباحثة انّ 
 ةتأثير األولوي ىالوسلللللللللطى  ويعود ذلك إل مما تكون األرقام األخيرة واألولى أحسلللللللللن اسلللللللللترجاعا من األرقا

، كما بينت هذه الدراسلللللة أن صلللللعوبات التذكر لدى عسلللللير القراءة  تتمثل فيما الحداثة على عملية التذكرو 
 يلي:

 صغر وحدة الحفظ التي تتناسب مع  سن األطفال. -

وحدة الحفظ تتناسللللب عكسلللليا مع تعقيد المهام المسللللندة للذاكرة العاملة. فكلما زاد تعّقيد المهمة نقصللللت  -
 ة الحفظ.وحد

 مشاكل في تخزين المعلومات اآلنية من المحيط الخارجي. -

 معالجة رديئة للمعلومات مما يؤّثر على سرعة عملية االسترجاع . -

 :2002-2002دراسة شرفوح البشير " انعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني " .2

ة لدى عسلللير القراءةت وتمت الدراسلللتناول الباحث في هذه الدراسلللة أثر عسلللر القراءة على السللللوك العدواني 
تلميذ عسلللللير القراءة من الصلللللف الرابع ابتدائي. وأسلللللفرت نتائج  هذه الدراسلللللة  06تلميذ عاد  و 06على 

على وجود اختالف بين  التلميذ العاد  والتلميذ عسير القراءة  في بخصوص السلوك العدواني، حيث كان 
غير مباشلللللر وبدرجة عالية  مقارنة مع   ا  بشلللللكل مباشلللللر أوسللللللوك  التلميذ عسلللللير القراءة السللللللوك عدوانيً 

التلميذ العاد ، ويرى الباحث أّنه كلما  وجد التلميذ عسلير القراءة  صعوبة في  القراءة  لجأ  إلى استعمال 
، ويفسللللر جّيدا في القراءة اهمسللللتو  اسللللتعماله عند التلميذ  الذ العدوانية.  كما أّكد أّن هذا السلللللوك ينخفض 

احث استعمال السلوك  العدواني لدى عسير القراءة  بكون هذا األخير يعاني من الضغط النفسي  ويلجأ الب
العدواني كوسليلة لتغيير الوضعية  أو للتخفيف من حّدة التوتر  ولتجاوز الوضع داخل القسم  كإلي  السللو 

طالة  مدته مّما هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن عسللللير القراءة يعاني  من إسللللراف في تركيز  انتباهه وا 
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يؤّثر في عالقات  الشكل واألرضية بين األحرف ومجاورتها وخلفيتها. األمر الذ  يؤد  إلى تشتت االنتباه 
 .ةوأفكاره الداخلي هوفقدان القدرة على تركيز االنتباه العام والسيطرة على انفعاالت

ته بظهور عسةةةةر القراءة لدى تلميذ دراسة عياد مسعودة " اكتساب مفهوم الزمان والمكان وعالق .2
 :2002-2002المرحلة االبتدائية 

تلميذ وتلميذة من أربع مستويات دراسية تتراوح أعمارهم مابين  21تّمت هذه الدراسلة على عينة تتكون من 
أشلللهر.وخلصلللت نتائج  هذه الدراسلللة  إلى أّن اضلللطراب مفهوم الزمان 1سلللنة و 31أشلللهر و 9سلللنوات و 7

 ،مماما كلما انتقل الطفل إلى مسللللللللللتوى دراسلللللللللللي أعلى ويعود ذلك إلى عامل التدريب والتعل  والمكان يزول ت
وأكدت الباحثة  أيضللللللا على أّن  عسللللللير القراءة يعاني  من اضللللللطراب في إدراك مفاهيم  الزمان والمكان،  

 .واعتبرت هذا االضطراب مجرد مظهر مصاحب  لعسر القراءة  وأّن العالقة بينهما  شبه منعدمة

ذوي صةةعوبات التعّلم األكاديمي دراسةةة ميدانية  ىدراسةةة بشةةقة سةةماح " المشةةكالت السةةلوكية لد .1
 :2002-2002على تالميذ التعليم االبتدائي"

تلميذ وتلميذة مقسللمة إلى أربع فئات تبعا للجنس و المسللتوى الدراسللي، حيث  316تّمت هذه الدراسللة على 
ناث، وفي الطور الثانذكور  01بل  عدد العينة في الطور األول  ناث، وخلصللللللللللللت نتائج  00 يوا  ذكور وا 

البحث إلى أّن صللعوبات التعّلم األكاديمية السللائدة لدى تالميذ التعّليم االبتدائي من كال الجنسللين والطّورين 
تتعلق  ببعد  القراءة والكتابة، أّما المشللللللكالت السلللللللوكية السللللللائدة  لدى ذو  صللللللعوبات التعّلم  األكاديمية 

ط بأبعاد السلللللوك االنسللللحابي والنشللللاط الزائد والسلللللوك االجتماعي المنحرف. ودّلت الدراسللللة على عدم ترتب
وجود فروق ذات داللة إحصلللللللائية بين الجنسلللللللين من كال الطورين في أبعاد المشلللللللكالت السللللللللوكية اآلتية: 

 مدرسلللللللللة والسللللللللللوكوسلللللللللوك التمرد في ال ةالنشللللللللاط الزائد والسللللللللللوك االجتماعي المنحرف  والعادات الغريب
 االنسحابي، وأكدت الباحثة على أّن الذكور يتحلون بالسلوك العدواني.

وقد أثبتت هذه الدراسللة أّن حاجات اإلرشللاد لدى ذو  صللعوبات التعّلم األكاديمي  ترتبط بالكشللف والتّعرف 
عيم جاتهم إلى تدالمبكر عن صللللللللللللللعوبلات التعّلم لديهم  وحاجاتهم إلى زيادة األلفة مع المادة المقروءة  وحا

النشاط الكتابي، والتدرب على السلوك االندماجي والسلوك المستقر والشعور باالنتماء والتخلص من التوتر 
 (.2660والقلق، والحاجة إلى النمذجة والقدوة واللعب، وتتفق  نتائج هذه الدراسة مع نتائج  دراسة)شرفوح، 
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لتعّلم المدرسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مراكب مفيدة" الكشف المبكر عن صعوبات ا .2
 :2044-2040نموذج صعوبات القراءة، مقاربة معرفية تربوية"

 36تلميذ وتلميذة بمدارس  والية عنابة حيث مثلت عينة البحث ما يقارب 319تّمت هذه الدراسللللللللللللة على  
 العالقة بين عسر القراءة و عنتلميذ وتلميذة،  وذلك للكشف  31 بالمائة من مجتمع البحث األصلي  أ 

ت القراءة . واكتساب مهارا(يالعاملة والوعي الفونولوج ة)اإلدراك البصر  والذاكر ةاآلليات المعرفية  األساسي
تالميلذ السللللللللللللللنلة األولى ابتلدائي، وهدفت هذه الدراسللللللللللللللة أيضللللللللللللللا إلى البحث عن الفروق ذات الداللة  ىللد

ئي الذين يعانون من قصلللور في اآلليات المعرفية المذكورة سلللالفا اإلحصلللائية بين تالميذ السلللنة األولى ابتدا
 والعاديين منهم في التعرض للصعوبات تعّلم القراءة الحقا.

وخلصللت نتاج هذه الدراسللة إلى إثبات وجود عالقة ارتباطية جزئية بين اإلدراك البصللر   واكتسللاب القراءة 
ميذ واكتسللاب القراءة لدى التال يبين الوعي الفونولوج ، وعالقة ارتباطية كبيرة65.1بمعامل ارتباط يسللاو  
. غير أّن هذه الدراسلللللة لم تتمّكن من إثبات العالقة بين الذاكرة العاملة وتعّلم 6576بمعامل ارتباط يسلللللاو  

القراءة، كما أّنها لم تثبت أّن التالميذ الذين يعانون من قصلللور في اإلدراك البصلللر  يتعرضلللون لصلللعوبات 
لعملية الكشف  داءة الحقا، واعتبرت هذه الدراسة أّن الوعي الفونولوجي قد يكون مؤشر التنبؤ الوحيتعّلم القر 

 المبكر عن صعوبات القراءة في مرحلة مبكرة.

دراسةةة شةةيخ بالد حنان"  تفسةةير عسةةر القراءة  النمائي عن طريق التجريد ومسةةتوياته بتطبيق  .2
 :2044-2040رائز االختبارات البصرية و الفضائية 

حاالت من عسير القراءة تتراوح أعمارهم ما  1لقد أثبتت الباحثة من خالل دراسلة الحالة التي أجرتها على 
سللنة وهم يزاولون دراسللتهم بأقسللام الثالثة والرابعة ابتدائي، والذين طبقت علهم الباحثة  32سللنة و  33بين 

نشلللاط فكر  معرفي يتطلب مسلللتويات هامة  وخلصلللت نتائج هذه الدراسلللة إلى أّن القراءة رائز الندر  را .
 .من قدرات التجريد التخمين و البسيط

 :2042-2044دراسة كنزة بوجالل " واقع صعوبات وتشخيص عسر القراءة " .2

حاالت من عسللير  القراءة  إلى تأكيد  ضللرورة التشللخيص المبكر  .خلصللت هذه الدراسللة التي تّمت على 
فل العياد  األرطوفوني بالطفل عسللللير القراءة، لكون هذا األخير ينمى التك يلعسللللر القراءة وذلك للتبكير ف

 لديه اإلحساس بالنقص.
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وأثبتت الباحثة أّن كّل تأخر في التشللللللللللللللخيص يعيق الطفل من تحصلللللللللللللليل المعارف المدرسللللللللللللللية ويزيد من 
ا مبكرً  صاضللطرابه في االندماج والتكيف االجتماعي المدرسللي. وترى الباحثة أيضللا  أّنه كلما كان التشللخي

كانت هناك حظوظ كبيرة من تمكن الطفل من اكتسللللللللللاب القراءة  لكونه أصللللللللللبح واعيا  بمشللللللللللكلته ومتقبال 
دت البللاحثللة   لتقنيللات التكفللل  بلله التي يضللللللللللللللعهللا المختص في األرطوفونيللا أو في علم النفس العيللاد . وأكللّ

ة تشللخيص المقننة مما يجعل عمليالعاملين في الميدان العياد  ال يملكون وسللائل وأدوات ال كذلك على أنّ 
 التشخيص  صعبة وتتّم بصفة عشوائية.

دراسةة سلماني سعاد "أثر الذاكرة البصرية على تعّلم القراءة في نشاط التعرف على الحروف في  .2
 :2042(FLE)تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية" 

ة ل الذاكرة البصللللرية في تعّلم القراءحاولت الباحثة من خالل دراسللللة مقارنة إثبات وجود عالقة بين اسللللتعما
 36تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين  .1للدى المتعلمين من الصللللللللللللللف الرابع ابتلدائي. وتّمت الدراسللللللللللللللة على 

سلنة وذلك لمعرفة مكانة االستعمال البصر  في التعرف على الكلمات في مسار تعّلم وتعّليم  .3سلنوات و
أّن القراءة نشلللللللللللاط تّعرفي يحتاج إلى انتباه وقدرة على التذّكر وأسلللللللللللفرت نتائج هذه الدراسلللللللللللة على القراءة. 

البصللللللللللر  من درجة متوسللللللللللطة، وبينت الباحثة أّن الذاكرة البصللللللللللرية تؤثر في تعّلم القراءة حيث أّن الذين 
يتميزون بقدرة عالية في التذكر البصلللر   يتعرفون على الكلمات بشلللكل أسلللرع، والذين لديهم ذاكرة بصلللرية 

لبصللرية للقراءة وذلك بواسللطة األلعاب ا  من التعّليم التحضللير  ىتنميتها خالل السللنوات األولضللعيفة يجب 
الموزعة على أنشلللللللللللطة التعّلم المختلفة حتى يتمكن المتعّلم عند وصلللللللللللوله إلى السلللللللللللنة  الثالثة  من تخزين 

 األصوات الجديدة  في اللغة الفرنسية.

 (:2042ّلم القراءة" )دراسة بلبكاي جمال"  تقييم وتشخيص صعوبات تع .9

معّلما من معّلمي الطور االبتدائي، بهدف الكشللف عن أسللباب صللعوبات تعّلم  96تمت هذه الدراسللة على 
القراءة لدى التالميذ باعتبارهم أكثر الناس احتكاًكا بهذه الظاهرة، وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى تراجع 

الدراسلللللللللة أّنه كلما انخفض مسلللللللللتوى  تبالمائة. وبين ....1مسلللللللللتوى دافعية التالميذ نحو القراءة بنسلللللللللبة 
بالملل   ذقد أّكد الباحث أّن شعور التالميء ضعيفا في النشاطات التربوية. و الدافعية  لدى المتعّلم كان األدا

بالمائة يعد سللللللللللببا في ظهور صللللللللللعوبات تعّلم القراءة بحيث يخلق نوع من  11511من الدراسللللللللللة بنسللللللللللبة 
تلميلذ، ويؤد  إلى تراجع المردود الدراسللللللللللللللي. ويعتبر انخفاض ثقة التلميذ بمعّلمه في ظل للدى ال ةالاّلمبلاال

 ادراهتمام المعّلم بمصلل تنّوع مصلادر المعرفة عامال من عوامل الفشلل في التحصليل الدراسلي، وكذلك عدم
التعّلم جعل التلميذ م و الخطأ في تعّلم التالميذ للقراءة،  واستعماله ألساليب العنف والعقاب في عملية  التعّلي

 .يشعر بالخوف من الدراسة لعلمه أّنه سيعاقب إذا أخطأ
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دراسة مسعود منتصر و محمد الساسي سيعاقب الشايب واسماعيل العين" الوعي الفونولوجي لدى . 40
 (:2041أطفال عسيري القراءة" ) 

 لتحديد طبيعة العالقة بين عسر فردا من المعسرين قرائيا من الجنسين،  وذلك 16تّمت هذه الدراسلة على 
القراءة ومسللللللتوى الوعي الفونولوجي لدى التالميذ المعسلللللللرين قرائيا  من الصلللللللف الرابع والخامس  ابتدائي، 
وبينت الدراسللللة أّن ضللللعف الوعي الفونولوجي قد يؤد  إلى عسللللر القراءة  باعتباره يلعب دورا حاسللللما  في 

لتفريق بين األصلللللللوات  المتشلللللللابهة وتذكرها  وتمييزها وقد اعتبره نّمو القراءة  والذ  يتضلللللللمن القدرة على ا
 .الباحثون أّهم عناصر عملية التعّلم الذ  يؤثر سلبا على مستوى التحصيل الدراسي

 التعقيب على الدراسات السابقة : 1.2

ة سللمن حيث كم البحوث وتنوعها في درا عللدارسللات السللابقة أظهرت أهمية الموضللو  نامن خالل اسللتعراضلل
ظاهرة صللللللعوبات تعّلم القراءة واآلليات المعرفية التي تؤّثر على هذا النوع من التعّلم. وخالصللللللة القول فأّن 

، ألّن التمّكن من اللغة المكتوبة شرط أساسي لالندماج والنجاح بالغةا اجتماعيا ذو أهمية رهانالقراءة تمثل 
ي يسللللللللتخدمها الت تاآلليات واالسللللللللتراتيجيا لمام بكل  الضللللللللرور  اإل نفي الحياة التعّليمية والمهنية، ولهذا م

المتعّلم في معالجة المعلومات  المكتوبة، وهذا للتمكن من تصميم  مقياس تقومي تشخيصي باللغة العربية 
يسلمح بمعرفة  وتحديد القدرات  المصلابة في حالة وجود صلعوبات في تعّلم القراءة، كما يمكّننا من حصر 

ون من صللللللعوبات في التعّلم وتقديم لهم يد العّون قبل  أّن يتعرضللللللوا  إلى الرسللللللوب األشللللللخاص الذين يعان
المدرسللللي. إّن معرفة آليات االكتسللللاب ومعالجة المعلومات في اللغة المكتوبة لدى المتعّلم سلللليجعل المربي 

ريسلللله دينظر إلى المتعّلم نظرة مختلفة بعيدة عن إحسللللاسلللله بالنقص، كما أّنه سلللليعمل على تكييف طرائق ت
للقراءة  وفق مقلاييس ووتيرة تعّلم المتعّلمين، حتى تصللللللللللللللبح ملادة القراءة ملادة سللللللللللللللهللة لدى جميع التالميذ  

 وحينئذ  يمكن لهؤالء االستمتاع بها.
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 تمهيد:

ها والطرائق معلى تعلّ  نقوم في هذا الفصللل بتحديد مفهوم كفاءة القراءة وتحديد الشللروط والعوامل المسللاعدة
 المستخدمة في دراسة نشاط القراءة وفق نظام معالجة المعلومات.

 تحديد مفهوم الكفاءة: 2.2

في و   معينة،نجلاز مهمة إسلللللللللللللليلاق التكوين المهني كمرجع للقلدرة على  مفهوم الكفلاءة فيلقلد اسللللللللللللللتعملل 
المهام  نجازإبير عن القدرة على تعميم اسللللللللللتعمال هذا المصللللللللللطلح في ميدان التربية العامة للتع تمّ .168

ه لم تعد للمعارف أهمية بنفس القدر الذ  أصللللباح فيه االسللللتعمال، ين. وهذا يعني أنّ بفعالية في سللللياق معّ 
بناء الكفاءات يسللللللللللللللمح لألشللللللللللللللخاص بتعبئة وتطبيق  أنّ ( (Romainville, 2000رومان فيل وقد اعتبر

دماج المعارف المكتسلللللللللبة في وضلللللللللعيات مختلفة  التعاون ة منظم دة ومباغتة. ونفس التعريف تبنتهمعقو وا 
في مختلف التخصللصللات " الكفاءة تترجم بصللفة عامة  تشللير إلى أّنهالتي ( OCDE)االقتصللادية تنمية وال

أهداف خاصللللة". ونفس م والمهارة الضللللرورية للوصللللول إلى ص من االسللللتعدادات والتحكّ إلى نظام متخصللللّ 
تجربة والقيم  وال يعتمد على المعارف اعامً  اسللللللللللللتعدادً ايعتبر الكفاءة"  الذ  ،األوربيالمجلس  التعريف تبناه

(" 8-7ص، 5..1أّما ) فريد حاجي." نميتها بواسلللللللللطة التجربة  والتربيةوالترتيبات التي قام الشلللللللللخص بت
فيصلف الشخص الكفء على أّنه ذلك الفرد الذ  له المقدرة على تنفيذ عمل ما بشكل مرغوب وباستقالليٍة 

 رف أمام أ  وضعية جديدة".والتص

 د على أنّ الذ  ي ؤكّ  (Le Boterf, Guy, 2001) قي لوبوترف عريفت  هذه المالحظات تقودنا إلى  إنّ 
عالة ا يتعلق األمر بمعرفة فينة". إذً مشللللكلة معّ  "الكفاءة هي نوع من التنسلللليق للقدرات أو االسللللتعدادات لحلّ 

ني معرفة وهذا يع ،في وضلللللعيات العملو جمعها لمختلفة تتمثل في التنسللللليق وليس في إضلللللافة المعارف ا
ي التعبئللة الكفللاءة تكمن ف ر على أنّ يجعلنلا نفكّ ممللا ، في  اإلدملاج ومعرفللة في التحويلل في التعبئلة ومعرفلة

والمعنى اللغو  للكفلاءة كملا ورد في لسللللللللللللللان العرب البن المنظور "  .مهلارةالفي معرفلة اإلدملاج ومعرفلة و 
  تعني والكفللاءة لغللة   .(176: النظير )ابن منظور، المجلللد الثللالللث، صفيىءازاه، والكمكللافللأة وكفللاء: جلل

المماثلة والمسلللللللللاواة في القوة بين الشللللللللليئين، ومنه الكفاءة في الزواج أ  كفاءة الزوج لزوجته في الحسلللللللللب 
ة، اللغة العربية في القاهر  عوقد أجاز مجم (1.47، ص 1686والنسللللللللب.) المعجم العربي األسللللللللاسللللللللي، 

معنى القائد: هو كفء، أو من أهل الكفاءة ) السيد  نّ استعمال الكفء، والكفاءة بمعنى الكفاية والكافي: أل
 (.141ص، 1، ج1681 السابق،
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( " فهي القابلية على تطبيق المبادئ (Good, 1973قود المعنى االصلللللطالحي للكفاءة على حد تعبير أّما
( (Houston, 1979 هوسللللللللللللللتون قف العلمية". في حين أنّ المو ين في اوتقنيلات الجوهريلة لملادة حقلل معّ 

د ع". و نجلللع أو نلللاتج متوقّ هلللا "القلللدرة على فعلللل الشلللللللللللللليء أو إحلللداث تغيير متوقّ رف الكفلللاءة على أنّ يعّ 
وتنظيما. ويقصلللد بالمفهوم الهندسلللي واقتصلللاد  يرى في الكفاءة مفهوم هندسلللي  ((Fischer, 1972فيشلللر

فيقصللد به قدرة المنظمات على المحافظة على   ،ا المفهوم التنظيميجات، أمّ النسللبة بين المدخالت والمخر 
 نفسها  برضا األفراد الذين تحتويهم.

ها "مدى مقدرة النظام التعليمي على ( على أنّ 1..1رف الكفاءة )سهيلة الفتالو ، يمي تعّ وفي المجال التعلّ 
المنظور المدرسلللللللللللي  مجموعة مندمجة من  ، ويمكن اعتبار الكفاءة حسلللللللللللب"تحقيق األهداف المتوخاة منه

ق في نهاية فترة تعليمية أو مرحلة دراسلللللية، وتظهر في صللللليغة وضلللللعيات تواصللللللية زة تتحقّ األهداف المميّ 
 م وحلللّ هللا القللدرة على التعلّ أنّ "على (5..1، فريللد حللاجي)رفهللا حيللث يعّ  ،لهللا عالقللة بحيللاة التلميللذ ، دالللة

دماجها م . ونقصللللللللد بكفاءة المتعلّ "المشللللللللكالت مدى قدرته على تجنيد أو تعبئة مختلف المعارف والقدرات وا 
تابة نصللللوص في قدرته على ك التلميذ مثالل الكفاءة الكتابية لدى وتوظفيها في مواجهة وضللللعية ما. وتتمثّ 

 يز في الكفاءة أربع أنوع منها:ه من التواصل مع اآلخرين. و نمّ ذات معنى تمكنّ 

: وتتضللللللللللللللمن المعلومات والمعارف والقدرات الفعلية compétence cognitiveالكفاءة المعرفية  -
 .والضرورية ألداء الفرد مهمة معينة

ل في المهلللللارات النفس حركيلللللة ثلللللّ : وتتم compétence de performanceالكفلللللاءة األدائيلللللة  -
الخاصلللة في المواد المتصللللة بالتكوين البدني والحركي، وأداء هذه المهارات يعتمد على ما حصلللله 

 فرد من كفايات معرفية.ال

 .: وتشمل اإلثراء ونجاح الفرد في الميدانcompétence de résultats الكفاءة اإلنتاجية  -

: وتشلللللللير إلى أراء الفرد واتجاهاته وميوله ومعتقداته compétence affectiveالكفاءة الوجدانية  -
 وسلوكه الوجداني وتشمل:

 .تقانهااتجاهات نحو المهمة أو المهارة التي عليه إ -

 .ه لنفسهتقبلّ  -

 ميوله نحو المادة التعليمية. -

نّ  ،كفاءة الفرد ليسلللللللللت حالة سلللللللللتخلص أنّ  يمكننا أنّ  ،ومن هنا مل على خصلللللللللائص ذاتية تما تطور يشلللللللللوا 
 م اآلن بعض التعريفات الدقيقة لكفاءة القراءة.نقدّ  ، عد تعريف الكفاءة بصفة عامةبوتنظيمية. و 
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 :تعريف مفهوم كفاءة القراءة 1.1

القدرة التي  وهي ،استعداد الشخص على تقرير" بأّنه رف مفهوم الكفاءة في قاموس الموسوعة للجميعلقد عّ 
الدراسلللللللللللة التي  غير أنّ  .(Petit Larousse en couleurs, paris 1986" )تظهر في مادة من المواد

ت والتي شمل( الميذالبرنامج الدولي لمتابعة مكتسلبات  الت: PESA) ...1سلنة  PESAبيسلا  قامت بها
ر الخاص، وكذلك التفكي ها، وص المكتوبة واسلللللتعمالدولة تعرف كفاءة القراءة "بالقدرة على فهم النصلللللّ  11

برنار  حسللللللللللللب ته في المجتمع". و يالّ فرد بتحقيق أهدافه وتنمية معارفه وجهده وفعّ  فهذه القدرة تسللللللللللللمح لكلّ 
ي عنصر أساسي يسمح بالمشاركة الكاملة في فكفاءة القراءة ه (Bernard, Wemagie, 2007)ويماجي
 نشاط:

 قراءة الجمل والفقرات، -

 ،ّص ما على المعلومات  في النل  وضع مع   -

 ،استخراج المنى العام للنّص  -

 م والنقد والتقويم،قراءة النص كامال للفهم والتعلّ  -

 د.طويل ومعقّ  دمج وتركيب المعلومة المستوحاة من منابع مختلفة في نّص  -

ل موارد مكان المعرفة في  العمل يشللللللللكّ  على أنّ ( (Ph. Perrnoud, 2007برنود سللللللللياق يؤكدوفي هذا ال
ذا كانت إ وال تكون ذات قيمة إالّ  ،المشلكالت وتحضير وأخذ  القرارات دة للتعريف وحلّ غالبا ما تكون محدّ 

د يؤكّ  (L.Lavnax, 2007)الفناس غير أنّ  حاضرة في الوقت المناسب وتستطيع الدخول طور الوضعية.
لعبور بالحروف والكلمات و الجمل لورموزها ب تحليل الرسلللالة المكتوبة القراءة نشلللاط معرفي يتطلّ  على أنّ 

 إلى المعنى وهذا حسب الشكل التالي:

L= R x C أ  : القللدرة على القراءة  التي تسلللللللللللللللاو  التّعرف على المفردات  في  ف×/ ق= ت
 الفهم.

L= compétence de lecture 
R= reconnaissance des mots isolés 

C= compréhension orale sémantique et syntaxique 

 ق= كفاءة القراءة
 ت= التعرف على الكلمات المفردة
 ف= الفهم الشفو  الداللي والنحو 
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الكفاءة اعتبرت مقدرة معرفية غير مرئية وحسللب هذا المنظور، فالكفاءة تتحقق من خالل عدد  نالحظ أنّ و 
 ضهذا المفهوم يعتبر مجموعة من القدرات الداخلية والذاتية. وفي علم النفس يعوّ  ومنه فإنّ داءات، األمن 

 ،((Larousse,2010 الروس بعض المفاهيم مثل "االسللللللللللتعداد واالهتمام"، فحسللللللللللب قاموس علم النفس
لكفللاءة ويعتبر اميللدان علم النفس النمو  ،فمفهوم كفللاءة القراءة مزدوج المعنى: حيللث يخص  المعنى األول

 اقدرات الشخص تسمح له باالستجابة أولية  نحو مختلف المنبهات الموجودة في المحيط. أمّ   مجموعة من
المعنى الثاني فيتواجد ضلللمن سللليكولوجية علوم اللسلللان فهو يندرج ضلللمن ميدان علم النفس اللغو  ويشلللير 

نتاجإلى مجموع المعارف اللسانية التي تسمح للمتكلّ   من الجمل. هانعدد غير مت م بفهم وا 

، فكلمة كفاءة (Foulque dictionnaire de la langue pédagogique, 1971فولك) في قاموس أماّ 
قدرة )سواء كانت م. والقاموس يعتبر الكفاءة أمر ماالذ  يعني الذهاب ب « compéter »مشلتقة من فعل 

اموس ق نجد أنّ  ،وهكذا ألعمالنشللللللللاطات و لامهنية أو عدلية ( التي تسللللللللمح للفرد بإنجاز بعض الوظائف و 
 تشومسكي يركز على المعنى الذ  استخدمه ((G. De Landscheere, 1979التقويم والبحث في التربية

Chomsky  الجمل.الذ  اعتبر الكفاءة قدرة الفرد على إنتاج وفهم 

  compétentiaالتينيةالكلمة الاعتبر كلمة الكفاءة مشللللللتقة من (G. Mialaret,1968)مياالر   غير أنّ 
تي ما هو ذا كلّ إلى التي تعني العالقلة الصللللللللللللللحيحة. فهي ميزانية االسللللللللللللللتعدادات والقدرات التي تشللللللللللللللير 

رات المدرسية ر عن مجموع المؤثّ أو االسلتعداد تعبّ  القدرة حين أنّ  وشلخصلي يغطي طبيعة سليكولوجية، في
عني ن القدرة والكفاءة: فمفهوم الكفاءة يومن خالل هذه التعريفات، نصللللللل إلى التمييز بي  بصللللللفة خاصللللللة.

 كولوجية،تكون ذات طبيعة معرفية أو سي بالنسبة ألغلب الباحثين االستعداد أو القدرة الخفية التي يمكن أنّ 
مل ونشللاطه في المحيط يوصللف باألداء الذ  يشلل .التي بواسللطتها يسللتطيع الفرد ممارسللة قدرته في المحيط

ط المشللكالت التي يواجهها في المحي عض االهتمام النفسللي الذ  يسللمح بحلّ عدد من المعارف المعرفية وب
 لتحقيق األهداف.

القدرة تعني مجموعة من االسلللللللللللللتعدادات ذات  ل الكفاءة، في حين أنّ األداء يشلللللللللللللكّ  وخالصلللللللللللللة القول فإنّ 
ف التي ار مجموع المع ااسلللللللللتجابات أولية اتجاه مختلف المنبهات الموجودة في المحيط. فيمكن أن تكون إذً 

ر تتأثّ  انشلللاط الفرد اتجاه المحيط، فهي إذً  ئيفهذه القدرة تعب تشلللمل عوامل مادية وروحية ومعرفية ونفسلللية.
 به. والشكل التالي يشرح مفهوم الكفاءة.
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 : يشرح  العوامل المؤثرة في مفهوم الكفاءة4الشكل البياني رقم

 :استعدادات الطفل للقراءة1.1

 ى الطفلر دال على مسللتو اد للقراءة ركيزة أسللاسللية الكتسللاب كفاءة القراءة، وهي مؤشللّ تعتبر مرحلة االسللتعد
هذه  ( أنّ 17،ص.1..1م. وقد أشلللارت)طاهرة أحمد الطحانالتعلّ  هذاي فه فأو تخلّ  على تقدمهو  ،المعرفي

ة الثانية نسلللتسلللتمر إلى السلللنة األولى و قد  وتمتّد إلىالمرحلة تسلللتغرق في الغالب مرحلة ما قبل المدرسلللة 
كفاءة القراءة تحتاج  لبلوغها، النضللللللج العقلي، والجسللللللمي، وتحتاج أيضللللللا  من حياة الطفل. وهذا لكون أنّ 
ي تجعل ببعض المراحل الت نشلللللاط القراءة يمرّ  ل الطفل إليها. وهذا يعني أنّ إلى معارف وخبرات كافية تؤهّ 

ع الكلمات من بذلك تدريب العينين على تتّ الطفل يفهم الصللللللفحة المقروءة ويسللللللتنتج المعنى،  وقد يسللللللتلزم 
لكلمات ور ارف على صللللللّ في تناسللللللق معين وسللللللرعة متزنة حتى يتمكن الطفل من التعّ  اليمين إلى اليسللللللار
مهارة  (" أنّ 68، ص.1665هي السلليدال إليه المعنى. وفي هذا الصللدد يؤكد )فؤاد البالمرسللومة  التي تحوّ 

ه علماء يج إلى نضللج وتدريب، وتبدأ قبيل المدرسللة بما يسللماي تحتالقراءة تسللتغرق وقتا وصللبرا طويال، وه
 التربية"االستعداد للقراءة".

ب ور والرسلللوم التي تنشلللرها المجالت والكتويظهر نشلللاط القراءة في حياة الطفل عندما يبدأ االهتمام بالصلللّ 
قراءة يصللللللللل إلى مرحلة الى رف على الجمل وربط مدلوالتها باألشللللللللكال حتّ ر إلى التعّ تتطوّ  ثمّ  ، ورةالمصللللللللّ 

ورها على الفهم اللغو ، والتدريب الحسللللللللللللللي الحركي للمهارات المرتبطة الفعلية، وتقوم هذه الكفاءة أثناء تطّ 

Influence du 
milieu 

 تأثير المحيط

Compétence 

 الكفاءة

Capacité 

d’agir 

 القدرة على الفعل 

 

Performance 

 األداء

Compétence 

 الكفاءة 
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دراك التماثل والتشابه اللغو . وقد  دراك الطفل للتباين واالختالف القائم بين الكلمات والحروف وا  بالقراءة، وا 
 :اآلتية ور ما قبل القراءة في الخطواتل تطّ إلى مراح (1671ماريو منرو)أشارت 

 الخطوة األولى: -

نّ الطفل البال  لسللللللللللللللنة من عمره ال يُ  إنّ  ة ما ينظر إليه نظرته لألشللللللللللللللياء االعتياديظهر اهتماما بالكتاب، وا 
 ألخرى، وعندما يقع بين يديه، فيلهو به ويمزق صفحاته أو يقضمه بأسنانه الناعمة.ا

 الخطوة الثانية: -

ه إليها، ور، فيميل بعينه نحوها ويمد بيديشلهرا اهتماما بالصّ سلتة عشلر الطفل البال  من عمره قد يهتم 
 ور البارزة، وال يقوم الطفل بإتالفها بسهولة كما فعل في الخطوة السابقة.س الصّ فيتحسّ 

 الخطوة الثالثة: -

صللللدار كلمات يعبّ  ثمانية عشللللريقوم الطفل البال  من عمره  ض ها عن أسللللماء بعر بشللللهرا باإلشللللارة وا 
وهذا التعبير هو قراءة  .األشللللياء،  وبعض الحيوانات أو عن أصللللواتها مثل أصللللوات القطط أو الكالب

 ر الحيوانات واألشياء المألوفة منها وغير المألوفة للطفل.الطفل للكتاب، وتتضمن كتب األطفال صوّ 

 الخطوة الرابعة: -

ق من ور معنى أعمالبال  للسللللنتين، أن للصللللّ القصللللص البسلللليطة، حيث يدرك الطفل  وهي مرحلة حبّ 
ا يجعل الطفل يسلللللللللللللتمتع بحديث الكبار عنها، كما يبدأ الطفل بمالحظة عليها، ممّ  مجرد أشلللللللللللللياء تدلّ 

 الحروف الكبيرة المطبوعة على صفحات الورق، ويعتبر نظر الطفل للكتاب قراءة.

 :الخطوة الخامسة -

ل  لسللللللللللللللنتين ونصللللللللللللللف، بحيلث نالحظ للديله حركات وهي مرحللة البحلث عن المعلاني عنلد الطفلل البلا
يحاول  ووانفعاالت اتجاه الصللور، ومشللاركة وجدانية لها. وهذا عندما يقوم بضللرب الصللورة أو تقبلها أ

ما  ور ويحاول ترديد بعضمها.  ويبد  الطفل اهتماما بما يقال عن هذه الصّ التقاط شليء منها أو يكلّ 
ة كمة وبالمعلومات التي لها عالقة باألشللللياء الكبيرة المتحرّ يقال عنها، كما يسللللتمتع بالقصللللص المرسللللو 

 طائرات والسيارات والسفن وغيرها، كما يستمتع بالتخطيط على صفحات الكتاب باألقالم الملونة.الك
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 :الخطوة السادسة -

عند الطفل البال  لثالثة سللللللللنوات من عمره ، بحيث يقوم  وهي مرحلة سللللللللرد القصللللللللص ومالحظة الحروف
جمال مصللاحبة  مويسللتطيع الطفل تعلّ  ،تمثيل القصللص وتصللوير وقائعها مثلما يقصللها عليه الكبارالطفل ب
ر، الصللوّ  وتزداد قدرته على تفسلير ،كما ينصلت إلى الجمل التي تقال له ،ور  بما ال يزيد عن جملتينللصلّ 

إلى  االنتباهوسلللللللللرد القصلللللللللص البسللللللللليطة ذات حدثين أو ثالثة أحداث مترابطة، كما تزيد قدرة الطفل على 
 الحروف الواضحة في الكتاب.

 الخطوة السابعة: -

تب خاصلللة الك ر الضلللحك فييوهي تشلللمل الطفل البال  ألربع سلللنوات من عمره، الذ  يبد  اهتماما بما يث
في هذه و  .وتصلللللبح له القدرة على حفظ قصلللللصلللللها وسلللللردها، وتسلللللره القصلللللص الخيالية ، ور الهزليةالصلللللّ 

ة ونصلللللللف الخامسلللللللوترديدها. وبين  ، فيميل الطفل إلى حفظ الكلماترو الصلللللللّ  المرحلة تبدأ الكلمات تنافس
ة. وهي بالقراءالنشللللاط المرتبط  ممارسللللة أنواعوالسللللادسللللة ينتقل الطفل من مرحلة ما قبل القراءة إلى مرحلة 

 لها.ن معظم مهارته الالزمة حاسمة، بحيث يشعر الطفل بحاجة إلى القراءة بعد أن كوّ  مرحلة

مرحلة ما قبل القراءة ذات أهمية كبيرة في حياة الطفل، وفي تكوين جوانبه العقلية  مما سبق أنّ ويتضح لنا 
والمعرفية إذ تتيح له باكتسللاب العديد من الخبرات والمعارف الضللرورية لتنمية اسللتعداده اللغو  الذ  يؤهله 

يم التعل   أ مع دخول الطفل المرحلةالقراءة الفعلية تبد جليا أنّ السللللللتخدام اللغة بصللللللفة سللللللليمة ودقيقة. ويبدو 
 قرأ.ي نه من فهم مالة للقراءة الواعية التي تمكّ والمهارات المؤه   لديه الخبراتر توفّ ت األساسي حتى

 :تعريف مفهوم االستعداد للقراءة 2.1.2
ا تدور في هنّ أ دت تعريفات االسللللتعداد للقراءة عبر السللللنوات الماضللللية واختلفت تبعا لصللللياغاتها إالّ لقد تعدّ 

سللتعداد اال ( أنّ (Anderson1982آندرسلون  محاور أسلاسلية اتفق عليها العلماء والتربويين، حيث أشلار
ل أوملا يقلدر فعلله، فلإذا كلانت مثال بداية القراءة تعادل الرموز والحروف، فهذا فلللقراءة يرتبط بملا يفعلله الط

لرموز المنفصلة للغة أو ينسب هذه الحروف ل يز بين الحروفيا على التميستلزم على الطفل أن يكون قادرً 
 الطفل غير مسلللتعد للقراءة، فهو غير مسلللتعد للتعامل مع الحروف والرموز وهذا ال يعني أنّ  .الخاصلللة بها

 ه قادر على مالحظة الكلمات مثل اسللللللمه ومسللللللتعد الكتسللللللاب مهارات تنمي إحسللللللاسلللللله، وهذا يعني أنلكنّ 
 دين بأسلوب جيّ سلتعداد للقراءة قدرة الطفل على أداء عمل معّ الااعتبر  (Anderson ,1952)آندرسلون 

 .(14-11، ص. 1..1طاهرة أحمد الطحان) موبقدر من الضبط والتحكّ 
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لى جانب ذلك فقد أوضلللللح الحالة  االسلللللتعداد هو أنّ  (118، ص. 1687) فتحي علي يونس و آخرون وا 
سر حرفة أومزاولة مهنة أوعمل أوخبرة تعليمية بي م قادرا على متابعة مادة دراسية أوالتي يكون عليها المتعلّ 

عني يمتابعة األهداف المعينة والمحدودة لعملية التعلم في الوقت المحدد، و من الفرد يتمكن  وسهولة، بحيث
برات واالجتماعي، وجود خ واالنفعالي والعقلي ين من النضج بأنواعه" الجسميهذا الوصول إلى مستوى معّ 

 م. ة تساعد الطفل على تقبل التعلّ ينسابقة وخصائص معّ 

يريل وشلللللللللاريس كلّ  دوقد أكّ  االسلللللللللتعداد  أنّ  Hillerich, 1976) & (M.Charies, Errilمن هيلريش وا 
لقدرة على إلى ا و مسلللللتمرة تبدأ بقدرات في اإلدراك البصلللللر  والسلللللمعي وتمتدّ للقراءة عبارة عن عمليات  نمّ 

ه مرحلة من مراحل أنّ ") (116ص.، .168أحمد زكي)ه بدوره فالتلقي السللللللللللللللريع والتعبير اللغو . وقد عرّ 
م القراءة  وتشللللللللترط هذه المرحلة بلوغ الطفل السللللللللادسللللللللة ه من تعلّ و الطفل المتكاملة  والضللللللللرورية لتمكنّ نمّ 

 .("والنضج العقلي والجسمي

ا مسلللتعدً  لد على ضللرورة وجود النضللج والتدريب ليصللبح الطفها تؤكّ ها كلّ ونسللتخلص من هذه التعريفات أنّ 
 والجسللللمي والبصللللر  السللللمعي واللغة، باإلضللللافة إلى ر العوامل الالزمة مثل النمو العقليللقراءة، وهذا بتوفّ 

، 1667يعتبر )سيد محمد خير اهلل ومحمد زيدان حيث النمو االجتماعي واالنفعالي والخبرة السابقة للفرد. 
 عوامل منها:القراءة قدرة مركبة يتدخل في تركيبها عدة ( أّن 71ص. 

 الفهم اللغو ، -

 إدراك العالقات، -

 الترتيب اللفظي، -

 الطالقة اللغوية، -

 االستنتاج، -

 الموازنة والتصنيف. -

ها "قدرة مركبة من عدة قدرات ( على أنّ  141، ص.1664وقلد عرفلت من طرف )سلللللللللللللليد محمد خير اهلل 
فهي  أللفاظ،اعن طريق استخدام  ثانوية بسيطة فيها أساليب النشاط الذ  يتعلق بمعالجة األفكار والمعاني

 قدرة تكمن وراء أساليب النشاط اللغو  المختلفة". 
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في ه من الخطر إقحام الطفل نّ أ(،  118، ص.1687علي يونس وآخرونويرى في هذا الصلللللللدد ) فتحي 
ه  ليس نّ يمي، حيث  أشار" ألقراءة دون مراعاة مدى اسلتعداده لهذا النشاط التعلّ في ايم الرسلمي مرحلة التعلّ 

من ذا ه الرموز اللفظية والتعامل معها، والقراءة والكتابة، فربما كان في من مصلللللحة الطفل إدخاله مباشللللرة
ند ع وه السللللللللللللللريع، ولذلك كان البدّ ى إلى عدم نمّ عوامل اإلحباط للطفل، وعدم إقباله على القراءة، وربما أدّ 

يؤ برنللامج مبللدئي تمهيللد  يعطي للطفللل فترة من الته هنللاك يكون يم القراءة أنّ االتجللاه في أ  برنللامج لتعلّ 
 رلكلمة المقروءة، وبقدر ما تتنوع الخبرة فيما يعرض على الطفل من ألعاب وصلللوّ ا في واالسلللتعداد للدخول

 وكتب وأفالم يكون نجاح فترة االستعداد".

كامل لمرحلة رياض يم الطفلل القراءة ينبع من النهج المتتعلّ  أنّ  (Green1973) قراين د أيضللللللللللللللاويؤكلّ   
يز وأنشللطة التمي ومن خالل نشلاط الغناء، والقصللص، واالسللتماع لمقطعات أدبية، وللعب الدرامي األطفال،

نشلللللللللطة السللللللللمعي، ومالحظة خطوط الكتابة على قطع الورق والقماش وتعليقها على الحائط، فمثل هذه األ
 ه ، كما أنّ ي التفكير الناقد واالبتكارية لدينمّ وتقو  القدرات السللللللمعية. كما ت ،تثر  لدى الطفل اللغة والفكر

يزون بقدرات خاصلللللللللة عن غيرهم من األطفال حيث تتيح لهم فرصلللللللللة قراءة القصلللللللللص تجعل األطفال يتمّ 
 .التعبير والتخيل والتحليل والمناقشة وحرية التعبير وتكشف عن شخصية األطفال وانفعاالتهم

 :تعريف مفهوم القراءة 1.1.1

أّن المقاربة البنائية للغة،  تعتبر نشاط القراءة  ليس ( (Gaonach .Daniel, 1991, p 159يرى قاوناش 
عبارة عن  جمع  للمعلومات، ولكن يتمّثل في  بناء المعنى  بواسللللطة قارئ نشللللط،  معتمدا  في ذلك على 
رات من نّص يحملل معنى،  عنلدئذ فعملية اسللللللللللللللتقبال اللغة تصللللللللللللللبح جاهزة عن طريق المعطيات  مؤشللللللللللللللّ

عللالم  معرفللة القراءة يعني التواصلللللللللللللللل والتفكير في نّ أالفونولوجيللة والحرفيللة وتنتهي بتكوين المعنى. غير 
الحضللللارة اإلنسللللانية من خالل األبواب الواسللللعة للمعرفة،  فالقراءة هي مفتاح سللللحر  للتعلم ونشللللاط عقلي 

رسلللللللللللالة الموجهة إلى في نص ال J. Jaurès جون جوريس حسلللللللللللب تعريف معرفة القراءة ولقد تمّ د. معقّ 
في أ  كتاب، و  الحياة،مدى يم األطفال القراءة بسهولة تامة،  بحيث ال ينسوها أبدا المربيين "يجب أوال تعلّ 

 تللاح كلللّ فهي مف ، قرأ أنللت وأنللاتد، كمللا فعينهم ال تتوقف عنللد أ   حللاجز. فمعرفللة القراءة حقللا وبللدون تردّ 
 (.G.Mialaret, 1968.p3,4شيء")

 .G (المكتوب على رفاعتبرهللللا أغلللللب المربيين بللللالقللللدرة على التعّ  مفهوم القراءة التينحللللاول تعريف 

Mialaret, 1968, p3.)  ّبورال ميزوني في حين أن Borel-Maisonny) (  القراءة  .167كتبت سنة"
 ى."الشفوية أمام الرمز المكتوب، إيجاد صوته الذ  يحو  المعنّ 
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ي ويكتسب التقنية الت ،قراءة الرموز المكتوبة يترجم رسالة أنّ ( G.Mialaret, 1968.p4) مياالر  ويعتبر 
نشللاط القراءة ال يتوقف فقط  ويمكن أن نعتبر أنّ  تصللبح غير ضللرورية إذا لم تسللمح بالوصللول إلى الفكرة.

نّ عند المرور البسلليط إلى التعّ  صللدار الصللوت، ولكن تعتبر رف وا  ما يسللمح بالمرور إلى اإلدراك البصللر  وا 
  المكتوبة.حقيقية بحيث تكشف عن معنى الرسالة ترجمة 

ي ا عرفهلافمعرفلة القراءة كملّ   ياالر رف عليلله التعّ  ه هنلا فهم ملا تمّ نلّ إ ") .Mialaret , 1968p.4)  Gهم
لترجمة ما في الفكر من األفكار واالنفعاالت والعواطف ، فهو رسللللللم صللللللغير  يجر  على طول السللللللطر". 

 Jaurèsوهكذا نجد ل الحصلللللول على وسللللليلة جديدة للتواصلللللل مع األخر.يعاد معرفة القراءة  ويضللللليف أنّ 
ه يجب عدم ترك التالميذ، لتدربيهم على شللللليء أخر إذا كانوا لم يتمكنوا  من القراءة د على" أنّ ؤكّ ي  جورس

 د على أهمية القراءة كأداة  تواصلألفة مع الفكر اإلنساني". وهذه المقولة تؤكّ  بسلهولة والدخول في عالقة 
الطفل الذ  يعرف القراءة  أنّ ( G. Mialaret, 1968) مياال ريهوتبلي  األفكار. ومن ناحية أخرى يوضح 

 لم الحضارة،  كالحيوان الصغير  الذ  يدخل  في عالم اإلنسان.ايدخل ع

فيها طفل ال مال نهاية، وقبل تحكّ ما ع إلى األفاق العقلية  للطفل  تتوسللّ  نّ إد أيضللا " بامتالك القراءة، فويؤكّ 
لى  مع أشخاص ينتمون  إ كان مجرد عبد للغة المنطوقة، وكان ال يستطيع  الدخول في تواصل متبادل إالّ 

يوضللللللللللح كيف  أنّ    Mialaretمياالريهوأراد هنا   .(G.Mialaret , 1968,P.4) محيط أقرب لمحيطه"
تح على أفاق ذلك تسللللاعده في التفوأفكاره، وك تسللللاعد الطفل في إنماء وتطوير نمط تفكيره يمكن للقراءة أنّ 

لروابط ا ينتفع من كلّ  ا أنّ لطفل إذً لوهكذا يمكن  ،عن محيطه القريبة بعيدو  معرفية وتواصللللللللللللللية واسلللللللللللللعة
ة الكتساب ا أداة أساسيوتصبح القراءة إذً ، والتواصل مع جميع الناس الذين يعرفون القراءة مثله، الحضارية

معرفة القراءة هي القدرة على إصلللللللداراألحكام   وهذا يعني أنّ  ،يةالشلللللللخصللللللل تطويرالمعارف، وتنمية الفكر و 
م القراءة مرتبط بتكوين الفكر تعلّ  " أنّ الذ  يرى (G. Mialaret, 1968, p.4ر ميلاالر  )ومن وجهلة نظ

 ا نتاج تربية ال تنتهي أبدا".ونمو التفكير الناقد. فالقراءة هي إذً 

ق. ولهذا و م والتذّ م والحكّ وبعبارة أخرى هي الفهّ  ،مسللللللللللللللتوى جمالي وق علىالقراءة هي تذّ  ويمكننا القول أنّ 
. ومن جهة أخرى يرى والمسللللللللرة التي تجلبها لهم القراءة من وجبنا أن نجعل األطفال يسللللللللتكشللللللللفون المتعة

القراءة  من وجهة العديد من المفكرين، عملية عقلية تشلللمل تفسلللير الرموز التي يتلقاها  مصلللطفى رجب أنّ 
طريق عينلله، وتتطللّلب الربط بين الخبرة الشللللللللللللللخصلللللللللللللليللة ومعللاني هللذه الرموز، ومن هنللا كللانللت القلارئ عن 

 العمليات النفسية المرتبطة بالقراءة معّقدة لدرجة كبيرة، وعلى هذا فالقراءة عمليتين منفصلتين:
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 الشكل االستاتيكي ) االستجابات الفزيولوجية( لما هو مكتوب. 1-
 ها تفسير المعنى وتشمل التفكير واالستنتاج.عملية عقلية يّتم من خالل  1-

القراءة هي وضلللعية تواصلللل مؤجلة بواسلللطة  ( يرى أنّ E. Charmeux, 1988, p 23 شللارمو ) ونجد أنّ 
المكتوب  تعتمد على اسلللتخدام العين وهنا يظهر دور النظر،  وهي نشلللاط يتجه نحو المجهول يغذيه حّب 

دراك من أجل الفهم، ويعني النشللاط اإلفراد ، وهي تكييف القراءة االسللتطالع  والرغبة في القراءة، وهي اإل
 .مع الوضعيات، أ  تفعيل قراءات متنوعة، وهي أيضا االستجابة واإلنتاج

نسللللللتخلص من هنا أّن كّل التعريفات السللللللابقة ترى القراءة على أّنها شللللللكل من أشللللللكال التعبير والتواصللللللل 
ختلفة تهدف جميعها إلى الوصللللللللللللللول إلى الفهم أ  اسللللللللللللللتخالص الكتابي الذ  يعتمد على آليات معرفية م

 المعنى والشعور بالمتعة.

 القراءة:شروط اكتساب  1.4
للتالميذ  الصللللليرورة النفسللللليةو حتى نسلللللمح بتنمية العملية  ، في ظروف حسلللللنة م القراءة يجب أن يتمّ تعلّ  إنّ 

 :تيةوهذه الشروط ترتبط بالعوامل اآل

 :مظهر العاطفيالعامل االجتماعي وال 2.4.2

في ( M. GILLY,  1963) جيلي ر العامل االجتماعي بشلكل كبير على نمو الطفل  كما وضح ذلكيؤثّ 
اعي متنحدرين من وسللللللللط إجالم على أنّ  دتدراسللللللللة على أطفال المرحلة التحضلللللللليرية واالبتدائية حيث أكّ 

 مياالريه نة أخرى بيّ ومن جه  ألطفال اآلخرين هذا من جهة،ايقرؤون بشلللللللللللكل أفضلللللللللللل من  وثقافي عالٍ 
(G .Mialaret, 1968)  ّا يمكن اعتبارها عنصللللر   ،دمها اآلباء لنشللللاط اكتسللللاب القراءةاألهمية التي يقّ  أن

اعوا أن علماء التحليل النفسي استط ترشد  الطفل نحو القراءة. غير أنّ و  من الوضعية العاطفية التي توجه
آلباء يمكن أن يصلللللللبح ااالرتباط بأحد  سلللللللي، أنّ يوضلللللللحوا من خالل تحليل بعض حاالت الرسلللللللوب المدر 

الذ  د لنا األهمية التي يقدمها اآلباء لنشلللللاط القراءة و للدافعية.  وهذا يحدّ   ًياأو سللللللب ًياايجاب احيويٌ  اعنصلللللرٌ 
أهمية  إلى باإلضلللللللافة .غ هؤالء لمسلللللللاعدة أطفالهم على القراءةوتفرّ  ، يرتبط بالمسلللللللتوى االجتماعي الثقافي

ه نحو نشلللللللللاط ت، الذ  قد يكون له أثر إيجابي أو سللللللللللبي في دافعيئهباأعاطفي لدى الطفل بأحد االرتباط ال
 القراءة.
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 :العامل اإلدراكي الحركي 1.4.2

الطفل الذ  يعاني من قصلللللور في البصلللللر أو قصلللللور في السلللللمع، فهو في شلللللروط غير  من الواضلللللح أنّ 
نتظام  الحركات البصلللللللللللللرية وصلللللللللللللعوبة في التنسللللللللللللليق ا األخذ بجدية عدم ام القراءة. ويجب إذً مالئمة لتعلّ 

من المعقول أن ف. ( Decroly Gray et) د  كرولي وقرا  العضلللللللالت البصلللللللرية، كما أشلللللللار إلى ذلك
ه ور حركي كاف، يمكن اعتبار لبصلللللللر، فالطفل الذ  لم يتحصللللللللل على تطّ باتتطلب القراءة حركة خاصلللللللة 

بينت (  A.Tomatis) أتواماتيس ص النطق، فدراساتأو غير ناضج الكتساب القراءة. وفي ما يخ اقاصرً 
جود إبداع و  م الذاتي في التصللويت بفضللل قنوات السللمع، وهكذا أوضللحت سلليكولوجية الطفولةظاهرة التحكّ 

ذا ما درسللنا في وقت واحد  التصللويت والسللمع، فإنّ  الربط بين في  هالمجال السللمعي والمجال الصللوتي: " وا 
لسلللمع ا ف الوراثي: نالحظ أنّ التكيّ من حيث   ،ة  في هاذين المجاليندّ تة الممخالل مرحلة الحركات الدائري

خاص على م أوال في تصويته الالطفل العاد  بإمكانه التحكّ  ن عند الطفل : فليس فقط أنّ اوالصوت مرتبط
أصلللوات اآلخرين تؤثر بشلللكل مبكر ومفاجئ على تصلللويت هذا  أنّ  بدوياألثر السلللمعي الذ  يدركه، ولكن 

 (Piaget.1948, p.74 ألخير.")ا

القراءة،  مد سللللليعاني من صلللللعوبات في تعلّ الطفل الذ  ال يمتلك تصلللللويت جيّ  ا من الواضلللللح،  أنّ ويبدو إذً 
عدم قدرة  دفإصللللابة إحدى الوظيفتين  تؤكّ  مًعا. ب وظائف بصللللرية وصللللوتيةهذا النشللللاط يتطلّ  أنّ و خاصلللة 

واإليقاع  ر الحركي من زاويلة الحركلةالتطوّ  ن يعتبرون أنّ بعض البلاحثي أنّ  غير. م القراءةالطفلل على تعلّ 
-borel)ميزوني  سللللوزان بورال  من هذا الصللللدد دراسللللة كلّ  أّكد فييندرج في مفهوم النضللللج للقراءة. وقد 

Maisoney  S.)  و(بول فرايس P. Fraisse ) ّمفهوم النضللللللللللج للقراءة يرتبط بمسللللللللللتوى إيقاعي  على أن
 ن.معيّ 

 :تبط باللغةمر العامل ال 1.4.1

أهمية تطور ف  رت بصلللللفة كافية حتى تسلللللمح بنمو سللللللوك القارئ،مظاهر اللغة يجب أن تكون قد تطوّ  إنّ 
حيث تعمل هذه الوظيفة بتعويض المحتوى الفكر  للمقاصللللللد  الوظيفة الرمزية هي المظهر الذ  يدرس هنا

الذ  نمو الوظيفة الرمزية هو " ف :(H. Wallon, 1942, p.99) فالون كما أوضح ذلكوالصّور واألفكار 
أو ات ر عنها، األصلللللوات واإلشلللللار ر التي تعبّ يسللللمح بتعويض المحتوى الحقيقي للمقاصلللللد واألفكار والصلللللوّ 

هذه القدرة  فمن خاللم بواسللللطته العالقة. غير النشللللاط الذ  تتّ بها روابط أخرى  ترتبطالمواضلللليع، التي ال 
اة يعني أّن التعبير عن المفاهيم يتم بواسلللللطة اللغة التي هي أدوهذا  الوظيفة الرمزية."ل تتشلللللكّ  التعويضلللللية

ضح لناللتواصللل والتفكير. وقد  شلللامات الحسلللية الخالل االنتقال من  كيف أنّ (   Piaget)بياجي جون  يو
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أيضلللللللا  نبيّ . ويبين اللغة والمفاهيم أ  التحام الفكر باللغة الحركية،  إلى شلللللللامات المفاهيم يحدث االزدواج
تصللللللللللل إلى  يجب أنّ  بين اللغة والفكر ر باالزدواج التطوّ عملية  أنّ ( Mialaret 1968, p.28) يهمياالر 

عند الشروع في ف " .بسهولة الكتسلاب آلياته األيً  ايصلبح  تصلرفً  م القراءة أنّ أعلى مسلتوى، إذا ما أردنا لتعلّ 
( حتى أوالجملللة ن )الكلمللةط معيّ لخ ر كللافٍ تكون الوظيفللة الممثلللة للطفللل ذات تطوّ  م القراءة يجللب أنّ تعلّ 

 دوالكروا رفللت من طرف القراءة عُ  نّ ". وهكللذا فللإ  تنللاظر خللارجيدون أ  ربطهللا بللالموضللللللللللللللوع  يسللللللللللللللتطيع
(Delacroix ) ّالوظيفة الرمزية هي مجموعة  ، وهذا ما يشللللللللللللللرح أنّ "ها " الرمزية من الدرجة الثانيةعلى أن

 من التطور. تمثل حالة كافية القارئ التي يجب أنّ  تصرفات من

مياال  دا المظهر الثاني للغة فهو التواصلللللللل الذ  يبدو ضلللللللروريا الكتسلللللللاب القراءة، وفي هذه الحالة يؤكّ أمّ 
هي القدرة على مراجعة  وفهم الرسللللللللللللللالة  ، القلدرة على القراءة في الواقع أنّ ") (Mialaret1968,p.28ريله

من اللغة المتمركزة حول الذات  إلى اللغة ونحن هنا في موضللللللللللللللوع المرور  المكتوب". التي يبلغهلا النّص 
 langage)رنلللت بلللاللغلللة المتمركزة حول اللللذات و ملللا قُ  ا إذاعلللاليلللً ل مسللللللللللللللتوى االجتملللاعيلللة التي تشللللللللللللللكلللّ 

égocentrique،)  ينالث  بالنسلللبة للمسلللتويين السلللابقثل المسلللتوى الثاللغة المكتوبة تمّ  نّ أومن الواضلللح .
ه من مظهر الكمي للغة الشللللللللفوية عند الطفل، إذ يثبت أنّ ( سللللللللعة الMialaret 1968مياالريه) ويضلللللللليف
ون الكلمات ، بحيث يجب أن تكرفوص يبدأ بالتشللللللفير أو التعّ الطفل كي يسللللللتطيع فهم النصللللللّ  البديهي أنّ 
 أن تضلللمن  أو(  méthode syllabiqueهمت )الطريقة المقطعية : فُ  ثمّ  ،رفتعُ  قد مسلللموعةالالمنطوقة و 

 ).  méthode globale) الطريقة الكلية :  البداية معنى  دقيق بالنسبة إليهمن   مات المستعملةالكل

 :العامل المرتبط بتنظيم المكان 4.4.2

االرتباط الظاهر في بعض القصلللللور الموجود في نمو الصلللللورة  نتم هي التي بيّ صلللللعوبات التعلّ  ةدراسلللل إنّ 
اصللللللة بظاهرة عسللللللر القراءة على الدور ، كما بينت نتائج الدراسللللللات الخم القراءةالجسللللللدية وصللللللعوبات تعلّ 

الزمان في تعّلم القراءة  ألّن القراءة تتواجد ضلللمن حّيز من المكان  األسلللاسلللي الكتسلللاب مفهومي المكان و
تتوالى فيه الحروف والكلمات على السلللطر في ترتيب منتظم بين سلللطر وأخر، وتتجه الخطوط العربية من 

بع نشللللللللاط القراءة في اتجاهات مختلفة قد تكون من األسللللللللفل إلى اليمين إلى اليسللللللللار مما يجعل القارئ يتا
أعلى  ومن اليمين إلى اليسلللار،  ولهذا يرى الباحثون أّن  اختالل التوجه المكاني والزماني قد يكون  سلللبًبا 

ا نتائج دراسللللللللللللة6..7/1..1مسللللللللللللعودة،  في عسللللللللللللر القراءة )عياد دبراسللللللللللللو فطيمة، ) ( وأكدت أيضللللللللللللً
الذين يعانون من صللللللللللللعوبات القراءة والكتابة في مرحلة الثالثة ابتدائي لديهم  ( أن األطفال1.11/1.14

اضلللللطرابات على مسلللللتوى التصلللللور الجسلللللد  والمهارات األولية المصلللللاحبة له )الجانبية واإلدراك المكاني 



م كفاءة القراءة وفق نظام معالجة المعلومات: تعل  األول الفصل  
 

 

90 

 

حلة ل مر يوالزماني والتناسلللللللللللق الحركي( حيث أّكد جميع العلماء على ضلللللللللللرورة اكتسلللللللللللاب هذه المهارات قب
 رس.التمد

 :العامل المرتبط بالمستوى العقلي 5.4.2

حيث  سلللنوات مناسلللب جدا الكتسلللاب القراءة تةالسلللن العقلي لسللل أنّ  على  Simonسلللمون الدكتور دلقد أكّ 
ي طبقت على االختبارات التأّن ترتبط باألطفال العاديين واألطفال غيرالعاديين، التي هذه الدراسللللللللات بّينت 
 1ومسلللللتوى عقلي يتراوح من، سللللنة واثني عشلللللر ثمانية سللللنوات ونصللللفبين تتراوح أعمارهم ما  طفال 15

 سلللللللنوات، كانت نتائجهم  5األطفال الذين مسلللللللتواهم العقلي منخفض إلى أنّ على سلللللللنوات،  8إلىسلللللللنوات 
 سللللللنوات  5 مقطع، أما األطفال الذين يتراوح عمرهم العقلي منالفي  الصلللللفركلمة و الفي  تسلللللاو   الصلللللفر

ا األطفال الذين مسلللتواهم في الكلمات. أمّ  الصلللفر، و في المقطع .4تسلللاو   نتائجهمسلللنوات فكانت  7إلى 
ا على ر الثلث منهم كان قادُ  قراءة بعض المقاطع في حين أنّ  ان منهم استطاعاسنوات:  فثلث 7العقلي يبل  

ا.  راءة إطالقً الق يسللللللتطيعونسللللللنوات فنادرا ما ال  8رف على الكلمات، أما األطفال الذين تبل  أعمارهم التعّ 
ذا إ (.(Leroy, Boussion 1958بوسيونلرو  ودها يتأك وهذه النتائج تمّ  االرتباط بين اكتساب  ناعتبر وا 

 العملية. لشرح كلّ  ه غير كافٍ أنّ إاّل ، بالغة أهمية االقراءة ومستوى العقلي ذ

للغللة  لتقي بنمو غير كللافٍ م المبكر للقراءة قللد يالتعلّ  ومن خالل تحليللل هللذه العوامللل، نسللللللللللللللتطيع القول أنّ 
في  اً يا حقيقنفذً تجد لنفسللللها م القراءة ال تسللللتطيع أنّ  تالي فإنّ الاإلشللللارة إليها. وب والوظائف النفسللللية التي تمّ 

عدم الربط قد  نّ أ"  :ه مياالريه في قولهديؤكّ ذا ما ن على هامش النمو النفسي. وهتتكوّ  ئذوعند، فكر الطفل
فالطابع الشللللللللللللكلي الذ  يأخذ عندئذ  سلللللللللللليمة. كّل تربيةحتوى، وهذا ما يعارض المآلية التعّلم و يحدث بين 

م المبكر للقراءة،  سلللللليخالف التكوين األدبي الالحق،  ويجب بعدها محاولة تقريب ما لم يجب فصللللللله التعلّ 
 ".(G.Mialaret, 1963, p.32) "اأبدً 

 اآلليات المعرفية المسؤولة عن نشاط  القراءة: 5.2

نّ  إّن القراءة ما نتعلمها في وضللللعيات أوجدها المحيط، وحتى تتّم هذه العملية بسللللالم  يتوجب ال نكتسللللبها وا 
على القارئ  أن يكون في حوزته مجموعة من الكفاءات والمعارف القبلية التي تسللمح بوضللع آليات تتدخل 

  Golderد وقوناش)قول في نشاط القراءة وترتبط بوضعيات التعّلم التي تقترحها على المتعّلم، ويرى كّل من

&Gaonac’h ،8662ط مجموعلة من الكفلاءات المعّقدة، التي  14-80. ص ( أّن نشللللللللللللللاط القراءة ينشللللللللللللللّ
 تستخدم كآليات لمعالجة الرموز المكتوبة ومنها:
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 رف على حدود الكلمة وحركات العينين:التعّ   2.5.2

 ء انية وهو يختلف تماما عن التجز إن تجز ء الوحدات المكتوبة ليس معروفا على مسللتوى الدراسللات اللسلل
في اللغلة الشللللللللللللللفويلة، ومن نلاحيلة معلالجلة المعلوملات ليس هنلاك دليال على أّن الكلملات المكتوبلة تقع بين 

رفون مفهوم يع ها شيء مستمر مما يجعل األطفال الذين ال يقرؤون البياض ، فاللغة الشفوية تدرك على أنّ 
ومن الخصللللللائص البصللللللرية في القراءة  ألول مرة للغة أجنبية. الكلمة ونفس الشلللللليء يحدث عند اسللللللتماعنا

 يمكن اعتبار را،  فالد ورغم كونها مؤشّ ر لفظي معقّ ها مؤشّ حركات العينين، حيث يعتبرها الباحثون على أنّ 
 د الناتج عنها. ومن  الخصائص األساسيةالقراءة مشلكلة في حركة العين، ولكن ما يهمنا هو النشلاط المعقّ 

 لعين أثناء القراءة :لحركة ا

دراكهلا يجلب أنّ : لكي تتّ التثبيت - حركة  زتكون العين في حلاللة راحلة، حيلث تتميّ  م قراءة الكلملات وا 
 .ملي ثانية ..5و ..1عين يتراوح مابين  العين بتثبيت منتظم في كلّ 

: وهو عبللارة عن تثبيللت نقطتين بمسلللللللللللللللافللة متوسللللللللللللللطللة تتراوح أو غير المنتظم عالتثبيةةت المتقطّ  -
أ   ،عند الطفل احرف 15إلى  حرف واحدأحرف بمعنى كلمة ونصف عند الراشد ومن  6إلى6من

وص وصلللللللعوبتها،وهذه المسلللللللافا .بمقدر نصلللللللف كلمة لتثبيت يز اويتمّ  ت ترتبط بمواضللللللليع النصلللللللّ
 ، ملي ثانية .15إلى  ..1ملي ثانية ومادام التثبيت يدوم من  15إلى  .1ع بالسرعة من المتقطّ 
 من الزمن. .6/1أ  حوالي  لمجموع النّص ساكنة بالنسبة  ىالعين تبق فإنّ 

ين أ  من اليم ،نحو الوراء التثبيت غير المنتظم يتمّ و  ثانية، .1إلى .1من :النكوص في التثبيت -
إلى اليسلللللار للغات الغربية ومن اليسلللللار إلى اليمين في اللغة العربية وهذا حتى في القراءة السلللللهلة 

 يقوم هذا األخير  في المتوسط  بتبييت واحد غير منتظم في السطر.حيث  ،دوعند القارئ الجيّ 

 

 : يوضح حركة العين أثناء القراءة حسب تنوع النّصوص1الجدول رقم 
           (Golder et Gaonac’h ،1998 .p21-21). 

 %نسب  النكوص  طول التثبيت المتقطع للحروف متوسط مدة التثبيت بالملي ثانية نوع النّص 
 1 6 ..1 يةروا

 7 8 .11 جريدة
 11 8 .11 علم النفس

 11 6 .11 اقتصاد
 18 7.5 .17 بيولوجيا
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سللللللتراتجيات تبط  بطول ة التثبيت الكلمة تر مدّ  أنّ  القارئ، حيث وترتبط مدة التثبيت بخصللللللائص الكلمات وا 
لمتكررة قرنت  بالكلمات ا تكرارهلا  في اللغلة: فلالكلمات  النادرة تثبت لمدة  طويلة  إذا مابوكلذللك   ،الكلملة

دراك الك ،ل كلمة خالل قراءة السطرالتثبيت لكّ  د األسلاسي لزمنويعتبر الطول والتكرار المحدّ  لمة المفردة وا 
 قراءة النص  منها :ل عوامل معقدة في هذا من جهة،  ومن جهة أخرى   تتدخّ 

 .النظام النحو  للكلمات: فاألفعال تثّبت لمّدة  أطول من األسماء  -
 القيمة الداللية للكلمة: الكلمات المتعّددة المعنى تثبت لمدة أطول. -
 السياق:  المتوقعة تثّبت لمّدة أقل. -
نظام اإلدماج الداللي: الضللمير المتصللل يثبت لمدة أطول عندما يكون سللابقه المقابل له بعيدا في  -

 النّص.

هذا ما ذاكرة في لمحة واحدة خالل القراءة و ف يرتبط بما تسلللللللللللتوعبه الوما تراه العين خالل التثبيت أو التوقّ 
األعلى للرؤيلة تسللللللللللللللمى  حيلث يتواجلد في العين منطقلة الحلدّ  ،Empan perceptif en lectureيلدعى 
تقابل اإلسللللللللللقاط في مركز مجال اإلدراك المثبت من طرف القارئ. وفي هذه النقطة أ  في   fovéaفوفيا

ت ف على الكلمايسلقط بسرعة مما يجعلنا ال نرى أو ال نتعرّ   الرؤية حدّ  نجد أنّ  fovéaالرؤية القريبة من
 اليمين إلى بسللرعة فما تسللتوعبه الذاكرة خالل القراءة  يرتبط  بخصللائص مميزة وغير منتظمة وواسللعة من

 إلى اليمين ومثابرة مهما كانت مسافة العين ويسمح تنظيم مختلف اليسلار بالنسبة لنظام الكتابة من اليسار
ف على الكلمات المثبتة وتحضلللللللللللللير المعالجة التي تقابل بالتعرّ  fovéaالبصلللللللللللللرية القريبة من  المعالجات

 .(Golder et, 1998,P 22). Gaonac’h التثبيت الالحق

 بواسللللللللللللطة المعالجة القبلية التي تعتمد على الرؤية القريبة القراءة العادية تتمّ  نسللللللللللللتخلص أنّ  ويمكن لنا أنّ 
تثبيلت الكلملة يقابل في نفس الوقت معالجة هذه  لقبليلة تلأخلذ وقتلا، حيلث أنّ وهلذه المعلالجلة ا .fovéa من

عالة  للقيام ة الفّ ل المعرفالحرفين أوالثالثة األولى من الكلمة تشللكّ  الكلمة والمعالجة التي تاليها. ونسللتنتج أنّ 
إذا قللام الفرد تعللدل، ولكن   fovéaمجللال القريللب من  ت رؤيللة الكلمللة فيبمعللالجللة قبليللة : فللإذا كللانللت تمللّ 

لمعرفة على الحروف هذه ا ر الحروف األولى، وبلالتلالي  فإنّ ص زمن التثبيلت عنلدملا ال تتغيّ بتثبيتهلا  فيتقلّ 
ا هاألولى  سلتنشط  كلمات أخرى قريبة منها إمالئيا ومتجاورة من حيث المدخالت  اإلفرادية، وهذا يعني أنّ 

ينة  التعرف بالحروف نفسها وليس باألصوات المتباوترتبط سهولة ، وليست معلومات بصرية حروف مجردة
 في اإلمالء.
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 التنسيق بين الرموزالمكتوبة واألصوات ووظيفة النظام الفونولوجي: 1.5.2

المشكلة المعرفية في معالجة الكلمات هي خاصة باللغة المكتوبة، كما أوضحت أن  لقد أكدت األبحاث أنّ 
م القراءة ال تعاني من صلللللللللللعوبة في اإلدراك السلللللللللللمعي مدام أغلب حاالت التي تعاني من صلللللللللللعوبات تعل

األطفال قادرين على تكرار نفس الكلمات شللللللللللللفويا، وأوضللللللللللللحت أيضللللللللللللا أن أغلب حاالت التي تعاني من 
، اصعوبات تعلم القراءة ال تعاني من صعوبة في اإلدراك البصر  إذ بإمكانها تحديد هوية كل حرف منفردً 

األخر للتنسللليق الجيد بين الرموز المكتوبة واألصلللوات، يشلللكل صلللعوبة لدى لكن نطق الحروف الواحد بعد 
لكلمات المكتوبة يجب أن تقابل أصللللللللوات مألوفة ومسللللللللموعة ا أن الطفل، ولهذا يجب األخذ بعين االعتبار

ذات معنى  عند المباشلللرة في تعليم القراءة ، وهذا ما يسلللتدعي  تتدخل كفاءة العمليات المعرفية الماورائية. 
 ا في :ا هامً حيث يلعب دورً التأمل الفونولوجي  وتتطلب القراءة الفعالة 

:  فالتعرف على الكلمات على أسللللللللاس المقابلة الحرفية الفونولوجية يتحقق من مبدأ االقتصةةةةةاد المعرفي -
خالل وضللللللللللللللع عدد غير محدد من القواعد المقابلة  والتي يجب أن تكون غير مكلفة إذا ما قرنت بتخزين 

االكتسللللللللللللللاب  لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ  أوالخطية للكلمات التي نتعرض ال الحرفيةاألشللللللللللللللك
 ال ينتهي بموجب وصللللللللللول الطفل إلى اللغة المكتوبة، فكلّ )   l’acquisition du lexique)اإلفراد 

، مةو لفونولوجي ليسلللللت بالضلللللرورة مفهالحرفي ا الكلمات المقروءة من طرف الطفل بواسلللللطة إجراء الترميز
ل مباشلللرة من اللغة الطف الكلمات المفردة المكتسلللبة يحصلللل عليها ها لم ترد في لغته الشللفوية، فالكثيرمنألنّ 

طفل من ن الكتسلللللللاب اإلمالء شللللللليء ضلللللللرور  يمكّ االمكتوبة وهذا بمقابلة الرمز المكتوب بالمعنى، يعتبر 
 .تجاوز النظام الفونولوجي

عامل  هفقط في نشلللللللللاط القراءة ولكنّ  اأسللللللللاسللللللللليً  ونولوجي ليس عامالً يمكن اعتبار التأمل الف أداة للفهم: -
على الكلمات باالعتماد على التأمل الفونولوجي يسمح  باالهتمام  ، فالتعرفضلرور  لعملية الفهم المباشلر

أن نأخذ بعين االعتبار بعض الخصللللللللللللللائص  المرتبطة  داللي وبناء المعنى، ومن المنطقبعملية الدمج  ال
ا )تذكردقيق م الذاكرة البصرية صادقة لحدّ  أنّ  دومن المؤكّ  هم والتي تخص أساس الذاكرة العاملة،بعملية الف

ل وعندما ض للنسلليان بسللرعة وحسللاسللة للتداخهذه العناصللرتتعرّ  نها قابلة للسللقوط ألنّ للعناصللرالخطية( ولكّ 
كثر ، فالذاكرة السلللللللمعية أق األمر بالتذكر المباشلللللللر وعند الحاجة لتوظيف تلك العناصلللللللر في مهمة مايتعلّ 

بالعروض تسللللللللللاعد في المعالجة النحوية خاصللللللللللة في الجمل  المعارف المرتبطة نا نعلم أنّ فعالية، حيث أنّ 
 هل المعالجة الداللية.دة، كما تسّ المعقّ 
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 ت الل حدود نظام المعالجة، بحيث يسلللللاعد في تسلللللهيل التحوّ التأمل الفونولوجي  يمثّ  وخالصلللللة القول أنّ 

عالة على حسلللاب حاجات المهمة. وقد بتمثيالت مقطعية فّ  النحوية غيرالمسلللتقرة في الذاكرة العاملةالشلللكلية 
فهم النصوص يرتبط بعملية التخزين في الذاكرة العاملة التي تعتمد بالدرجة  دت أغلب الدراسات على أنّ أكّ 

 (.Golder et Gaonac’h ،8662.p 40-80) األولى على النظام الفونولوجي

 التعرف على الكلمات من خالل بنائها ودورالنظام اإلمالئي: 1.5.2

م تعلّ ي فالصعوبة  رف على الحروف المنفردة، إذا ما عرفنا  أنّ نشاط يختلف تماما عن نشاط التعّ الهذا  إنّ 
د لجيّ فروق  بين القارئ ا ه ليسللللللللللللللت ثمّ دت الدراسللللللللللللللات أنّ القراءة ال ترتبط بلادراك الحروف المنفردة، وقد أكّ 

ال يرتكب أخطاء كثيرة عند نقل متتالية من الحروف،   دلقارئ الضلللللللللللللعيف، وهذا األخير مثل القارئ الجيّ وا
بط بتغطية ا المشكلة ترتلبناء الكلمة، إذً  والمشكلة الحقيقية تكمن في استخدام مجموعة متتالية من الحروف

 كون عملية التقطيع الفونولوجيأ  الوصول إلى األصوات من خالل الرموز المكتوبة.  ونظرا ل ،األصوات
عملية ي إالّ ما ه طبيعة النظام الفونولوجي يبدو أنّ و نها تحتاج إلى نوع من التدريب، عملية غير واعية ولكّ 
 هران معا،مي ونظلام الباء يظلفونيتكون تلقلائيلة، فلالوعي ا والتي ال يمكن أنّ ، نلة للهالوعي بلالوحلدات المكوّ 

ة أولية مي دون معرفينعلى المستوى الفو ال وجود للنجاح  مقولة مفادها:"، إلى حيث خلص أغلب الباحثين
لية  إنجاح نشللللللاط القراءة، ومعرفة قب فيد ر جيّ مي كمؤشللللللّ ينسللللللتوى الوعي الفو ويمكن اعتبار م ".لنظام الباء

ا  معً  تينٍ على ضللللرورة تدريب الطفل على القدر  م القراءة، وتتطلب برامج التدريب الفونولوجيبالنظر إلى تعلّ 
 وتشمل على :

 قدرة التحليل الفوينمي الواعي، -

 . معرفة التقابل بين الحروف واألصوات -

تحدث عن ن و يبدو أّن التأمل الفونولوجي غير كاٍف للتّعرف على الكلمات، ولهذا أصبح من الضرور  أنّ 
، Golder et Gaonac’hقولللدر وقونللاش ) دور النظللام اإلمالئي في التعرف على الكلمللات، حيللث يرى

8662 .P89-88 .) ّف ر رة يعتمد على معلومات إمالئية بينما التعّ رف المباشلللللللللرعلى الكلمات المتكرّ التعّ  أن
هذا و  أ  المتكون من تقابل حرفي فونولوجي، ،على الكلمات النادرة يعتمد على التمثيل الفونولوجي المجمع

نا من خالل الكلمات المفردة العقلية  المخزنة ممكن ومعناها نطق الكلماتالوصللول إلى  أنّ  ما يجعلنا نظنّ 
 بتمثيل إمالئي.
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 التّعرف على الكلمات من حيث داللتها ودور سياق النّص: 4.5.2

ب تفعيللل مجموع معللارف الكلمللات المفردة على المسللللللللللللللتوى الكلمللات المفردة العقليللة يتطلللّ  المرور إلى إنّ 
معالجة، فإذا دمة له لللف الطفل مع الكلمة المقّ بمدى تآ فعالية هذا النشلللللاط يرتبط الشلللللفو  والكتابي معا، و 

على الكلمات  رفسلللللليجد صللللللعوبة في التعّ  هنرف عليها، ولكّ دمنا له كلمة مقاطعها متباعدة، فبإمكانه التعّ قّ 
نتعرف على  يدة على الكلمات التيرف بصلللفة جّ غير المألوفة، وبالتالي يمكننا القول أننا نقرأ بسلللهولة ونتعّ 

متشلللللابكة، فقد ينهي معالجة الكلمة   ة معالجاته يقوم بعدّ دة، فإنّ ن القارئ من قراءة جيّ وحتى يتمكّ  .معناها
هو  نليبدأ بمعالجة الكلمة التي بعدها، وكذلك قدرته على معالجة الكلمة التي لم تعد مثبتة، والقارئ المتمك  

ث  يبحث عن المعنى في المعجم بحي ، ذلك الذ   يسلللللللللللللتطيع أن يفصلللللللللللللل بين إدراك الكلمة من معالجته
، ويسللاعد نه يبحث عن معنى الكلمة في سللياق معيّ الوقت يقوم  بدمج داللته،  بمعنى أنّ  العقلي وفي نفس

 رف على الكلمات.في التحليل والترجمة وليس في التعّ  سياق النّص 

 التخزين والتذكر وعملية الفهم: 5.5.1

لة ، وهنا يظهر دور الذاكرة العامالنّص ودمجها لبناء معنى عالة العناصللللللر المتتابعة يجب وضللللللع بصللللللفة فّ 
 ةة مسلللللتويات من الفهم، فيمكن االحتفاظ لمدّ ت للمعلومات، ويشلللللمل هذا الدور عدّ التي تسلللللمح بتخزين مؤقّ 

  لفهم  العالقة في تسللللسلللل األحداث ،ص  فمثالبالجمل السلللابقة من النّ  الّنص زمنية ضلللرورية بربط سلللياق
طراب د أن صللعوبة تعلم القراءة تعود إلى  اضللقة السللبب بالنتيجة، فالكثير من األبحاث تؤكّ عال تاريخيا أو

 نجاز سلسلة من مستويات مختلفة من  معالجة:القراءة تتطلب إفي الذاكرة. ف

 رف على معاني الكلمات،التعّ  -

 التحليل والترجمة لمجموعة من الكلمات، -

 قروءة سابقا،إدماج للمعلومات الجديدة مع المعلومات الم -

ونظر لكون أّن المتعّلم السللللللللللللللتطيع االحتفلاظ بكلّل المعارف  في الذاكرة  فيجب عليه  إدماج مجموعة من 
المعلوملات كّلملا تقّلدم في قراءتله واالحتفلاظ بهلا في اللذاكرة طويللة الملدى  وال يحتفظ في اللذاكرة العاملة إاّل 

رات لعمليبالمعلومات التي يحتاجها عندعملية اإلدماج التال ة  ية، وتعتبرعالمات الوقف وتجزئ الفقرات مؤشللل 
التخزين  ال يكمن في القدرة على اإلدماج، ولقد بّينت البحوث أّن الفرق بين القارئ الجّيد والقارئ الضلللعيف

ّنما في القدرة الوظيفية التي ترتبط بعملية إدماج الفهم.  وا 
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ه إذا نّ ، حيث أاعرفية يجب أن يجعل بضللللللللللعها تلقائيً م ة مواردن القارئ من الحصللللللللللول على عدّ ولكي يتمكّ 
، وعنلدئللذ مهللا ال تحتلاج إلى مراقبلة من طرف المتعلّ م فلإنّ أصللللللللللللللبحلت بعض العمليلات تلقلائيلة على إثر التعلّ 

الة ودقيقة. عم إلى إنجاز النشلللاط بصلللفة فّ ر موارد معرفية للقيام  بعمليات أخرى، وهذا ما يؤد  بالمتعلّ تحرّ 
في  ، فإذا كانت الموارد المسللللللتخدمةرنتيجة لصلللللعوبة التسللللليي ماهو إالّ  الرموز ئية في فكّ واضلللللطراب التلقا

 في المعالجة من مسللتوى أدنى. وما يجب أن ،  فينتج عن ذلك بطءالمعالجة من مسللتوى عالي غير كافية
أعلى،   سللللللللللللللتوىالعمليات من مقبل الة عندما تكون هناك مراقبة من القراءة تكون فعّ  د عليه هنا هو أنّ نؤكّ 

غير ملألوف، فلالمعرفلة الماورائية   ، عنلدملا يكون محتوى الّنصالرموز بسللللللللللللللرعلة أقلل نلا نفلكّ د أنّ ومن المؤكلّ 
الموارد المعرفية المسللللتخدمة من مسللللتوى  على الرغم من أنّ  للمحتوى ال تسلللمح بمعالجة من مسللللتوى أعلى

 أدنى تعمل على تسهليها.

ر يسلللخّ   القارئ سلللوف ألنّ  ،قائية قد يكون أسلللاس صلللعوبة التسلللييراضلللطراب التل نسلللتخلص أنّ  ويمكننا أنّ 
هذه األخيرة أصلبحت غير ضلرورية إلنجاز معالجة من مستوى أعلى  ألنّ  ،الرموز موارده المعرفية في فكّ 

ا ينتج مّ رموز الكلمات  م   نقص المعارف السابقة  إلى تشويه فكّ ي، وقد يؤدّ تسلمح بعملية اإلدماج النصّ 
ر في ا تؤثّ ها تفاعل عدة عمليات وكلّ القراءة تتطلب إذً فاسللللللتدعاء المعارف الضللللللرورية للفهم.  عنه كف في

نولوجية، بفضلللللل التدريب والتمرن والمقابلة الحرفية الفو  االرموز يجب أن يكون تلقائيً  بعضلللللها البعض، ففكّ 
 م فيكّ التح اسلللللللللات أنّ دت الدر وقد أكّ  .وهذا ما يجعل القارئ الضلللللللللعيف عديم الفهم للنصلللللللللوص التي يقرأها

مة  ما كانت لدينا معارف خاصلللة أو عالّ ه كوهذا يعني أنّ  وريةسلللرعة القراءة مرتبط بمسلللتوى المعارف التصلللّ 
ص المقروء، وتسللللللللاعد المعارف ص كلما زادت سللللللللرعتنا في القراءة ووصلللللللللنا بسللللللللرعة إلى فهم النّ حول النّ 
ر التي يسللللللهل تذكرها، وتسللللللاعد العناصلللللل صفي النّ ورية في فهم التداخل، وانتقاء المعلومات الهامة التصللللللّ 

ديعية من نات البورية كعالمات الوقف، كما تسلللاهم أدوات الربط والمحسلللّ اللغوية في تنشللليط المعارف التصلللّ 
عملية اإلدماج الداللي باإلضلللللافة إلى اسلللللتراتيجيات إعادة القراءة التي  تشلللللبيه واسلللللتعارة وكناية في تحقيق

 Golder)وقوناش قولدرإلى ذلك  سلللللللنوات كما أشلللللللار من تسللللللعة إلى عشلللللللر ابتداءً م ب عليها المتعلّ يتدرّ 

ما ص بعبارات عامة كلّ (، ويلجلأ األطفلال إلى إعلادة أوترجمة محتوى النّ Gaonac’h ،8662 P.60-67و
 على الكلمات. ه يركز انتباههال يفهم ما يقرأ ألنّ  تقدموا في السن، والبعض األخر

األسلللللللاسلللللللية، وهذا النشلللللللاط  المعلومات رص وتذكّ يعني إعادة بناء ما قيل في نّ الفهم  وخالصلللللللة القول أنّ 
ص ه القارئ لوسلللللليلة معالجة محتوى النّ عالمات الرابط والوقف( التي تنبّ )ب معالجة المحتوى والشللللللكليتطلّ 

 م.متعل   المرتبط بالتمثيل الداخلي الخاص بكلّ  
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 :عند الطفلالقراءة الكتساب كفاءة  أوالتطورية المرحلية النماذج 6.2

مات حول سللللللليكولوجية المتعلّ  ((Marcel Crahay & Marion Dutrévis, 2010لقد سلللللللمح لنا كتاب
لنماذج هذا البحث على  افي ولكن سللللللوف نقتصلللللللر  ،رف على الكلماتبتمييز نماذج كثيرة للتعّ  ةالمدرسللللللي

عرض النماذج ن القراءة والكتابة ثمّ م المرحلية التي تصلللف اإلجراءات المختلفة التي يسلللتعملها الطفل في تعلّ 
ا تعتمد أكثر ممّ  ; items basedالحلديثلة التي تعتمد على البنود المقروءة والتي تدعى البنود القاعدية 

 بتدئول فيها القارئ  من قارئ مهذه النظريات حاولت  تفسللللللللللللللير الكيفية التي يتحّ  على مراحلل النمو وكللّ 
الكتلللابلللة والقراءة ترتبط بنفس البنيلللة اإلمالئيلللة المركزيلللة   هلللا أنّ ج كلّ هلللذه النملللاذ إلى قلللارئ خبير، وتعتقلللد

 والمعرفة النوعية إلمالء الكلمات، فاكتسابهما قد يكون بصفة  متزامنة أو متالحقة.

على الكلمللللات حيللللث يلجللللأ القللللارئ إلى  رفوجود طريقتين للتعّ ب  (Morton , 1969)مورتون يعتقتتدو
من مرحلة  رتلفة في مستويات مختلفة من االكتساب، وهكذا يحدث التطوّ اسلتعمال صيرورة ذات نوعية مخ
ند جميع ية عم على العموم  بنفس الصفة ونفس الجدّ النوعية  يتّ  إلجراءات ألخرى، ونظام  اكتسلاب هذه ا

 األطفال، حتى يصلللللللللل األطفال إلى القدرات الداخلية لهذه المراحل  قبل االنتقال إلى المراحل الالحقة، كما
الكفللاءات  هللا أنّ وترى هللذه النمللاذج كلّ ، (Ehri,1989, Frith, 1985) إهر  وفرايللث من د ذلللك كلللّ أكللّ 

م هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتوجب على الطفل اكتسلللللللللللللاب ا في بداية التعلّ ا هامً الفونولوجية تلعب دورً 
 ست وخبير.ول إلى قارئ  نان من التحّ معارف إمالئية خاصة بالكلمات المعروفة حتى يتمكّ 

نا رف على الكلمات، فقد اعتمدللتعّ  المسللللتعملة من طرف القارئ المبتدئولوصللللف مختلف هذه اإلجراءات 
للقراءة  إجراءات الذ  يرى بوجود ثالثة ) Firth,1985فريث ) أسللللللاسللللللا على ثالثة نماذج، األول يخص

فيصلللف مسلللتويات (  (Ehri, 1989 إهر  ا النموذج الثاني الذ   يخصوالكتابة تظهربصلللفة متعاقبة، أمّ 
 ر منتطوّ التي ت درج في النمو عبر مراحل متقاطعة،مختلفة من اكتسلللاب هذه الطرائق والتي تشلللمل على ت

 خاللها القراءة والكتابة بصفة متوازية.

نجد فيه الوصللللف السللللابق  ذ الو  ( (Seymour,1995, 1997سلللليمور والنموذج الثالث والذ  يعود إلى
 ن قاعدة أسللاسللية لبناءاحيث تعتبر المرحلت مختلفة،ولكن في ديمومة  Frith فريث دلمراحل االكتسللاب عن
 كتالي:المرحلة الثالثة وهي 

 :  Procédure logographique  إجراء الرمز الحرفي ما قبل ألباء 2.1.2

، اكلمة المعروفة من خالل خصللللائصللللها الحرفية وسللللياق ظهورهعلى الرف المباشللللر يتطلب هذا اإلجراء التعّ 
رف البصللللللللللر ، ويعتبر معرفة الطفل للحرف في هذه المرحلة ليس وهذا اإلجراء يعتمد أسللللللللللاسللللللللللا على التعّ 
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ة عالقة  بين الحروف واألصللللللللللوات، وغالبا ما األطفال في هذه المرحلة ال يقيمون أي   ضلللللللللروريا، ويبدو أنّ 
رض ن رسللللم الحروف التي تعن الطفل مرف على اسللللمه باسللللتخدام هذا اإلجراء، كما يتمكّ يقوم الطفل بالتعّ 

من   إليها باسللللللتمرار في محيطه  بواسللللللطة تنشلللللليط أو تفعيل  قاموس األلفاظ البصللللللر  العام التي اكتسللللللبه
الخربشلللللللة،  الوضلللللللوح وتشلللللللبه خليط من ميز كتابة األطفال بعدتجاربه القبلية للقراءة. وفي هذه المرحلة تتمّ 

ما قد يستطيع الطفل في هذه المرحة رسم الحروف حيث يالحظ رسوم وأرقام وخطوط منكسرة ومنحنيات، ك
ن، التمثيل البصر  إلى مستوى معي في الكلمة. وعندما يصل مخزون ليس بهدف تمثيل األصوات المجودة

تظهر مشللللللللللكلة التذكر، حيث تبدو صللللللللللعوبة التمييز بين الكلمات المتقاربة بصللللللللللريا لدى الطفل، وبالتالي 
كلي م غير الشلللللفي التعلّ  أه قد بدات جديدة سلللللوف يحرجه خاصلللللة وأنّ إحسلللللاسللللله بعدم القدرة على قراءة كلم
 للقراءة لالنتقال منه إلى إجراء أعلى.

 :  Procédure alphabétiqueإجراء الباء 2.1.2

فرايث  كل من د، حيث يؤكّ ا، تلعب الكتابة دورا أسلاسليلتعرف على الكلماتلالكتسلاب وا الثانية ةفي المرحل
هر ) حرفيللة ترتبط بوحلللدات وعي الطفللل بوجود الوحللدات ال ( على أنّ Frith, 1985 et Ehri, 1989 وا 

ابتداء من خبراته األولى بالكتابة، وهكذا يكتشللللللللللف أن الكلمات تتكون من حروف في الكتابة  يتمّ  صللللللللللوتية
 ومن األصللللللوات في اللغة الشللللللفوية، عندئذ يبدأ الطفل بمعالجة تحليلية وحرفية للكلمات فيقوم بتجزئتها إلى
وحدات صغيرة ويربط كل وحدة بما يقابلها فونولوجيا في حالة القراءة أوالكتابة اإلمالئية وفي حالة الكتابة. 

 سللللليمور لكد ذكما أكّ  لنمو الوعي الفونيمي  للخطاب اء يتّم بواسلللللطة العالقة التفاعليةفاكتسلللللاب هذا اإلجر 
Seymour, 1997)).  ّن من إجراء التجميع وقبل التمكAssemblage   ّف به نماذج الراشلللللد، الذ  تتصللللل

وبة ل، فقد يجد الطفل صللللللللعم في هذه القدرة لدى الطففمن الممكن أن نالحظ مسللللللللتويات مختلفة من التحكّ 
لم يصل بعد  إلى  اكتساب مبدأ  نّ فإ   ،)  (phonèmesالتقطيع الصحيح للكلمة إلى فونيمات في اكتشاف

على األصللللللللللللللوات المجودة في أول وأخر الكلملللة أ   رف إالّ الحرف الكلللاملللل، وال يسللللللللللللللتطيع الطفلللل التعّ 
 وهذا الراجع لكون اكتسللللللللاب اللغة المكتوبة يتمّ ، (voyelles)دون المصللللللللوتات (consonnes)الصلللللللوامت

بشللكل غير اتفاقي وال اصللطالحي. ويعتمد الطفل في التحليل واختيار الحروف المناسللبة أسللاسللا على اسللم 
الصلللللللللللللوت إلى حرف والحرف إلى صلللللللللللللوت، عندئذ فقط   ء  تحويلن الطفل من إجراالحرف. وعندما يتمكّ 

ويرتكللب بعض األخطلاء التنظيميللة أثنللاء القراءة تللدعى  فللل من المعللالجللة الصللللللللللللللحيحلة للكلمللات،ن الطيتمكّ 
ى وليس مع الكتابة كما أشلللار إل مع القراءة هذا اإلجراء ينمو أوالً  باألخطاء الفونولوجية، ويبدو واضلللحا أنّ 

 سابقا. ( (Frith, 1985فرايثذلك 
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 :Procédure orthographiqueاإلجراء اإلمالئي  1.1.2

يلجأ الطفل إلى تخزين في ذاكراته الكتابة اإلمالئية  الخاصة بالكلمات التي تصاحبه خالل تجاربه القرائية  
على  معالجتها بعد ذلك ويتمّ المعروفة لديه رة على شللللللكل سلللللللسلللللللة من الحروف والكلمات اإلمالئية المتكرّ 

 ه مسلللللتوحى من التجربة البصلللللرية ويتمّ غير بصلللللر  رغم أنّ  هذا التمثيل اإلمالئي أنّ  شلللللكل وحدات، ويبدو
 وهذا اإلجراء ينتمي إلى إجراء توطين نماذج مزدوجة المسللللللللللار، ونهاية هذهمجردات. تخزينه على شللللللللللكل 

ة إمالئية ه معارف نوعيصللللللللف باكتسللللللللاب الطفل للخبرة في القراءة والكتابة، حيث أصللللللللبحت لديالمرحلة تتّ 
ومعارف عامة حول العالقات الحرفية الفونولوجية والفونولوجية الحرفية، وهكذا أصبح لغة حول الكلمات وال

ة اليبللللارت وأليقريللللد هنللللا غير المعروفللللة ويؤكللللّ و أنواع البطللللاقللللات المعروفلللة  وكتللللابللللة كللللّ  ا على قراءةقلللادرً 
(Leybart &Alegria ,1995) ّاعلى تخزين خصللللللللللائص اعتباطية لنماذج من قادرً الطفل يكون  على أن

على اكتسللللللللاب مبادئ لغوية مثل العالقات المرفولوجية السللللللللتخراج المشللللللللتقات  اإمالء الكلمات وكذلك قادر 
 اإلمالئية للكلمات مثال قراءة، قارئ، مقروء.

حيث  ،ية النوعيةإجراء القراءة الحرفية هي أسللاس اكتسللاب المعارف اإلمالئ وخالصلة القول يمكن اعتبارأنّ 
وستتتبرانجر وشتتتاروو وأ رون  (Share, 1995, 1999) شللللللللللار أكدت أغلب الدراسللللللللللات مثل دراسللللللللللة

(2Sprenger-Charolles et all.199)  ّهذا اإلجراء أسلللللللللللاسلللللللللللي ويعمل كآلية تسلللللللللللمح للطفل  على أن
تمثل في أيضاعلى وجود عوامل أخرى ت ( Share , 1995)شار  دباكتسلاب تمثيل إمالئي دقيق، كما يؤكّ 

البصللللللللللللللر   رض للمكتوب والقللدرة على االنتبللاه لألجزاء الللدقيقللة من اإلمالء والقللدرة على التللذكّ نوعيللة التعرّ 
ر المعارف النوعية الخاصللة بإمالء الكلمات، ويعتبر اإلمالئي، وتسللاهم قدرات المعالجة البصللرية على تذكّ 

بواسلللللللللللللطة النظام  ثمراقبة تحدال أنّ  (,8662Sprenger&Charolles)ستتتتبرانجر وشتتتتاروو  من كلٍّ 
يع ص يتحدث عن الفأر مثال يسلللللللللللللتطالطفل الذ  يقرأ نّ  فونولوجي الشلللللللللللللفو  والنظام الداللي، وهكذا فإنّ ال

ل و أنواع  التحّ  بقراءة  متماسلللللكة أوغير متماسلللللكة في الكتابة إذا كان يعرف كلّ   رف على هذه  الكلمةالتعّ 
 ارئ المبتدئّنص سلليسللمح للقال ، والتكرار المسللتمر للكلمة فيالحرفي الفونيمي الضللرور  للقراءة الصللحيحة

لية رف عند القراءة المو ر اإلمالء الخاص بهذه الكلمة  والعبور مباشللللللللللرة وبسللللللللللرعة إلى التعّ الناسللللللللللت  بتذكّ 
 للكلمة.

رف الطفل على كلمة غير متماسللللكة مثال عندما يلتقي الطفل ألول والمشلللكلة المطروحة هنا هو عندما يتعّ 
لكلمة ا ، فهو سللللللليسلللللللتعمل المعارف التي تقابل الحروف باألصلللللللوات، عندئذ يكتشلللللللف أنّ "قراءة"بكلمة  مرة

نللاحيللة الفونولوجيللة قريبللة من كلمللات أخرى معروفللة مثللل ال المنطوقللة ال تطللابق أ  كلمللة مللألوفللة، ولكن من
لى المعنى ع التي تدلّ قارئ أو مقروء وهي المفردات الموجودة  في لغته الشللللللللللللفوية،  فيقوم باختيار الكلمة 
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جر وبللهلللللللذا يللمللكللن اعللتللبلللللللارعلللللى حلللللللد رأ  الللجللمللللللللللة الللمللقللروءة، فللي ن برا وشتتتتتتاروو وأ رون  ستتتت

(Sprenger&Charolles et all1998 ّأن ،)  معرفة السياق مفتاح لحل مشكلة غموض التعرف، إضافة
الء عن لأللفلللاظ واإلمإلى إجراء المراقبلللة اللفظيلللة والفونولوجيلللة والنظلللام اللللداللي اللللذ  يعزز التعلم اللللذاتي 

م الذاتي تظهر في آلية التعلّ  أنّ  (Share , 1995 (1999شلللللللللار طريق الكفاءات الحرفية السلللللللللابقة. ويرى
 ن الطفل من اكتساب تام لكفاءات القراءة الحرفية وترتبط بثالثة عوامل منها:وقت مبكر وقبل أن يتمكّ 

 .معرفة الحروف وأصواتها، ضرورية للقراءة الواضحة -

 .توليد الكلمات  من خالل حرف أوليضرور  لى أدنى من الوعي الفونيمي،  مستو  -

القدرة على استعمال معرفة ترتبط بالسياق  لتحديد النطق الصحيح  للكلمة انطالقا من قراءة جزئية   -
 للكلمة.

لذاتي ا مويختلف مفهوم النموذج القاعد  عن مفهوم المراحل، حيث يعتمد هذا األخير على فرضلللللللللللية التعلّ 
، وكذلك بنوعية الطفل إجراء تذكر اإلمالء النوعي يرتبط بالتكرار النموذج الذ  يتعرض له والتي تعتبر أنّ 

مع  (by sight)معالجة النماذج ذات تكرار عالي عبر اإلدراك البصلللللللللللر   النجاح في التعرف، وهكذا يتمّ 
ة  ة، بينما النماذج الجديدة وغير المألوفوهذا في بداية اكتسللللللللللاب القراءة والكتاب معالجة فونولوجية بسلللللللللليطة

 تعتمد على معالجة فونولوجية  بالدرجة األولى.

كتابة تحت م القراءة والرف على الكلمات تكتسللللب خالل السللللنوات األولى لتعلّ آلية التعّ  ومن هنا نسللللتنتج أنّ 
بعض  غير أنّ  المألوفة،ر للكلمات شللللرط تعليم يهدف إلى تنمية الكفاءات الحرفية ويسللللمح بالتخزين والتذكّ 

هو الذ   دل الجيّ األطفال يجدون صعوبة في الوصول إلى هذه اآللية. وعلى العموم،  يمكن اعتبار  المحلّ 
عني د ال يوالتحليل الجيّ  .رف على الكلمات بسللللللللللللرعة  وبدون أخطاءيصللللللللللللل إلى  آلية جميع إجراءات التعّ 

نّ  ت معزولة والتي تختلف  تماما عن القراءة المسللللترسلللللة  ما قراءة صللللحيحة لكلمابالضللللرورة قراءة إيقاعية وا 
وترتبط القراءة المسللللللللللللترسلللللللللللللة بالفهم و التي ال  يمكن أن تحدث إال ص، التي تعتمد على طالقة لفظية للنّ 

 تحت شروط اكتساب جميع آليات التعرف.

 ممارسة نشاط القراءة والتحليل النفسي لطرائق تدريسها: 2.4
ابتداء من سلللّن سلللت سلللنوات، وهي السلللّن التي يغادر فيها الطفل البيت العائلي ليّتصلللل  إن تعّلم القراءة يتمّ 

بأشللللخاص آخرين يشللللّكلون محيطه الجديد، أين سلللليقضللللي معظم وقته في التّعرف واالسللللتكشللللاف والتحليل 
غريب   برعالم حيث تعت بتكوين أفكار جديدة مغايرة لما اكتسبه سابقا، وأول اكتشاف له هو اللغة المكتوبة،

ومتّكون من عناصلر غريبة نسميها حروف الهجاء )ألباء(، وهذه الحروف تكون سهلة لدى بعض األطفال 
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وجّد صلللللعبة  لدى البعض األخر. ولجعل هذا العالم سلللللهل وفي متناول الجميع،  يجب التفكير في مقاربة 
يجللاد المتعللة في عللالم الحروف، وهللذه ا ون من لمقللاربللة التربويللة تتكّ تربويللة تسللللللللللللللمح لكللّل التالميللذ بتعّلم وا 

 .اطريقتين، األولى تتمّثل في الطريقة المقطعية والثانية في الطريقة الكلية  التي سوف نتطرق إليها الحقً 

طفل حياة نفسية مسجلة ببعض التجارب، فهو يعيش  " لكلّ  G.Mialaret1968, p.34) )يعتبر مياالريه
 نا يؤكدومن ه ت".من اإلمكانا وله على المسلللتوى العقلي عددم، في محيط يلعب دور هام في دافعية التعلّ 

من الوضلللللللعيات  التي  ةل مجموعطريقة  تربوية تشلللللللكّ  كلّ  أنّ  (G.Mialaret1968, p. 36) مياالريه
ف   إلى مشاكل نفسية مختلفة، فالعادات المكتسبة من طر ع الطرائق يؤدّ وتنوّ    إلى اسلتجابات نفسية،تؤدّ 

 رالمسللللللللتوى المدرسللللللللي  والعقلي ترتبط  باختيار المربي. وسللللللللنحاول شللللللللرح كيف تؤثّ الطفل ونتائجها على 
أو توقيف النمو النفسللللللي.  تبطيءز وتقوم بتسللللللريع و الطريقة على  الجانب النفسللللللي عند الطفل وكيف تعزّ 

وفق ثالثة مصادر من  مّ التحليل النفسي للطرائق ت فإنّ ، (G.Mialaret1968, p. 36)مياالريهوحسلب 
 ة التي يجهلها أغلب المربين وهي:المعرف

المالحظة المباشللللرة: لدراسللللة العالقة النفسللللية لدى األطفال، يجب العيش في القسللللم وجمع يوم بعد  -
 .يوم الملفات والمالحظات

ن االعتماد ل مراجع هامة يمكينها والمناهج التي تشكّ نتائج دراسة الطرائق ومبادئها والكتب التي تزّ  -
 ور والوظائف النفسية.عليها في معرفة التطّ 

 الوضعيات التربوية التجارب النفسية ونتائجها، التي يمكن استعمالها في تحليل -

 ونقوم  اآلن بتقديم الطرائق.

 (méthode syllabique) :الطريقة المقطعية 2.7.2

الممارسللللللللة النظرية للطريقة المقطعية وذلك بتفحص المشللللللللكالت المطروحة في المراحل نقّدم اآلن 
 الية :الت

 .اكتساب الحروف -

 .اكتساب المقاطع -

 .قراءة الكلمات -

 .قراءة الجمل -
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2 1 3 

 القراءة
 نقل

 : يوضح المرحلة األولى  الكتساب الحروف في الطريقة لمقطعية5الشكل رقم 
 (G.Mialaret, 1968, p38)حسب مياالريه 

 

 :مرحلة اكتساب الحروف -أ

خالل هذه المرحلة، يقوم الطفل بسلسلة من المالحظات التي ستمّيز التمارين التربوية المختلفة المطبقة في 
 ت اآلتية:بين النشطاالقسم لشكل حرف معّين، حيث يتوجب على المتعّلم ربط الصوت وتشكيل عالقات 

 .(1)الرؤية والتّعرف على الشكل  -

 .(2)إرسال الصوت المناسب  -

 .(3)إعادة إنتاج الحرف   للشكل  -

 وتعتبر هذه األنشطة الثالث عناصر هامة في الطريقة المقطعية.

 

                          

 التعرف                                          اإلمالء                  

 

 

 

 

 

 

 

يمثل نشاط النقل، وعكس القراءة  1إلى  1االنتقال من يمثل نشلاط القراءة في حين أنّ  1إلى1فاالنتقال من
تابة   إلى الكالمناسلللب. فإرسلللال الصللللوت  يؤد   م إجادة الشلللكل الحرفومطالبة المتعلّ  يعني نطق الصلللوت
ذا كنّ  ذا تمّ ا فكّ  سلللنتوقف عند تمارين مسلللتوى ااإلمالئية، وا  ومنتظمة،  ت التمارين بصلللفة مسلللتمرةلرموز، وا 

 ر البصلللللرية الحركية الصلللللوتية والحركية الرقمية والسلللللمعية إذا كنا فين من ربط الصلللللوّ م سللللليتمكّ المتعلّ  فإنّ 
 ام،ضلللرور   أن يقابل هذا الشلللكل اكتسلللاب تالالناحية التربوية، يكون من  ر، فمنمسلللتوى تقبل هذه الصلللوّ 
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هكذا   في النهاية إلى  اآللية التامة. و جب أن تمارس سلسلة طويلة من التمارين  تؤد  والطريقة المقطعية ي
ة، االرتباطات الخاطئة وجعل االرتباطات الصلللحيحة نهائي يقوم المربي بالتخلص بالمراقبة والتمرين من كلّ 

والمقطع.  حرفولكن بعض األخطاء يمكن أن تعود إلى سلللوء بناء اآللية، ويعتبر ذلك صلللحيحا بالنسلللبة لل
 ونميز هنا من خالل الشكل السابق  عدة ارتباطات ممكنة:

 .)قراءة( -الصوت-الشكل الحرفي -1

 .) نقل( –إعادة إنتاج حرفي  -الشكل الحرفي  -1

 .)إمالء( –شكل حرفي –صوت  -1

فسللية  ن نفس اإليقاع. وهنا النظرية النتكوّ و وال نعرف إذا كانت هذه العالقات الثالثة الحس حركية متماثلة، 
 د قاعدةومتمركزة عنر الحركية تتقبل وجود أربع مراكز لفظية مميزة، فاألولى للصوّ ( Charcotشلاركوت) ل

 (pied de la troisième circonvolution frontale gauche)التلفيف الثالث الجبهي األيسللللللللللللللر 

الثالث خاص و  Première temporel gauche) )ر السللللللللمعية التلفيف الصللللللللدغي األولوالثاني للصللللللللوّ 
ر الحرفية عند والرابع بالصللللوّ  ،((lobule pariétal inférieurالجدار  السلللفلي ر البصلللرية الفصبالصلللوّ 

 قاعدة التلفيف الثاني الجبهي األيسر.

حسللللليين، فاألول سلللللمعي والثاني بصلللللر  وعنصلللللرين حركيين، واحد شلللللفو   فالكلمة مركبة من عنصلللللرين 
صلللللللللللدار الصلللللللللللوت يتمّ والثاني خطي. فتكوين ارتباط بين الصللللللللللل عند المسلللللللللللتوى المجاور لالشلللللللللللراط  ورة وا 

"ينطق هكذا  أل" الشك نّ أل اليؤخذ بالعوامل العقلية عند هذا المستوى، ير أّنهالبافلوفي(. غ الحّس )البافلوفي
 وال يمكن شرح ذلك للطفل.

االرتباط بين  يصلللللبحومعه اسلللللم الحرف، كي  ًا للطفلكتابي ا شلللللكالً م إذً ففي تطبيق الطريقة المقطعية نقدّ   
صلللللدار صلللللوته ممكنا. ويتطلب شلللللرط تحقيقه، أنّ   يز الطفل الحروف في ما بينها علىيمّ  شلللللكل الحرف وا 

، مل الصلللللللللعوبات التي يواجهها المتعلمين عند التعلّ وحتى نحلّ المسلللللللللتوى البصلللللللللر  والسلللللللللمعي الصلللللللللوتي. 
 réponse( R.Pالمدركة ) االسللللتجابة يوضللللح لنا أنّ  الذي (Francés, 1961)فرانسللللينظرية  نعتمدعلى

perceptive   ّت المّميزة سلللللواء كانت صلللللها من خالل نظام واحد أوعدد من أنظمة االسلللللتجابايمكن تشلللللخ
 التمثيل اإلجرائي لإلدراك كما هو موضح الشكل اآلتي.غيرها، بحيث يكون  مّ لمسية خطية أ ،لفظية حركية
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ر نهائي لإلدراك الصلللللحيح، فا لعالقة بين الذكاء وتعّلم الحروف تّمت دراسلللللتها من طرف فالقراءة هي مؤشلللللّ

 من خالل دراسلللة تمت في مرسللليليا على سلللتة وسلللتين تلميًذا(  (Leroy-Boussion, 1951لور  بوسلللون
( Terman Sandford )خضلللللللللعوا الختبارين: من تالميذ  المدارس التحضللللللللليرية ومتابعة تعّلمهم بعد أنّ 

م ترتبط بمعدل الذكاء، فاألطفال الذين كان سرعة التعلّ  أوضحت أنّ ( فالنتائج (S.R.A de Thurstoneو
اإليقاع المفروض بالمدرسلللة االبتدائية.  درجة لم يتمكنوا من متابعة..1حاصلللل ذكاءهم يسلللاو  أوأقل من 

( بمفهوم بللافلوف، فللاالرتبللاط Généralisationولقللد لوحظ أّن الطفللل قللد طّور ظللاهرة شللللللللللللللبيهللة بللالتعميم)
ذ، ولكن  ≠ ن، د ≠( يعّمم على المثيرات المجاورة  فمثال ب R( واالسلللللللللتجابة)  Sالمثير)الحاصلللللللللل بين 

 ، وهذا ما يشلللرحه  المنظور البافلوفي، بحدوثبعض األطفال يجدون صلللعوبة كبيرة ألّن التعميم غير كافٍ 

 المنبه

 الحرف المقدم

 االستجابة

 اسم الحرف 

 االرتباط

S+R 

S R S-R   وليس فقط    RP  

ءة : يمثل االرتباط بين المثير واالستجابة في تعّلم القرا6الشكل رقم 
.40، ص2968حسب مياالريه،  
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يز والتّعرف على )التّمي التعّلم ويسللللمح بالتحليل والربط الدقيق للمّنبه في مسللللار (Inhibitionظاهرة الكف)
 الحرف الصحيح(.

أّن المنبه يعّمم بشكل واسع، في حين أّن الكف يتّم  بصفة بطيئة   (Mialaret 1968ويّؤكد هنا مياالريه )
وينتج عنه األخطاء. فالطفل الذ  يسمي حرف الباء بالباء، الباء المقّدم وأيضا األشكال المختلفة والمجاورة 

د يناد  الطفل الحرف )ب( بباء والحروف المجاورة له والمرسللللللومة على له من حيث الرسللللللم البصللللللر ، فق
الصللبورة  مثال: )ب، ن، د،  ، أ(. وهكذا فإّننا نطلب من الطفل مهمة إضللافية وعمل شللاق بتقديم أشللكال 

، هي شللللاقة، عوض أن التعّلم( "فبدايات ,P.46 Mialaret 1968بصللللرية مجاورة كما أّكد ذلك مياالريه )
ويضلليف أن التّعرف  يتّم بصللفة شللاملة". وهذا ما يشللرح كون التّعرف على الحرف يتّم بصللفة  سللهلة تكون

ذا كان الطفل يعاني من قصور في البصر أو كان بعيدا عن الصبورة،  كلية أوعن طريق خاصية مّميزة، وا 
فينتج عن هلذه الوضللللللللللللللعيلة غموض بين الحروف المجاورة في الشللللللللللللللكل مثل ن/ب و ا/ج /ح و س/ش 

 ها.وغير 

يفهم متطلباتنا، الطفل قد يبدو لنا غريبا وال أنّ ( (Mialaret ,1968يؤّكد لنا مياالريه ،هذا الموضلللللوع وفي
ألّنه اليدرك بشللللللللكل واضللللللللح الفروق التمييزية التي نعتمد عليها. ومع ذلك نؤّكد أّن االكتسللللللللاب البصللللللللر   

ّنما ا هاما ليس فقط في تعّلم القراءة و إلإلشللللللللللكال الخطية يف عل جزًءا من الذاكرة البصللللللللللرية التي تلعب دور 
ا في اكتسللللاب اإلمالء. ذا كان الرتباط الحاصللللل بين الشللللكل والقراءة يّفعل أيضللللً عوامل سللللمعية، حركية،  وا 

وبصللرية، فإّن المتعّلم سلليجد صللعوبة في إدراك األصللوات المنطوقة من طرف المعّلم مما يجعله غير قادر 
 على إعادة إنتاجها.

لتكوين  تعتمد فقط على النشاط الميكانيكي الطريقة المقطعية ال يجب أنّ  تستنتج أنّ  مكن لنا أنّ ومن هنا، ي
رورية د على تعدد التمارين والتكرارات  الضللاالرتباطات الضللرورية بين الشللكل البصللر  والنطق، وهكذا نؤكّ 

 في تطبيق هذه الطريقة.

 ب مرحلة  اكتساب المقاطع:-
عنللد قراءة المقللاطع المركبللة من حرفين تزداد عنللد مواجهللة  ميني تعترض المتعلّ صللللللللللللللعوبللات القراءة الت إنّ 

 الطفل للمقاطع المركبة من ثالثة حروف.

(   borصامتة + مصوتة + صامتة =  -  ) ب ُور 
ُو(    broصامتة + صامتة + مصوتة =  -  )ب ر 
(   orbمصوتة + صامتة + صامتة = - ب ر   ) و 
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 المقطع، أ  في الشلللرح الموجز والصلللعوبة في كيفية تكوين م ترتبط بالفهمفالمشلللكالت التي تعترض المتعل  
( على وجود G.Mialaret,1968مياالريه) دإضافة إلى صعوبة النطق وخاصة البنية الفضائية. وهنا يؤكّ 

مثال عندما شللللراط المتتابع  فوالمشللللكلة تكمن في بناء اال م،واالسللللتمرارية في التعلّ  صللللعوبة في عدم التتابع
( ب  في المقطع )أ   وهو مختلف، (ليس نفسللللللللللللللله عنللد وجوده في المقطع )ب  ربط الحرف )ب( وحللده وهو ن

صلللللللللفة المقلوب غير  حيث بين لنا أنّ   Piagetبياجيده وهذا ما أكّ  ،ا(ونطق أخر متطلب في المقطع) ب ر  
وث الغموض دفي نفسللية  الطفل  في هذه السللن، وأ  اضللطراب في بناء المكان  يكون سللببا في ح  ةثابت

خفاق الطفل الذ  يؤد    نّ إ  به إلى حالة الشلعور بانعدام األمن لديه. وعلى حد رأ  سليكولوجية الشكل، فوا 
 ر يتمّ " إدراك العنص رف على العناصر البناءة وهذا راجع لكون أنّ اكتسلاب المقاطع يحدث مشكلة في التعّ 

 من خالل أدراك الكل".

 :مرحلة اكتساب الكلمات -ج-
 ص في الكتاب، حيث يقوم الطفل أوالً مراحل والتي نالحظها من خالل قراءة النّ  ةاكتسللللللللاب الكلمة بعديمر 

الل معالجة القراءة خ تقديمها بدون تقطيع، فالتحليل الفونولوجي الذ  يظهر بتقطيع الكلمات إلى مقاطع ثمّ 
عترضلللللللنا هنا وقد ت في مرحلة الكلمة. ه اليملك الوسللللللليلةقراءة المقاطع رغم أنّ د على الطفل قد تعوّ  ن أنّ تبيّ 

الطريقة المقطعية قد صللللللدمت  ولكن .الوخيمة على التربية وعلى النمو الالحق لدى الطفلمشلللللكلة نتائجها 
دو تجز ء الكلمة إلى مقاطع يجعل الكلمة معروفة، ولكن يب يم القراءة، عنلدملا اعتبرت أنّ في تقلديراتهلا لتعلّ 

، الكلمة مومالع فيو لم تسللاعده في االهتمام بالكلمة.  اآلن ها الطفل إلى حدّ اإلجراءات  التي اكتسللب كلّ  أنّ 
 وبالتالي معرفة الكلمة من خالل تحليل رموزها يمكن فهمها إال ّ  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلمة 
 المكتوبة

النطق بصوت  فك الرموز
 عالي

  التعرف السمع 
 والفهم

: مراحل قراءة الكلمة حسب  7الشكل البياني رقم 
 (Mialaret, 1968, p 57مياالريه)
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 من   مشكلةأ اليجد الطفل لتحليلرموز الكلمة قراءة تجزئية للمقاطع، وعلى هذا المسلتوى من ا يسلبق فكّ 
هنللللللللا             ويرى م لللللللله مجزئلللللللةلم تعلللللللد تقلللللللدّ  تحليلللللللل الكلملللللللة التي عليللللللله وللكلن يلتلوجلللللللب خلللللللاص،نلوع 

المحاوالت واألخطاء   في الرموز سللللرنجاح الطفل وسللللرعته في عملية فكّ  أنّ  (Mialaret, 1968)مياالريه
 ت التيالمحاوال يقوم بكل   أنّ  ، فعلى الطفل1و 0و 1مرتبط حسلللللب الشلللللكل البياني السلللللابق بالعمليات رقم

ذتوصلللله إلى العملية الخامسلللة التي تمثل التعّ  شلللعر الطفل  ارف وفهم الكلمة في الشلللكل البياني السلللابق، وا 
 الكلمات المنطوقة بصلللللللوت فهم الجملة يرتبط أسلللللللاسلللللللا بمعرفة كل   باإلشلللللللباع خالل المحاولة األولى، فإنّ 

ه الطفل نحوالشلللكل رموزسللليوجّ ال بفكّ  واالهتمام(، feed-backوهنا نتحدث عن دورالتغذية الراجعة)، جهر 
 .1ح في الشكل البياني رقمحو المعنى كماهوموضّ أكثر ما يوجهه نّ 

 
 :مرحلة الجملة -د

 لكن فهم الجملة ال ينتج من مجموع الفهمة سلللللللسلللللللة من الكلمات المتتالية، و يصللللللبح الطفل قادرا على قراء
انوية طفل عناصللر ثالتضللع أمام  ، كلمةالمنطوقة كلمة  الجملة أنّ  ،، وبالتالينة لهاكلمة مكوّ  الجزئي لكلّ 

ذا كان الطفل متعّ  ه ال كلمة، فإنّ ًا أو كلمة مقطعالرموز بصفة منتظمة  مقطًعا  ود على فكّ وأخرى هامة، وا 

 

 قراءة المقاطع

 

 

النطق الجيد ≠الكلمة   

 

رفالتعّ   

 

رفعدم التعّ   

 

مع تحريف النطققراءة   

 محاولة ثانية

 .(p. 1968 , Mialaret ,58عملية الفهم  حسب مياالريه ) : يمثل1الشكل البياني رقم
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غوية ن االنتقال  من وحدة ليسلللتطيع  من البداية ضلللبط العناصلللر الهامة واألسلللاسلللية في الجملة  لكي يتمكّ 
برة بمعنى حاملة للمعنى، وبهذا يقوم الطفل بنسلللللليان قراءته الحالية  ليصللللللل ى وحدة لغوية معّ رة إلغير معبّ 

ياالريه م بواسللللللللللللللطلة الترميم السلللللللللللللليكولوجي إلى تحلديلد العالقة بين متتالية من الكلمات والجملة. ويرى هنا
(2711 ، Mialaret ّأن )  ألي  لتوجه بشلللللللكّ هذه العملية ال يمكن أن تحدث زيادة في سلللللللرعة القراءة التي

الهدف األسلللللللاسلللللللي من القراءة هو اكتشلللللللاف المعنى من  أليا الحقا، في حين أنّ  النشلللللللاط الذ  قد يصلللللللبح
 الخطاب المكتوب.

 الطريقة الكلية: 2.7.2

 ية انفعالية  بواسطة وضع ةكلمة مقروءة والمشروح تعتمد مبادئ الطريقة الكلية على ربط المعنى والفهم بكلّ 
طفل، ومالحظة الواقع الخاص بالعبارة اللفظية يعتبر مرحلة أسللللاسللللية للنجاح الالحق، شللللة من طرف المعي
م والتعليم في  ون مراحل التعلّ هذه المرحلة على األشكال والتعبيرات الحركية والنماذج والرسوم، وتتكّ  ملتوتش

 الطريقة الكلية من:

 التحضير الكتساب شامل، .2
 االكتساب العام، .1
 كتسبة،استغالل الوسائل الم .0

 مرحلة التحليل وقراءة الكلمات الجديدة ، .1

 اإلنتاج والتحليل. .1

 
ثراء وسلللللللائل التعبير  أن  p8692,  (Mialaret ,93)مياالريه ويعتبر  تحسلللللللين اكتسلللللللاب اللغة الشلللللللفوية وا 

اللغة  لعقلي، ألنّ للنمو ا اأساسيً  اوالتواصل لدى الطفل يساعد في تنمية نفسيته، ويصبح هذا األخير عنصرً 

 

اللغة الشفويةب الترجمة   

 

 

 

 

لوضعية االنفعالية المعاشةا  

 مالحظة الواقع

 

: االنتقال من وضعية معاشة إلى التعبير اللفظي 9الشكل البياني رقم 
 ريهحسب  مياال 

 () 
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م. تعلّ مباشلللرة على عملية الر ور الذ  يحدث في إحدى النشلللاطين يؤثالن وحدة متكاملة، والتطّ الفكر يشلللكّ و 
بير التع دم بخطوة نحوعلى أهميلة اللغلة الشللللللللللللللفويلة التي تجعل الطفل يتقّ Mialaret  ميلاالر  ز هنلاويركّ 

النفسي صفة بربط الجانب  إنّ مه. د تعلّ امة السلوك الرمز  الذ  هو في صدالرمز ، وتثر  كمية وكيفية ع
لة ه يسلللللاهم في مواصلللللللطفل بأول شلللللكل رمز ، وعندما يكون هذا االرتباط ذو بناء صلللللحيح،  فإنّ الواقعي 
الترميز بدون انقطاع عن الواقع. وبعد هذه المرحلة يسللللتطيع الطفل االحتكاك باللغة المكتوبة، وهذه عملية 

اللغة  كذلك أنّ  Mialaret مياالريه م أحد أسلللللللراره. وقد اعتبراألخيرة سلللللللتنقل الطفل إلى علم الراشلللللللد بتعلّ 
ذا دافع جديد ويعتبر ه ،انا قلننّ نا الحظنا أوأعن بعد  تسمح بإعالم اآلخرين أنّ  وسيلة تواصل المكتوبة وهي

فن الكالم  نّ "  إ J.J Rousseauجون جاك رسللللللوويضلللللليف في هذا الجانب ،  م الذ  ال يجب إهمالهللتعلّ 
يجب  ، هوفنوسللللللليطئبين هو االسلللللللتماع إليهم، وفن تبلي  عواطفنا و إرادتنا ورغباتنا عن بعد وبال إلى الغا

 livre secret, chap .XXVIII / comment تEmile ..."األعمللار عبر مختلف فللائللدتلله تحسللللللللللللللس

apprendre à lire. 

 

الجملة  رف علىل بالتعّ يتضلللللح من هذا الشلللللكل أّن العالقة متماسلللللكة بين جميع العناصلللللر. وهنا يقوم الطف
بالقراءة  الطريقة الكلية تسللللللللمح ر الوضللللللللعية والجملة الشللللللللفوية المرتبطة بها. ويمكننا القول أنّ ونطقها بتذكّ 

التعبيرية عكس الطريقة المقطعية ومن أهم المشكالت النفسية التربوية التي ترتبط بالطريقة المقطعية نذكر 
ف عليها. ر ا يزيد من صللللعوبة التعّ يدا من الحرف أو الكلمة، ممّ قّ منها اكتسللللاب الجملة حيث تعتبر أكثر تع

بينما الطريقة الكلية تعتمد على عنصلللر توفيق اإلدراك لدى الطفل، ويرجع تفسلللير ذلك  إلى نظرية الشلللكل 
ل ا بطريقة تركيبية أو بربط عناصللللللللللللرما بحالة معزولة قبلها أبدً تشللللللللللللكّ  األنظمة العقلية ال يتمّ  التي ترى" أنّ 

 أوبنية عامة. ا تشكلها من البداية بواسطة تنظيم شامل، تحت شكلدائمً  تباطهما، ولكن يتمّ ار 

التتتعتتبتيتتر  التعرف  القراءة 
 الكتابي 

التعبير 
 الشفوي

 الوضعية 

 

الجملة  التعرف القراءة
 المقروءة

، 2911:  يمثل سير تعّلم القراءة حسب الطريقة الكلية  لمياالريه 20الشكل البياني رقم
.11ص  
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ولكن  لإلحساسات السابقة  اإلدراك ليس التركيب (" أنّ (J .piaget, 1947, p.69جون بياجيد ذلك وقد أكّ 
نا يمكننا ل". ومن هإدراكها كك مسللللتقلة  ولهذا يتمّ التتواجد على جميع المستويات  في مجال عناصره غير 

يز لطفل يتمّ ا بصللفة شللاملة ويتفق في ذلك جميع الباحثين حيث اعتبروا أنّ  إدراك الطفل يتمّ  نسللتنتج أنّ  أنّ 
 (p.71, مياالريه ور اإلدراك عنده التعداد والوصلللللللللللف والترجمة. ويرىبإدراك تنقيطي وتشلللللللللللمل مراحل تتطّ 

2711Mialaret,  ّعندما يكون أمام مجموعة من األشلللللللللكال  شلللللللللاملةالطفل يدرك بصلللللللللفة توفيقية و  (" أن
عة من يجد نفسلللللله أمام  مجمو  مادة وقوية، بينما يدرك بصللللللفة جزئية وتنقيطية عندالبسلللللليطة ذات بنية معقّ 

 دة والضعيفة وغير حاملة للمعنى بنسبة له".البنيات المعقّ 

كتسلب الجملة بسللرعة الطفل ي أنّ  علىDECROLY et Segers) )سليجيرس وديكرولي د أيضلا تجاربوتؤكّ 
صفة ب بالرغم من تعقيدها عكس ما يحدث عند اكتساب المقطع المستقل، وهذا راجع لكون إدراك الطفل يتمّ 

د العنلاصللللللللللللللر الموجودة في الجمللة  على غرار الحرف، كما تدعو الجملة إلى البحث عن شللللللللللللللامللة، وتعلدّ 
ي الذاكرة تسللللتعمل عنصللللر إضللللاف ألنّ  د في تخزين البصللللر  البسلللليط ال تحدّ  وعوامل االكتسللللاب . المعنى

لمربي ب على االجملة المقروءة هي أسللللاسللللا جملة مفهومة، ولهذا يتوجّ  يتمثل في الذكاء، وال ننسللللى هنا أنّ 
رف وهذا ما يشللرح األخطاء المرتكبة في التع ذاكر ، النشللاط العقلي الذ  يسللمح بتثبيت يركز على هذا أنّ 

قللد ف  عنله خطلأ كلي في القراءة، غموض بين التفللاصلللللللللللللليلل ينجرّ  على الجمللة. وحلدوث الخطلأ النلاتج عن
وهلللذا يعود إلى احتواء الجمللللة على نفس الكلملللة أو جزء من ، رف على الجمللللة بجمللللة أخرىض التعّ يعوّ 

صللللللين مختلفين. وفي بعض األحيان تكون الجملة المقروءة مفهومة ولكن عند نطقها الجملة مشللللللترك في نّ 
لفهم و  عمر سيارة " / "ألب عمر مركبة " ال شعوريا مثال في الجملة التالية " ألب ر الطفل من ألفاظهايغيّ 

بعض المعطيات الهامة  لفهم دم لنا الذ  يقّ   Oléron, 1962) أوليغون) هذا الغموض نعود إلى أبحاث
ريب والمقارنة  قعلى التم  الذ  يعتمد الحقا عملية التحليل اإلدراكي  عند الطفل، والطابع السيكولوجي للتعلّ 

الفروق واالختالفللللات في  د كمللللا يفترض البللللاحللللث وجميع علمللللاء النفس، على أنّ . ومن المؤكللللّ والتحليللللل
ألولية  ا رف واإلدراك أكثر من التشللللابه في العناصللللر. ومن االسللللتثماراتالعناصللللر تسللللاعد الطفل على التعّ 

 ية :للمكتسبات الكلّ 

ل رف على بعض الكلمات، ومن المستحسن تقديم للطفالجمل ويستطيع الطفل التعّ  سلريعا ما تنفكّ  -
وهلللذا في بلللدايلللة القراءة التعبيريلللة، حتى ال يظهر عنلللد الطفلللل القراءة  ،الجملللل الجلللديلللدة المفهوملللة

 مة.كلّ مة المتقطعة كلّ 
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وتعزيز  دسللللماح للطفل باسللللتيعاب جيّ الالتمارين المسللللتثمرة لمجموع الجمل المكتسللللبة هدفها  كلّ  إنّ  -
ع اللغة في وضلللللللرن عليها ر بتفردها وهذا بوضللللللع الكلمات في بنيات مختلفة والتمّ معرفة العناصلللللل
 وظيفة التواصل.

تجعل الطفل يسلللللتعمل أشلللللكال ابتدائية وفرص لقراءة واسلللللتعمال اللغة التمارين األولى التعويضلللللية  -
 المكتوبة.

 ا.متماسللللللللكً  ون كالا كّ رف عليها بصللللللللريا وخطيا ويالتعّ  الكلمات يتمّ  بسللللللللهولة ألنّ  الجمل يتمّ  فكّ  إنّ  -
ليل والتعرف ز للتحعنصللللللللللللللر يمكن أن يتواجلد في بنيات مختلفة فيتجهّ  كللّ  م الطفلل أنّ وهكلذا يتعلّ 

 على الكلمات الجديدة التي ستكون الموضوع األساسي في الجملة التالية.

 :مراحل التحليل وفّك رموز -2

ه التوجد ن أنّ ن المربو مات الجديدة حيث بيّ الرغبة في قراءة الكل الرموز ينتج عن نشاط التحليل وفكّ  إنّ 
 يز:الرموز الجديدة، ويختلف األطفال في استعمالهم لهذه الطرائق فنمّ  طريقة واحدة لفكّ 

لرموز سهال ا التحليل وفكّ  حيصب التقريب والمقارنة، ويمكن أنّ  النشاط األساسي للطفل يعتمد على -
 ة.بممارسة الطفل لعدد كبير من التقريب والمقارن

ذا لم تصل هذه الوظيفة إلى مستوى مقبو  ، توجب على الطفل تحسين الوظيفة التصنيفيةي - ل من وا 
ي بسب ننمي لدى الطفل الوع علينا أنّ ب صف بالسطحية، ولهذا يتوجّ مجهود الطفل يتّ  النمو، فإنّ 

 .شدةر على شرح لماذا يقرب الكلمة الجديدة من الكلمة الم ايصبح قادرً حتى  ،التناظر الوظيفي

 ز حدوث االرتباط بين الفكرتحدث بواسللللللطة المعنى، وهذا ما يعزّ  أنّ  قراءة الكلمات الجديدة يمكن -
 واللغة الشفوية واللغة المكتوبة.

نجد وهكذا  ،تمارين التقريب بنجاح ت كلّ بسهولة إذ تمّ  التعويض التناظر  بواسطة المقارنة يتمّ  نّ إٍ  -
 مثال: لطفل تؤد  إلى الكلمة الجديدة اقبل بنيت وقرأت من أنّ الجمل التي  

 .نا .............دا ... -
 .طا.................را  -
 .نار.دار.............. -
 طائر... .....طائرة. . -

 تمّ  هالصلللللللللللللعوبة التي تنتج من تركيب عدد من العناصلللللللللللللر )الطريقة المقطعية( الوجود لها ألنّ  إنّ  -
جعل   امن االرتباطات، ممّ  اكبيرً  اطفل يعرف عددً تعويضللللللللها بعملية التعويض، وهذا راجع لكون ال

 لديه. اكتشاف المبادئ سهالً 
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الكثير من الكلمات تقرأ بسلللللب موضلللللعها من عناصلللللر بسللللليطة ومعروفة خالل عملية تقريب كلمة  -
رح ه يبقى من الصعب شأنّ  حين ضرب، في –جلب  –تحو  على ثالثة مقاطع بسيطة مثل كتب 

 بنيات الصعبة.العملية في الكلمات ذات ال

معرفة العناصللر األسللاسللية   ( أّن سللرعة التقريب هي قوة فيp. 2711Mialaret ,70ويعتبر مياالريه)
لنجاح عملية التعّلم، ولهذا السللللللللللللبب نركز على ضللللللللللللرورة القراءة اإلمالئية، فالمجهود المبذول من قبل 

 تفيد منه خالل بحثه عنالطفل خالل االكتسلللللللللاب الجّيد يعّزز النشللللللللللاط الالشللللللللللعور  القو  الذ  يسلللللللللل
 التناظر.

 :اإلنتاج والتحليل مرحلة -2

فل، يجعل م القراءة في التكوين العقلي لدى الطوالدورالذ  يلعبه تعلّ  طلابع االسللللللللللللللتقرائي للطريقلة الكّليلة،فلال
وذلك بهدف اكتشلللللللاف تدريجي  ، منه اسلللللللتعمالها م الطفل مجموعة من الوسلللللللائل ويطلبالمربي يعرض أما

معرفة ل في إطار تكوين العقل العلمي" فية تسلللللللجّ الطريقة الكلّ  ء واالسلللللللتعمال، ويمكنا القول أنّ لقوانين البنا
 الدراسلللللللللللة العلمية للقراءة تتمّ  أنّ  (p. 2711Mialaret ,232) مياالر  ويرى م التفكير".القراءة يعني تعلّ 

رجمة الطفل بدون أ  خطأ تم يسللللتطيع أسللللاسللللا ضللللمن ثالثة أبعاد: الدقة والسللللرعة والفهم. وفي نهاية التعلّ 
 لى:شمل ع، ويفي وقت معقول تتمّ  ا مكتوبا، وحتى تكون هذه الترجمة مقبولة يجب أنّ شفويا نصّ 

 .لتقويم الدقة سؤاال ثالثين( ويحتو  على Morlanwelzقياس الفهم )مقياس الفهم  .2

 استثمار مجال واسع  دون اإلطالة وذلك لإلحاطة بقدرات واهتمامات الطفل. .1

امل فقط شللللالرف يقوم الطفل بالتعّ  ال المتوسللللطة البسللللاطة، وهذا حتىمال الكلمات والعبارات اسللللتع .0
دة ويسلتحسن استعمال قاموس األلفاظ هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم اسلتعمال الكلمات المعقّ 

 سنوات. سبعالعاد  لسن 

دريس، طرائق الت الرموز ليسللللللللللللللت نفسللللللللللللللها في عملية فكّ  نّ التدريس أل ال يرتبط بطرائق يجلب أنّ  .1
ز الذين عزّ ي ز األطفال الذين تعلموا بواسللللطة الطريقة المقطعية بينما النّص فالكلمات البسلللليطة تعزّ 

 موا  القراءة عن طريق الطريقة الكلية .تعلّ 

. اونفسيً  ايً ومعرف اعصبيً  ان واحد نشاطً يتطلب في آد، معقّ  كفاءة القراءة هي نشاط جدّ  وخالصة القول، فإنّ 
يجعل القارئ ملزم على تفعيل مجموعة من القدرات واالسللتراتجيات المعرفية وماوراء المعرفية ومعارف ا ممّ 

 منها: كفاءة القراءة ترتبط مباشرة باألسباب التي تجعل القارئ يقرأ سابقة  للمواضيع المعالجة. وبالتالي فإنّ 

 .بالهدف من القراءة استخالص المعلومات الواضحة: تحديد المعلومات التي ترتبط مباشرة -
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 .البحث عن أفكار دقيقة  -

 .البحث عن تعريف ومعاني الكلمات  والعبارات -

 .تحديد سياق القصة ) الزمن، المكان.....( -

 .إيجاد األفكار الرئيسية إذا كانت واضحة -

واستنباط العنصر األساسي في  وضع مراجع مباشرة : استنباط حادث معين يؤد  إلى حادث أخر -
 جج وتحديد  مرجع الضمير.سلسلة من ح

 المهارات القرائية المكتسبة لدى التالميذ من السنة الثالثة إلى الخمسة ابتدائي: 1.2

 :المهارات القرائية المكتسبة لدى تالميذ السنة الثالثة 2.1.2

أن يكون  ةب على التلميذ عند انتقاله إلى السللنة الثالثيتوجّ ،  ةيوفي ضللوء المقاربة بالكفاءة والمقاربة النصلل
ى الرموز ود علالمشلللللللاكل األولية التي تطرحها القراءة ألّنه قد تعّ  واجتاز كلّ  ،قد تخطى جميع الصلللللللعوبات

وانتقل إلى القراءة الصلحيحة. وحسلب الوثيقة الرسمية المرافقة لمنهاج السنة الثالثة ، الكتابية وألف أصلواتها
ليوسع  سنتين ةرب عليه  لمدّ يستخدم هذا  النشاط الذ  تدّ  السنة الثالثة  سنة القراءة، فالتلميذ  ، فإنّ 1331

ة ومن أهم يم اللغة العربيتعلّ  أركان من اأسلللللللللاسللللللللليً  االقراءة  أصلللللللللبحت وسللللللللليلة تثقيفية  وركنً  أفقه ويفهم أنّ 
 هي: 1331ألهداف التي يسعى إلى تحقيقها منهاج السنة الثالثة 

 يته،ص بتجاوز ذلك إلى جزئي  للنّ لمعنى الكلّ م االقراءة المسترسلة التي يتمثل فيها المتعل   -

 تنمية الرصيد المعرفي واللغو ، -

 م،تنمية الجانب االجتماعي والوجداني لدى المتعلّ  -

 :ة هيالسنة الثالثومن أهم المهارات القرائية المكتسبة في كمال التحّكم في آليات القراءة. است -

 الجديدة ؛ يقرأ الكلمات -

 ومعبرة . قراءة مسترسلة ي الطول والصعوبة المختلفة ف وصيقرأ النصّ  -

 .الوقف ويقف على الساكن يحترم عالمات -
عطاء معلومات عنها بشكل خاص. -  فهم النصوص وا 

 .توظيف جمل تامة للتعبيرعن الذكريات والمواقف -

تحرير نصلللللوص متنوعة ) رسلللللائل، طلبات، شلللللكاو ، تقارير، عروض حصللللليلة تجارب (  يتراوح  -
أسلللللللللطر وذلك اسلللللللللتجابة لتعليمة واضلللللللللحة بتوظيف موارد مختلفة.   24ى إل 4عدد سلللللللللطورها من 
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داف لللللللللللللللللشلللمل األهربعة وهي تع على المهارات اللغوية األيتضلللمن المنهاج على كفاءة قاعدية تتوزّ 
 التالية:

 يحدد معطيات مشروع الكتابة) القصد، الموضوع، المستقبل(. -

 يستعمل الكتابة كوسيلة للتواصل . -

 قرائية المكتسبة لدى تالميذ السنة الرابعة الخامسة:المهارات ال 2.1.2

 مل على:تا المهارات القرائية المكتسبة في السنة والرابعة  الخامسة فتشأمّ 

ف على ر السنة الرابعة والخامسة من التعليم االبتدائي تمثل مرحلة تعليمية يشرع فيه التلميذ التعّ  أنّ  -
 حظة الظواهر.س على ماليليا ينقله إلى التجريد المؤسّ رفا تحلبعض الظواهر النحوية والصرفية تعّ 

 وع في النصوص.م على ظاهرة التنّ فتح ذهن المتعلّ  -
 ود بالمعلومات .م المعارف والتزّ ين من القراءة المسترسلة  وتقيالتمكّ  -

الكتابة اإلبداعية للنصللللللللللللوص بغرض التواصللللللللللللل مع احترام القواعد الشللللللللللللكلية للكتابة منها احترام  -
 واستعمال قواعد اللغة وغيره.. لوقف والجانب اإلمالئي للكلمات وتنظيم الفقراتعالمات ا

 المستخدمة في دراسة نشاط القراءة: العلمية الطرائق  9.2

عملية القراءة ال يمكن مالحظتها بالعين المجردة، فقد قام علماء  نظرا لكون اآلليات العقلية التي تتدخل في
لمقاييس راء على مسللتوى السلللوك، وتتمثل هذه اتسللمح بقياس األداء لدى القّ النفس اللغويين بوضللع تقنيات 

في تسلجيل الزمن المسلتغرق في االسلتجابة واألخطاء المسلجلة أثناء نشلاط القراءة،  ويطلق على هذا النوع 
، كما توجه علم النفس العصلللللللللبي المعرفي  chronométrie mentaleمن القياس بقياس الزمن العقلي 

صبية صورة العإصابات على مستوى الدماغ بفضل المعند األشخاص الذين يعانون من  سة القراءةإلى درا
Imagerie cérébrale عند  نبض الدمو القياس  وتعمل على قياس النشللللاط الكهربائي لقشللللرة الدماغ أو

راء  ألداء عند القّ رة  لب تقديم نماذج واسللتثامقاربة االرتباط التي تتطلّ بالقارئ، باإلضللافة إلى دراسللة القراءة  
 باستدعاء  المعالجة بالحاسوب.

 قياس الزمن العقلي: 2.9.2

والدقة التي تحسللللللللللب بالنسللللللللللب المأوية لعدد  حسللللللللللاب زمن االسللللللللللتجابة بالميل ثانية،يتطلب هذا المقياس ب
 ثدة  للعملية المعرفية، حيرات جيّ االسللللللتجابات الخاطئة وعدد االسللللللتجابات الصللللللحيحة حيث تعتبر مؤشللللللّ 

 فية.ل الزمن الضرور  للمعالجة في العملية المعر الزمن المستغرق في االستجابة لمثير ما يمثّ  يفترض أنّ 
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 حركات العين: -

 Emile ,1879إميل جافال) ويعتبر ،رات عن نوع المعالجةدم لنا  مؤشللللّ إن تحركات العين عند القراءة  تقّ 

Javal ) ّأشلللار إلى أن العين ال تتحرك باسلللتمرار على ل من وصلللف حركات العين  خالل القراءة، حيث أو
باسلتراحة توقف قصلليرة،  وتسلمى الحركات السللريعة المتقطعة و متقطعة كات سلريعة و لكن تقوم بحر   النّص 

هي ، و في عدسلللللللللللة العين  Fovéaمنطقة  أو غير المنتظمة، وتسللللللللللمح بتحديد مكان  الكلمة المقروءة عند
سلللللريعة تعالج بالحركات ال علومات البصلللللرية الضلللللرورية لفهم النّص فالم.  د للمعلوماتمنطقة اإلدراك الجيّ 

ة ال تتحرك العين جامد ىحيث تبق تثبيت البصللللللر، يتمّ  ، غير المنتظمة وخالل اسللللللتراحة التوقف القصلللللليرة
أهم التقنيات المسللللللللتعملة هنا تقنية النافذة المتحركة  ومن (. 033msو 133لبعض ميلي ثواني أ  بين )

في الزمن  ( تسللللمح بتعديل النّص ,Mc. Conkie et Rayner 8698كوكي وراينر )منالتي وضللللعها كل 
 درة تسللمح بتقدير نوعية المعلوماتفمسللاحة نافذة القراءة المقّ حركات العين لدى القارئ،    الواقعي  بواسلطة

ا ضللللللللللللللحلللً او  التي يقوم القلللارئ بتحليلهلللا عنلللد مكلللان التثبيلللت ومراقبلللة إعالنهلللا، وهكلللذا يبلللدو جزء من النّص 
ذا كانت والنافذة تتحّ  ) x (غير ظاهر بعالمة وبقية النّص  للقراءة)النافذة( رك لترافق حركات عين القارئ، وا 

اب، وهذه تصلللللل النافذة كبيرة عن ما يسللللللتوعبه اإلدراك في لمحة واحدة،  في هذه الحالة ال يمكن للقراءة أنّ 
 21إلى 21ومن  حروف على اليسلللار 1أو 0 حة المجال البصلللر   خالل القراءةالتقنية تسلللمح بتقدير مسلللا

 .على اليمين في اتجاه التثبيت( احرف

( فهذه التقنية Rayner, 1979 )  et  Berteraراينر وبريترا الذ  وضللللعه  fovéaأما التقنية الثانية قناع
  ا.من الجهتين يبقى جليلل المثبللت من طرف القللارئ أمللا بقيللة النّص  وضللللللللللللللع قنللاع على جزء من النّص  يتمّ 

( هي نوع من تقنيللة النللافللذة Rayner ،2741)راينر  والتقنيللة الثللالثللة وتللدعى تقنيللة الحللدود التي وضللللللللللللللعهللا
ركة التي تسللمح  بتعويض كلمة موضللعها على اليسللار  للحدود المعرفة من قبل بواسللطة كلمة أخرى  المتحّ 

 .(Ferrand et  Ayora, 2009.p17عندما تقوم حركات العين باجتياز هذه الحدود )

 مهمة قرار الكلمات المفردة: -

 8690Rubenstein,  et)مليكان وقارفيلد وروباينشللللللللللللتاين  اسللللللللللللتعملت هذه المهمة ألول مرة من طرف

Garfield & Millikanم بسللرعة وبصللفة صللحيحة قدر اإلمكان على انتماءحكّ ت( تتطلب من الفرد أن ي 
  tobleوالنصف األخر  tableدمةلمقّ مجموعة من سلسة حروف لغوية، وفي هذا النشاط نصف الكلمات ا

 تقييم القارئ على أسللاس الزمن المسللتغرق في االسللتجابة وحسللاب نسللبة األخطاء المرتكبة، وهكذا يتمّ  ويتمّ 
ة وداللية إمالئية وفونولوجي)التركيز على مفهوم السلرعة والدقة، وتسمح هذه التقنية باستعمال عوامل عدة: 
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على استجابات ( consigne)ليمةالمألوفة والتعّ  المثيرات ى معرفة مدى تأثيروغيرها....( والعملية تهدف إل
 .(Ferrand et Ayora, 2009.p18األفراد )

 مهمة النطق المباشر والمؤجل: -

، حيث يطلب (Foster,& Chambers 2740)فوسللتر وشللامبر وضللعت مهمة النطق المباشللر من طرف
دم على شللاشللة الحاسللوب، وفي هذا النوع مكان كلمة تقّ النطق بسللرعة وبصللفة صللحيحة قدر اإل من األفراد

ا مهمة النطق  المؤجل أمّ  طابع القراءة بصللللوت عالي عن طابع القراءة السللللاكنة. من المهام يصللللعب عزل
ييز بين عمليتين ( وتسللللللللمح بالتمّ 2711Balota,  et Chumbley) وبالوطة شللللللللامبلي من وضللللللللعها كلٍّ 

فإذا  ،هذه المهمة اسللللتجابة الفرد للمثير البصللللر  تؤجل، وبهذه الطريقة مختلفتين في القراءة المباشللللرة، ففي
ل، فهذه الظاهرة تنتمي إلى وغير مالحظة في النطق المؤجّ  في النطق المباشللللللللللللللر كلانت الظاهرة المالحظ

 (.21، صFerrand  Ayora  ،1337رف واإلدراك المرتبط بالقراءة الساكنة)عملية التعّ 

 رف اإلدراكي:مهمة التعّ  -

 سللللللللللللللللالومونومهملللة وضللللللللللللللعهلللا  هلللذه المهملللة تسللللللللللللللمح بتلللدريج المثير البصللللللللللللللر  اللللذ  يراد معلللالجتللله،
(Salomon,1951) لمة، ر لديه الوقت الالزم للمعالجة التامة للكبحيث ال يتوفّ  ،وتتطلب تقديم كلمة للفرد

 التقنيةو  .دمة له في زمن مختصالحاسللللللللللللوب الكلمة المقّ  مفاتيحالرقن على لوحة  ويسللللللللللللتوجب على الفرد 
 2773Grainger et) من سللللللاقي وقاراينر التي وضللللللعها كلٍّ  هي تقنية نزع القناع تدريجيا دثةاألكثر حا

Segui, ّزمن تقلللديم  ملللا ارتفعرف عليهلللا مع القنلللاع وكلّ ( وتتمثلللل في تقلللديم بلللالتنلللاوب الكلملللة التي يراد التع
 &Snodgrass)  سللنودقراس ومينتزر التي وضللعها الكلمة انخفض زمن القناع. أما تقنية التقديم المجزئ

Mintzer, 1993  ّلوب من فشلليئا والمط ئاإضللافة المعلومة البصللرية شللي ب تقديم جزء من الكلمة ثمّ ( تتطل
 (.Ferrande, 2009.p18-19  Ayoraرفه على الكلمة)د من تعّ الفرد وضع إصبعه على الزرعندما يتأكّ 

 الداللي: التصنيفمهمة  -

 يطلب من الفرد أنّ  ،من خاللها(,Ruddy  & Meter  2740)رود  وميتر من  وضللللللللع هذه التقنية كلٍّ 
رر بسللللللللرعة وبصللللللللفة صللللللللحيحة قدر اإلمكان  انتماء الكلمة إلى تصللللللللنيف داللي )كلمة وردة تنتمي إلى يقّ 

الحكم  رف مع عمليةها  تشلكل صلعوبة في فست  عملية التعّ صلنف األزهار ( ومن مسلاوئ هذه الطريقة أنّ 
ر فيها التقديم المسللبق للصللنف على معالجة الهدف. الطعم التي قد يؤثّ  ذلك عملية االسللتثارة أوالداللي، وك

حيث يتطلب األمر  Forster, (Shen et 2771)شلللان وفورسلللتر من تعديل هذه التقنية من طرف كلٍّ  وتمّ 
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إلى  نتميخالل تجربة وتحليل المحاوالت الفاشلللللللللللة فقط )الكلمات التي الت اسللللللللللتخدام صللللللللللنف داللي واحد
 دم(.الصنف المقّ 

 تقنية الستثارة أوالطعم: -

أول قبل )الهدف(المثير الذ  سلللللليعالجه الفرد، وتسلللللللمح هذه التقنية بمعالجة  وتشللللللمل تقديم )الطعم( كمثير
العالقات المختلفة بين الطعم والهدف والقيام بمالحظة تأثير هذا السلللللللللللللتخدام على معالجة الهدف، ويمكن 

ة لهدف  والشلللدّ ل  وتسلللمح هذه التقنية بتحديد بوضلللوح  دور التسلللهيل أو الكفّ  ،و بدونهتقديم الطعم بقناع أ
ر في معالجة ؤثّ الطعم ال ي ة  التقديم  الصلغيرة  التي  تستخدم كشرط للمراقبة. وبالتالي فإنّ المضليئة أو مدّ 

يمها بواسلللللطة تقي ر يتمّ واتجاه وتقدير الظواه ،ة أو شلللللدة الطعم تتزايد تدرجياالهدف عند  نقطة الصلللللفر فمدّ 
ض فإذا كان زمن االستجابة ينخف .زمن  المسلتغرق في االسلتجابة   وشلروط الطعم ونقطة الصفرالمقارنة 
دئذ زمن االسلللللتجابة يرتفع عن ل والعكس في حالة أنّ ه مسلللللهّ نقطة الصلللللفر نقول عن الطعم أنّ مع  بالمقارنة

 (.et Ferrand, 2009.P19  Ayoraللطعم) نتحدث عن عملية الكف 

 تقنية المهام المتعددة ومفهوم التغطية الوظيفية: -

ر مقياس الزمن العقلي،  ونظرا لكون التقنية الواحدة غيالتقنيات السللللابق ذكرها تسللللتعمل  كلّ  نظرا لكون أنّ 
 المسلللتخدمة من طرف القارئ، ولهذا أصلللبح من الضلللرور  أنّ ل اآلليات العقلية كافية وال تسلللتطيع أن التمثّ 

مالحظتهللا في مهمللة قرار الكلمللات  تمّ  التي ميع النتللائج من مختلف المهمللات، فللإذا كللانللت الظللاهرةتجمع ج
 لرف، عنللدئللذ يمكن لنللا اعتبللار هللذه الظللاهرة تمثللّ رف اإلدراكي وفي مهمللة التعّ المفردة، نجللده في مهمللة التعّ 

طية نقصللللد به  بمفهوم التغ إلحدى المهام، وهذا مااقع  وليس عبارة عن ظاهرة نوعية عملية القراءة في الو 
 (.et  Jacobse Grainger  , 2771)قراينر و جاكوبس الوظيفية الذ  اقترحه

 :(Sternberg, 1969 ) تقنية العوامل التكميلية أو الملحقة  -

على   تتمّ ال المعالجة التي بصلللللللللفة متسللللللللللسللللللللللة، بحيث أنّ  تمّ لجة المعلومات تمعا نّ تفترض هذه الطريقة أ
ين  ران على المرحلت، وهذان العامالن يؤثّ أ()ت المعالجة على مستوى المرحلةإذا تمّ  إالّ  (ب)مسلتوى المرحلة

 بر أنّ بهما. ونعت ان على زمن االسللللللللللتجابة يصللللللللللبح ملحقً الجة المعلومات وبالتالي أثر هذين العامليفي مع
 راحل المختلفة منعلى الم راومن المحتمل أن يؤثّ  ،ن لهما أثر ملحق على زمن االسللللللللللللللتجابةهلذين العلاملي
 أنهما يؤثران في المرحلة نفسلللها، ولكنّ  يتفاعالن مع بعضلللهما نظنّ   العامالن إذا كان هذان االمعالجة، أمّ 

 ضلللللللللللةبصلللللللللللفة غام إرسلللللللللللال المعلومات يتمّ  ويعتبرون أنّ ، أغلب الباحثين ال يتفقون حول هذه الفرضلللللللللللية

Ferrand, 2009.p20)  Ayora et.) 
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 عصبية:دراسة اإلصابات ال 2.9.2

ملية االحتفاظ مل على عتوج ويشك المزدالتفكّ المعرفي من أهم المفاهيم المستعملة في علم النفس العصبي 
عمالن داءين يستاأل  خر مصاب، ويرى علم النفس العصبي المعرفي أنّ ن عندما يكون األداء اآلبأداء معيّ 

عوبة في  ه يجد صءة أسماء الكلمات، فإنّ مثال إذا كان أحد المفحوصلين يستطيع قرا ،عمليات معرفية مميزة
 لديه صلللللللللعوبة في خر بإمكانه قراءة الكلمات الشلللللللللاذة ولكنّ آ ، بينما نجد مفحوصلللللللللاشلللللللللاذةقراءة الكلمات ال

 ك  وظيفيا  العمليات المسؤولة عن أسماء الكلماتيعلى أسماء الكلمات. في هذه الحالة يمكن تفك رفالتعّ 
تتفق هذه و  يان  طرائق مختلفة في المعالجة،العمليتين تسللتدع تالي نجد أنّ وبال، وعن قراءة الكلمات الشللاذة
 (.Ferrand, 2009.p21)  Ayora etين للقراءةتالنظرية مع نظرية طريق

 طريقة المصورة العصبية: 1.9.2

ستثار شان العصب  منها الجهد الكهربائ  الم سمح بمالحظة الن  PTV: potentiel) هناك تقنيات عديدة ت

électrique évoqué) الطبقي والتصلويراإلشعاعي (PTET:omographie)  والتصويرالوظيفي بواسطة
 الدماغ باألشلللللعة ومغنطيس تصلللللوير  (IRMF: Imagerie fonctionnelle par résonance) الرنين

((MEG: Encéphalographie. النشاط الكهربائي للدماغ  المسلتثارتسلمح بقياس الجهد الكهربائي فتقنية
وع النشلللللاط الذ  مالحظة تنّ  منفذات كهربائية على جلدة الرأس، ويتمّ  نجاز مهمة مابواسلللللطة وضلللللعل إخال
 على موجات عصبية. م للحصوليضخّ 

هذه  بها ذات استقطاب موجب أوسلبي بظهورها عند تقديم المثير، وتسبّ تعريف هذه الموجات على أنّ  ويتمّ 
تقنية  اوتسللللللللللللتعمل لقياس النماذج المختلفة للقراءة. أمّ  انحاللها المكاني صللللللللللللادق، التقنية صللللللللللللدمات ولكنّ 

 ط إشعاعيبواسطة مخط أوالحساسةب تصوير المناطق العصبية النشطة التصوير اإلشعاعي الطبقي تتطلّ 
فالمناطق النشللطة من الدماغ تسللجل ارتفاع تدفق الدم ونالحظ زيادة تمركز المخطط في األوردة، يحقن عبر 

هذه  مدط، ومسلللللتويات النشلللللاط المختلفة لهذه المناطق تترجم بألوان مختلفة، وتقّ المناطق الحسلللللاسلللللة للنشلللللا
طة الرنين بينما تقنية التصللللوير الوظيفي بواسللللل .اويبقى انحاللها الزماني صللللادقً  ايدً جّ  امكانيً  التقنية انحالالً 

لخصللللائص سللللة اوذلك بدرا ،ثالثية األبعاد ارً تسلللمح بتصللللوير النشللللاط العصلللبي في الدماغ وتعطي لنا صللللوّ 
يز هذه تمّ وتاألكسلللللجين في الدماغ،  ر حسلللللب نسلللللبة تمركزالجذابة للهيموجلوبين التي تتطوّ أو  المغناطيسلللللية

 الطريقة بانحالل مكاني وزماني ممتازين.
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ن طرف م المسللللللتقرأةالمغناطيسللللللية على تسللللللجيل المناطق وتقوم تقنية مغنطيس تصلللللوير الدماغ باألشللللللعة 
ذه التقنية يز هتقط  متواجد في  الخوذة  التي نضللللع تحتها المفحوص، وتتمّ النشللللاط العصللللبي بواسللللطة  مل

ية د وتعتبر الحقول المغناطيسللللوانحالل زماني جيّ  ها ذات انحالل مكاني صللللادقبرغم من كونها مكلفة، فإنّ 
راسة دكبير للنشاط العصبي من المنبهات الكهربائية. ورغم حداثة هذه التقنية يمكن استعمالها ل صادقة لحدّ 

 (.et Ferrand, 2009.p21-22) Ayora عةدم لنا نتائج مشجّ ها تقّ نّ النشاط العصبي خالل القراءة أل

 (:(Dijkstra&Smedt, 1996 مقاربة االرتباط 4.9.2

  ،تهدف هذه الطريقة إلى اسللللللتثارة النماذج النظرية للقراءة، فهي تسللللللمح بدراسللللللة التصللللللاق الداخلي للنموذج
ب من الباحث وضلللللع فرضللللليات واضلللللحة وتسلللللمح ة تقاسلللللم نماذج تنافسلللللية، وهي تتطلّ وهذا  بتقديم إمكاني

ى  تحمل معن  هذه الطريقة ال ، فإنّ هذه الطريقة بعض الجوانب السلبيةول  ،باستخالص ترجمة جديدة للنتائج
موذج  تواجه الن صللللللللحيحة يجب أنّ  ترتبط بالمثيرات، وحتى تكون نتائجها إذا كانت المعطيات التجريبية إالّ 

 .22بالمعطيات التجريبية  وليس العكس وللتوضيح نقدم هذه المقاربة في الشكل البياني رقم
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ة في دراسة ها ذات أهميولكن تبقى كلّ  ،هذه التقنيات جوانب إيجابية وأخرى سلبية لكلّ  أنّ  ،خالصة القولو 

 نشاط القراءة بطريقة علمية.

 

 تؤدي إلى

 ممون بمعطيات ل

 النظرية
كلعلى ش  

 نتائج  تجريبية

 تقارن ب

 نماذج

 تعدل إلى

 النتائج الصورية
ألي  برنامج إعالمي  

 (  (Dijkstra&Smedt , 1996: يمثل مقاربة االرتباط    22الشكل البياني رقم 

 (.22-21، صAyora، 2009 و ( Ferrand   في 
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 تمهيد:

من خالل تحليل نشللللللاط القراءة بمنظور  ،وذلك إلطار النظر  لمتغيرات الدراسللللللةهذا الفصللللللل بتناول ا في نقوم
نظام معالجة المعلومات، وذلك باعتبار مهارة القراءة نشاط معرفي يقوم بمعالجة المعرفة المكتوبة، بحيث يقوم 

راءة سواء من اط القالمنظور المعرفي لمعالجة المعلومات بتزودنا بمجموع القدرات العقلية التي تتدخل أثناء نش
نقوم من خالل هذا الطرح بتوضللللللللليح  out putأومن حيث تنفيذ مخرجاتها  in put حيث معالجة مدخالتها 

أّن نشلللللللللللاط القراءة يعتمد على مجموعة من القدرات العقلية المعرفية وأ  خلل على مسلللللللللللتواها،  قد يؤد  إلى 
ألسللللللاسللللللية سلللللليمّكننا من تصللللللميم وبناء مقياس لقياس صللللللعوبة في تعّلم القراءة ، والتّعرف على هذه القدرات ا
 مستوى القراءة  وتشخيصها بمعرفة منبع الداء لمعالجته.

 نظام معالجة المعلومات ونشاط القراءة: 2.2

تعرف القراءة على أ ّنها نشلللللللاط معرفي يسلللللللمح بالتّعرف على الكلمات وعلى شلللللللّكل إمالئي يحمل معنى حيث 
القراءة، وتعتبر القراءة مفتاح المتعّلمات ووسللللللليلة نجاح المتعّلم في دراسلللللللته،  تعتبر الكلمة وحدة أسلللللللاسلللللللية في

ونظرا ألهمية هذا النشللاط في الحياة المدرسللية للطفل، رأينا من الضللرور  اقتراح تقويم تشللخيصللي للمتعّلمات، 
صي في القراءة ييسلمح بتحديد أصلل ومنبع الصعوبات المالحظة في ميدان معين، وبالتالي فإ ّن التقويم التشخ

يجب  أّن يكون ذا مقدرة على تحديد السللللللللللرعة في القراءة والفّهم، وهذا ما تقوم به حاليا مقاييس القراءة، ولكن 
يجب تحديد منبع وأصلل االضطراب المحتمل باإلشارة بدقة إلى مستوى األداء الممكن  لدى الفرد في مختلف 

 العمليات المكلفة  بحدوث نشاط القراءة. 

ن زكار م ذا الغرض تّم وضللع مقياس تقويم وتشللخيص القدرات المعرفية لدى القارئ الراشللد من طرف كلٍّ وله 
( أّنه يمكن (J.M.Braibant, 1994ويرى برايبونت  .) (Zagar, Jourdain, Lété, 1993وجوردان وليتي

ممّيزة  ماهي نتاج عدة عناصلللللرنّ ا   و  تعريف القراءة على أّنها قدرة عقلية معّقدة، وال يمكن اعتبارها كفاءة واحدة،
ورغم كونهلا متكلامللة فتتلدخلل فيهلا قدرات خاصللللللللللللللة بمعالجة المعلومات المكتوبة، وكفاءات معرفية عامة مثل 

وتتللدخلل آليللات معللالجللة المعلومللات في التّعرف على  االنتبلاه والللذاكرة واالسللللللللللللللتعللداد العقلي والمعلارف العلامللة،
أّن آليلللات التّعرف على الكلملللات التي تتحّكم في فّهم  ((Alégrid, 1989الكلملللات المكتوبلللة. ويعتبر أليجريلللد

 اللغة هي آليات غير مستقلة.
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األسللاليب وإلجراءات الالزمة في حالة  ( "ضللرورة التمّييز لتحديد ما هي(Alégrid, 1989 اويرى أليجريد أيضللً 
 Claxton.G, 1980, p 237) )سونّ ا كالكأمّ  (.(J. Grégoire, 1999, p2صعوبة فّهم النّصوص المكتوبة"

ه من البلللديهي، أّن القراء يقومون بلللإعلللادة تنظيم المعنّ   ى للرموز المكتوبلللة قبلللل األخلللذ بعين االعتبلللارفيرى"أنلللّ
البعض، ويجب تنظيم المعنى المرتبط بالقواعد النحوية  للجمل ثّم ربط  الوحدات الحرفية  الملتحمة مع بعضها

 حو المعنى الموجود في السياق." وجيهها نّ المعنى للجمل المتتالية وت

حيث يرى كلٍّ من فيراند  وقد اعتبرت القراءة منذ السللللتينات عبارة عن مجموعة من مراحل معالجة المعلومات،
أّن تنظيم مختلف مسلللتويات مراحل المعالجة يمكن أّن يتّم )  et Ayora, 10-11p, 2009  Ferrandوأيورا)

فتعالج المعلومة كوحدة إمالئية قبل القيام بمعالجتها فونولوجيا، فكّل تمثيل  لغو  وفق تسللللللسلللللل بناء المعرفة، 
بصللفة متسللاقطة   ينتج  مباشللرة عن مسللتوى أدنى من المعالجة المعرفية، أّما إذا كانت المعالجة  المعرفية تتّم 

ّكل متواز ، تعمل بش بصلفة مستقلة عن بعضها البعض ولكن بإمكانها أنّ  مسلتويات مراحل المعالجة تتم لّ فك
بينما في المعالجة  التفاعلية، فإّن مسللتويات المعالجة العليا تتفاعل مباشللرة مع المسللتويات الدنيا من المعالجة 

ي، والفونولوجي واإلمالئ المورفولوجي المعرفيللة، وهكللذا بللإمكللان المعللالجللة الللدالليللة أّن تتفللاعللل مع المسللللللللللللللتوى
، حيث 21ا هوموضللللللح في الشللللللكل البياني رقماطات مزدوجة االتجاه، كمّ هذه المعالجة وجود ارتب ونالحظ في

اسللللللللللللللطة ا ممثلة عقليا بو يبلدو أّن المسللللللللللللللتويلات المختلفة من معالجة المعلومات مرتبطة فيما بينها، فالكلمة إذً 
 مجموع االرتباطات. 

رف آليات التعّ  ولهذا السللللللبب، رأينا من الضللللللرور  التطرق لموضللللللوع نظام معالجة المعلومات وذلك لتوضلللللليح
والفهم في القراءة،  وكللذلللك لمعرفللة مللا هي البنود التي يتوجللب علينللا إدراجهللا في وضللللللللللللللع المقيللاس التقويمي 

 والتشخيصي لصعوبات تعّلم القراءة.
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ظهرت نظرية معالجة المعلومات نتيجة للثورة المعرفية في علم النفس التي سلللللللادت في السلللللللبعينات من القرن 
 حوعلم النفس المعرفي وعلوم الحاسوب، مّما استحدثن النظريات السلوكية بحيث اتجهت نّ المنصرم لتحل مكا

رؤية جديدة حول عملية التفكير. وقد ركزت هذه النظرية على األساليب التي يتعامل بها اإلنسان مع المعارف 
جللاع، من تخزين واسللللللللللللللتر التي توجلد من حولله وعلى ترميز المعلومللات المراد تعّلمهللا وربطهللا بعمليلات اللذاكرة 

 المستوى الداللي

المستوى 
المورفولوجي ما 
فوق الكلمات 

 المستوى اإلمالئي المفردة

 للكلمات المفردة

 المستوى

 الفونولوجي

 للكلمات المفردة

المستوى 
الفونولوجي ما قبل 

المفردة الكلمات  

ما  المستتتوى اإلمالئي

مفردةقبل الكلمات   

الصوتيةالخصائص   
 الخصائص البصرية

ت البصريةالمدخال  
 المدخالت السمعية

 :  مستويات األساسية  لمعالجة المعلومات  في نشاط القراءة 22لشكل البياني رقم ا

 (Ferrand   وAyora   (11p, 2009. 
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ويرى أصحاب هذه النظرية أّن اإلنسان معالج ومنشط للمعلومات، وأّن عقله  نظام معقد لمعالجة المعلومات، 
وأّن المعرفة سلللللللللللسللللللللللة من العمليات العقلية بينما أّن التعّلم عبارة عن عملية اكتسللللللللللاب للتمثيل العقلي. وتركز 

أثنللاء التفكير وال تللأبلله بللالتطور المعرفي الللذ  ذكره بيللاجي   الللذ  يحللدث اهتمللامهللا بخطوات النشلللللللللللللللاط العقلي
piaget :بما أّن نظرية معالجة المعلومات أسلوبا معرفيا فإّنها تقدم افتراضيا مهمين ، 

األول: ينظر إلى التعّلم على أّنه عملية نشلللطة، بحيث يبحث فيها المتعل م عن المعرفة ويسللللتخلص منها  -
 ما يراه مناسبا.

يرى بّأن المعرفة السللللللللللللابقة والمهارات المعرفية تؤثر في عملية التعّلم )أبو جادو صلللللللللللللالح محمد  الثاني: -
 (.111-120، ص1331علي، 

وتضللللللللللللع نظريات معالجة المعلومات في التعل يم إطار نظريا يصللللللللللللف نتائج عدد كبير من برامج البحث التي 
سللللللللية في النظام المعرفي. وتتشللللللللابه أنماط هذه عالجت كال من االنتباه والذاكرة وحل المشللللللللكلة، كمكونات رئي

الدراسلة باألنماط المستخدمة في أنظمة الحاسوب االلكتروني. وتفترض أّن العمليات المعرفية العليا تتألف من 
نتاج اللغة وحل المشلللللللللكالت، وتشلللللللللمل اسلللللللللتخالص خصلللللللللائص معينة من المثيرات   المحاكمة العقلية وفهم وا 

حالل المعلومات في الذاكر  ة  قصلليرة المدى واالحتفاظ بها لفترة وتفعيل بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة وا 
طويلة المدى لالسلللللللللللللتفادة منها في تمثل المعلومات الجديدة وتخزينها، ومقارنة مجموعة المعلومات بمعلومات 

ة ) رافع البسلللللللليطأخرى، وتحويلها إلى تمثيالت معينة اعتمادا على قواعد محددة وغيرها من العمليات الفرعية 
 (.11، ص  1330عماد عبد الرحيم الزغول . &النصير الزغول 

 وظائف نظام معالجة المعلومات: 2.2.2

يرى أصللللللللللللللحلاب نموذج معلالجلة المعلوملات أّن دورة معالجة المعلومات المرتبطة بالمثيرات التي يتفاعل معها 
 واالسللللللللللللللترجلللللاع ،(stockage)ن التخزي ،(encodage)وتمر بثالثلللللة مراحلللللل وهي: الترميز  اإلنسلللللللللللللللللللان

(rappelle)،  ّوٍ حوتتطلب المعالجات خالل هذه المراحل تنفيذ عدد من العمليات المعرفية بعضلللللها يتّم على ن 
خر يتّم على نحو شعور  بحيث يكون الفرد على وعي تام لما يجر  داخل هذا النظام. شلعور  والبعض اآلال

لذاكرة وهي : الذاكرة الحسلية، والذاكرة قصليرة المدى، والذاكرة طويلة ويتم تنفيذ مثل هذه العمليات عبر أجهزة ا
( ويقوم نظام معالجة المعلومات 13-17، ص1330عماد عبد الرحيم الزغول.&المدى )رافع النصللللللير الزغول

 بالوظائف اآلتية:

الجتها في من مع استقبال المعلومات الخارجية أومايسمى بالمدخالت وتحويلها وترجمتها بطريقة تمكن الجهاز
 المرحل اآلتية.
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 االحتفاظ ببعض المدخالت على شكل تمثيل معين )التخزين(. -

 (.121-121ص .1331التّعرف على هذا التمثيل واستدعاءه واستخدامه عند الحاجة ) ابو جادو،  -

 

 

 (.221، ص: نموذج معالجة معلومات الذاكرة مناطق اللغة )أبوجادو21الصورة البيانية رقم

تبدأ معالجة المعلومات بمثيرات ومدخالت من البيئة الخارجية، كالضلللللللللوء، والحرارة، والضلللللللللغط، أوالصلللللللللوت، 
وحتى تتم عملية المثيرات يجب أن تثير استجابة موجهة تركز انتباهنا على المثير، وهذه هي البداية العمليات 

 يئة بطريقة مختصلللللللرة لمدى يقل عن نصلللللللف ثانية فيالعقلية. ويتم تخزين المثيرات أومعلومات الواردة من الب
المخزن الحسلللي قصلللير المدى الذ  يعتقد بان طاقته االسلللتيعابية غيرمحدودة. والتي يمكن أن تتضلللمن مخزًنا 
مسللتقاًل لكل  حاسللة. ويحدد االنتباه ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. ويعتبر ذلك نقطة مهمة في المعالجة ألّن ما 

ذا لم يتم تّتم معلالجتله في ا لوقلت الراهن في اللذاكرة العلاملة عنصللللللللللللللر رئيس في تحلديلد المثير اللذ  ننتبه له وا 
االنتباه للمعلومات الجديدة فإّنها تنسللللللى وتتالشللللللى، وفي حالة ما انتبهنا إليها فإ ّنها تنتقل من الذاكرة  الحسللللللية 

يه رة المدى، ذاكرة واعية تمثل كّل مانعقصلليرة المدى إلى الذاكرة قصلليرة المدى أوالذاكرة العاملة، والذاكرة قصللي
في وقلت ملا. وطلاقلة تخزينهلا محلدودة بحوالي سللللللللللللللبع وحلدات من المعلوملات ويبدو أّن المعلومات الخزنة في 

الذذذذذذذا ذذذذذذرة 
ة الحسي الذذذذذذذا ذذذذذذرة  

 قصيرة المدى

 الت رار 

 النسيان   

 ذا رة طويلة المدى 

 التحويل 

 استرجاع 

 النسيان 

 التحويل 
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-121ص ،1331الذاكرة قصللللليرة المدى ويمكن أيضلللللا نسللللليانها عن طريق إدخال معلومات جديدة )أبو جادو
1224.) 

ذا تّم التدرب على المعلومات وتشللبه الذاكرة العاملة إلى حد كبي ر الذاكرة قصلليرة المدى وقد تكون جزء منها، وا 
في الذاكرة قصيرة المدى أوالذاكرة العاملة فإ ّنها ستحافظ على تركيز االنتباه، أويتم نقلها إلى  وتكرارها أوترميزها

ا المعلومللات ا يللدة لتي تخزن في الللذاكرة بعاللذاكرة بعيللدة المللدى التي تعتبر ذات طللاقللة تخزين غير محللدودة، أمللّ
 (.124، ص1331ا ) أبو جادو، المدى فال يتّم نسيانها  أبدً 

ونسلتخلص مّما سلبق أّن فهم السللوك اإلنسلاني وكيفية حدوثه حسب نموذج معالجة المعلومات يقتضي تحديد 
 فعلللل السلللللللللللللللوكيأّن ال ذ  على المعلوملللات والمثيرات أثنلللاء مراحلللل معلللالجتهلللا، إ   طبيعلللة العمليلللات التي تحلللدث

 العمليات وليس استجابة آلية لهذه المثيرات. هومحصلة لمثل هذه

 مكونات نموذج معالجة المعلومات: 2.2.2

( من أوائل علماء النفس الذين ساهموا في (Atkinson &Shiffrinn , 1968من اتكينسلن وشليفرين  يعد كلٍّ 
ثالثي األبعاد للذاكرة البشللللللللرية مبرزين فيه وهذا باقتراح نموذج  صللللللللقل وصللللللللياغة نموذج معالجة المعلومات،

مراحلل تنلاول المعلوملات ومعلالجتهلا، وتّم تعلديلل هلذا النموذج على ضللللللللللللللوء األبحلاث التي قلّدمها أندرسللللللللللللللون 
Anderson, 1990)وبادلي )Baddeley, 1998) خاصللللة في مجال الذاكرة العاملة. ويتألف نظام معالجة )

رئيسية تتمثل في الذاكرة الحسية أوما يسمى  بالمسجالت  أنظمة(نات )المعلومات لدى اإلنسان من ثالثة مكو 
الحسية، والذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة العاملة  والذاكرة طويلة المدى وهذه األنظمة مشابهة ألنظمة معالجة 

 امجعمليات التحّكم المماثلة للبر  المعلوملات في الحلاسللللللللللللللوب. وبلاإلضللللللللللللللافلة إلى هلذه المكونلات، هنلاعلدد من
على انسللللللللياب المعلومات ومعالجتها داخل النظام. وتعتبر هذه األنظمة  الموجودة في الحاسللللللللوب والتي تعمل

لنفس الموقع، وهكذا يمكن اعتبار الذاكرة البشلللللرية مخزًنا كبيًرا يضلللللم  (Activationثالثة أنواع من التنشللللليط)
واع نشيط المطلوب، وتقع أشكال التنشيط في أنثالثة أنواع من المستودعات اعتمادا على نوعية واستمرارية الت

 اآلتية:

 والدائم في الجهاز العصبي أ  ما يحدث في : ويشلير إلى التغيير المستمرالتنشيط طويل المدى -
 الذاكرة طويلة المدى.

: وهو الذ  يدوم أقل من ثانية، ويحدث في الذاكرة الحسلللللية ويركزعلى التنشةةةيط المؤقت السةةةريع -
 ية للمثيرات.الخصائص الفيزيائ
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 يدوم لبضع ثوان، ويحدث الذاكرة العاملة ويركزعلى التمثيالت المعرفية :رالتنشيط المؤقت القصي -
-51، ص2113ت )رافع النصلللللللللللللليرالزغول&عمللاد عبللد الرحيم الزغول.روعمليللات الترميز للمثيرا

51.) 

ول إلى مخزنة في الذاكرة  وتتحأّما عمليات التحّكم، فهي عبارة عن اسللللللللللللللتراتجيات تنفيذية معرفية تكون عادة 
 أنشلطة عندما تقتضلي الحاجة إليها. وتتعدد وتتنوع لتشمل التسميع، وتكرار المعلومات،  واستخالص المعنى،
نتاج اللغة، والمحاكمة العقلية، واتخاذ القرار وغيرها  وحل المشكلة، والبحث عن المعلومات في الذاكرة، وفهم وا 

ي ضللللللرورية لتوليد الفعل السلللللللوكي حركًيا كان أوعقلًيا، انفعالًيا أو لغوًيا، وفي من االسللللللتراتجيات األخرى. وه
أغلب األحيان نكون على وعٍي تاٍم بحدوثها في الوقت الذ  ال نسلللللللتطيع وصلللللللفها وال توضللللللليح كيفية حدوثها 

 (.10-11، ص 1330عماد عبد الرحيم الزغول . &)رافع النصير الزغول 

 اكرة:التمييز بين أنظمة الذ 2.2

ّنما على خصللللللللللللائصللللللللللللها ودورها في معالجة  بين أنظمة الذاكرة الثالثة ال يتمّ  التمييز على أسللللللللللللاس الموقع وا 
 ا للمعايير اآلتية:المعلومات من حيث مستوى التنشيط الذ  يتّم فيها وفقً 

 السعة وتتمثل في كمية المعلومات التي يستطيع النظام االحتفاظ بها في لحظة من اللحظات. -

التمثيالت التي يحتويهلا كلل نظلام ويتمثل في طبيعة التحويالت والتغييرات التي تجر  على  تشللللللللللللللكلل -
 المثيرات عبر هذه األنظمة.

 مستوى التنشيط الذ  يحدث في النظام  ويتمثل في مدى استمرر المعلومات في الذاكرة وديمومتها. -

، إلى أسللباب مختلفة )الزغول عمادأسللباب النسلليان في كّل نظام يرجع فقدان المعلومات في كّل نظام  -
 (.241ص 1330

 الذاكرة الحسية: 2.2.2

 تمثل الذاكرة الحسللللية المسللللتقبل األول للمدخالت الحسللللية من العالم الخارجي، فمن خاللها يتّم اسللللتقبال مقدار
كبير من خصللللائص المثيرات التي نتفاعل معها وذلك عبر مسللللتقبالت حسللللية مختلفة )البصللللرية، والسللللمعية، 

ن من مسللللتقبل بنوع معي ن مجموعة من المسللللتقبالت يختص كلّ اللمسللللية، والشللللمية، والذوقية(. وهي تتألف مو 
(، فالمسللللتقبل الحسللللي البصللللر  مثال مسللللؤول عن اسللللتقبال الخبرة 247ص 1330المعلومات )الزغول عماد، 

ن يقوم المسللتقبل (، فحيicône ou image) البصللرية والتي غالبا ما تكون على شللكل خيال أوصللورة  الشلليء
 .(écho)السمعي باستقبال الخبرة السمعية على شكل صدى
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وتلعب هذه الذاكرة دورا في نقل صللللللورة العالم الخارجي على نحو دقيق إذ ما يتّم تخزينه فيها هو االنطباعات 
تمتاز و أوالصللللللللّور عن الحقيقة المثيرات الخارجية فهي تمثيل حقيقي للواقع الخارجي دون أ  تشللللللللويه أوتغير. 

مسللللللتقبالت الحسللللللية في الذاكرة بسللللللرعتها الفائقة على نقل صللللللورة العالم الخارجي وتكوين صللللللورة نهائية وفقا 
لعملية التوصيل العصبي مما يساعد في سرعة اتخاذ األنشطة السلوكية  الالحقة وتمتاز بقدرتها على استقبال 

تفاظ بالمعلومات ال تتجاوز أجزاء من الثانية، كم هائل من المعلومات  التي سلللرعان ما تتالشلللى ألن مدة االح
كما يصلللللعب عليها تفسلللللير المدخالت الحسلللللية واسلللللتخالص المعنى منها، حيث يحدث النسللللليان بسلللللب عامل 

قدان ا في فاالضللللللمحالل التلقائي حيث يتالشللللللى األثر الحسللللللي مع مرور الوقت ويلعب التداخل واإلحالل دورً 
 حو الشعور  واليمكن هنا استخدام استراتجيات التحكم التنفيذية لالحتفاظالمعلومات حيث تتم العمليات على نّ 

 بالمعلومات  ومنع تالشيها وزوالها وتعود األسباب في ذلك إلى ما يلي:

 ا لكثرتها ومدة  بقائها في الذاكرة،عدم القدرة على االنتباه  في جميع المدخالت نظرً  -

مملا يؤد  بله إلى تجلاهلهلا وعلدم االنتباه لها  قلد تبلدو بعض الملدخالت الحسلللللللللللللليلة غيرهلاملة للفرد -
 واالهتمام بها،

 بعض من المدخالت قد تبدو غامضة وغير واضحة ، -

م ترميزها ومعالجتها بواسلللللطة أنظمة ذاكرة أخرى )الزغول ريثما يت وتعتبرهذه الذاكرة محطة للمدخالت الحسلللللية
 (.247-213ص 1330عماد، 

 الذاكرة قصيرة المدى: 2.2.2
ذاكرة قصلللللللليرة المدى المحطة الثانية التي تسللللللللتقر فيها بعض المعلومات التي يتم اسللللللللتقبالها من الذاكرة تّعد ال

ثانية.  03-1الحسلللللللللللللليلة، وتشللللللللللللللكلل مسللللللللللللللتودعلا مؤقتا للتخزين يتم فيه االحتفاظ بالمعلومات لفترة تتراوح بين
هلللاعلى ت، حيلللث يتم تمثلفلللالمعلوملللات التي تلللدخلللل إلى هلللذه اللللذاكرة يجر  عليهلللا بعض التغييرات والتحويال

ر مما يتح خالمثيرات البيئة من شللللللكل إلى شللللللكل آعما عليه في الذاكرة الحسلللللية ففيها يتم تحويل  مختلفحوٍ نّ 
 (.210ص 1330استخالص المعاني المرتبطة بها )الزغول عماد، 

« working"Memory»ةأوالذاكرة العامل العمل قصيرة على هذه الذاكرة بالذاكرة المعرفيون ويطلق علماء النفس
«mémoire de travail» من الذاكرة الحسللللللللللللللية وتقوميأتي ه إليها كّونها تسللللللللللللللتقبل المعلومات التي االنتبا 

 حو أولي وتقوم باتخاذ بعض القرارات بشأنها من حيث استخدامها أوالتخلي عنها أوبترميزها ومعالجتها على نّ 
حو دائم، كما تسللللللللللللللتقبل المعلومات المراد تذكرها من لى نّ إرسللللللللللللللالها إلى الذاكرة طويلة المدى لالحتفاظ بها ع

الذاكرة طويلة المدى وتجر  عليها بعض العمليات المعرفية من حيث اسللتخالص بعض المعاني منها وربطها 
 (. ومن خصائص هذه الذاكرة ما يلي:183ص 2113وتنظيمها وتحويلها إلى أداء ذاكر )الزغول عماد،
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تبه إليها فقط وقدرتها االسلللللتيعابية محدودة جدا، حيث أشلللللارت الدراسلللللات أّن تسلللللتقبل المعلومات التي ين -
 وحدات.7وحدات معرفية أ  بمتوسط مقداره 9-5سعتها تتراوح ما بين

 تمثل الجانب الشعور  من النظام المعرفي فهي تربط اإلنسان بالعالم الخارجي المحيط به. -
رة حسلللللب ثانية وتتفاوت مدة االحتفاظ في الذاك 31اوزتسلللللتطيع االحتفاظ بالمعلومات لفترة وجيزة ال تتج -

 استقبالها ومستوى التنشيط للعمليات المعرفية المطلوبة. طبيعة المعلومات التي يتم
 تشكل حلقة وصل بين الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة المدى، -
 متعددةً  يرات أشللكاالً هوفي الواقع الخارجي، فقد تأخذ المث حومختلف على مايتم ترميز المعلومات على نّ  -

ا على الغرض من معلالجتهللا وطبيعللة عمليللات التحّكم المعرفيللة التي يتبنلاهللا الفرد في من التمثيلل اعتملادً 
 حو لفظي أوبصر  أوصوتي أوداللي أوغير ذلك.موقف ما، فقد يتّم تمثل المثيرات على نّ 

دة على التخزين وقصللللللللللللر زمن االحتفاظ  ا لسللللللللللللعتها المحدو ا نظرً إّن معدل النسلللللللللللليان في هذه الذاكرة كبير جدً 
قد المعلومات  تف النسليان إلى اإلهمال وعدم الممارسة حيث دلت الدارسات على أنّ  بالمعلومات، تعود أسلباب

اإلحالل سللللبب ثاني للنسلللليان ويرجع ذلك إلى محدودية  ثانية إن لم يتم اسللللتعمالها، كما يعد التداخل أو15بعد
جديدة  يؤثر في القدرة على المعالجة واالحتفاظ، فقد تحل المعلومات الجديدة سللللللللللعة الذاكرة ودخول معلومات 
على محوها. ويحدث في بعض األحيان تداخل بين الخبرات الجديدة والخبرات  محل المعلومات السابقة وتعمل
(.يمكن تعزيز قللدرة هللذه الللذاكرة على االحتفللاظ والزيللادة في 184-185ص2113السلللللللللللللللابقللة )الزغول عمللاد، 

 سعتها على معالجة المعلومات من خالل استخدام االستراتجيات اآلتية:

 :التسميع -2

ويتمثل في التسلللللللللميع العلني أوالصلللللللللريح للمعلومات المراد االحتفاظ بها ويسلللللللللاعد ذلك على تنظيم المعلومات 
ع االحتفاظ يوجعلها ذات معنى بالنسبة للفرد وتسهيل عملية تذكرها الحقا. ونميز نوعين من التسميع هما: تسم

والصلللللللللليانة الذ  يسللللللللللتخدم بهدف المعالجة الفورية للمعلومات والتسللللللللللميع المكثف المفصللللللللللل بهدف االحتفاظ 
 بالمعلومات لمدة طويلة.

 التجميع أو التحزيم: -2

وهي إحدى الطرق الفعالة التي تزيد من طاقة الذاكرة قصلليرة المدى على االسللتيعاب ومعالجة المعلومات، عد 
د من التعلاملل مع المعلوملات وفق تنظيم معين يتمثلل في تحلديلد نمط العالقلات بين وحدات  أنهلا تسللللللللللللللمح للفر 

وحدات 4ه بإمكان زيادة طاقة االسللللللللللللللتيعاب منالمعرفة المراد حفظها وتخزينها حيث تشللللللللللللللير األدلة العلمية أنّ 
 لوحدات وفقوحلدة ويتطللب هذا اإلجراء تحزيم أوتجميع وحدات المعرفة المنفصلللللللللللللللة في مجموعة من ا47إلى
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حيللث يمكن  (1211741ترتيللب معين لتشللللللللللللللكللل المجموعللة الواحللدة منهللا وحللدة واحللدة مثال في الرقم التللالي )
 ( وهذا ما يوفر مساحة في هذه الذاكرة.1741( و )121على النحو التالي ) اختزاله إلى وحدتين

 ثالثي األبعاد لذاكرة العمل:  Baddeleyنموذج  -1

ا للذاكرة قصلليرة المدى يسللمى بالنموذج الثالثي األبعاد فهو يرى ا جديدً نموذجً ( Baddeley, 1999لقد طور) 
ريثما  ا في إبقاء المعلومات والعمليات العقلية نشطةأّن هذه الذاكرة تتألف من ثالثة مكونات رئيسية تشترك معً 

ها ولكنّ  المعلومات مكون من هذه المكونات مسللؤول عن تنفيذ ومعالجة بعض يتم تنفيذ المهمة المطلوبة، وكلّ 
 ا لتنفيذ المهمات وهي:في المحصلة النهائية تعمل معً 

على ممارسلللللللللللللة المعلومات  وهي إحدى أدوات الحديث الداخلي التي تعمل ذاكرة التنشةةةةةةةةيط اللفظي: -1
مات على طبيعة المعلو  اللفظية ألبقاها نشلللللطة في نظام معالجة المعلومات ويعتمد مسلللللتوى التنشللللليط

نسلللللبة تذكر المفردات القصللللليرة أعلى منها في  ( أنّ Baddeley, 1999ث يؤكد)اللفظية وحجمها حي
 حالة المفردات الطويلة.

:  وهي مسؤولة عن ممارسة  االنطباعات الحسية البصرية  بحيث تعمل على ذاكرة التنشيط البصري -2
اعن مً (  أّنها مسلللللتقلة تماBaddeley, 1999االحتفاظ بها حتى يتم اسللللتخالص المعاني منها ويرى)

 أدوارهما متكاملة في تنفيذ المهمات. الذاكرة السابقة رغم أنّ 
وهي مهارة أوعملية تتمثل مهمتا في اتخاذ القرارات حول أ  شللللللللللللللكل من أشللللللللللللللكال  الذاكرة التنفيذية: -3

الذاكرة التي يجب تفعلها من أجل إنجازمهمة ما، فهي التي تقرر متى يجب تنشللللللللللللليط مجموعة معينة 
يلة ومتى يجلب أّن تتوقف لتبلدأ مجموعة أخرى من العمليات واإلجراءات المعرفية من العمليلات المعرف

 (.186-187ص 2113األخرى بالعمل استجابة لمتطلبات المهمة موضع المعالجة )الزغول عماد، 

 الذاكرة طويلة المدى: 1.2.2

ها النهائية، رات بصلللللورتتشللللكل المسلللللتودع الثالث في نظام معالجة المعلومات التي تسلللللتقر فيه الذكريات والخب
على شللللللكل تمثيالت عقلية بصللللللورة دائمة، وهذا بعد ترميزها ومعالجتها في  حيث يتّم فيها التخزين المعلومات

 . وتشلللللمل هذهايوجد فيها المعلومات الجديدة والقديمة معً  ذ  الذاكرة العاملة وتمتاز بسلللللعتها الهائلة في التخزين إ  
 واأللفلللاظ، واألشللللللللللللللكلللال،ة المرتبطلللة بلللالمعلللاني، واللللدالالت، تمثيالت المعرفيلللاللللذاكرة على أنواع مختلفلللة من ال

والصلّور، والروائح، والمذاق، واألصوات، واإلجراءات المختلفة. ويستمر وجود هذه المعلومات في الذاكرة على 
 مدى حياة الفرد وهي ال تزول أثارها مّما يضمن استدعائها عند الحاجة.
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عرفي ثالثة أشللللكال تتمثل في: ذاكرة األحداث وفيها يتّم التخزين الخبرات الشللللخصللللية وتأخذ أشللللكال التمثيل الم
والمعلومات  التي تحمل معاني خاصلة بالنسبة للفرد، وذاكرة المعاني والتي يتم فيها تخزين المعارف والحقائق 

تي ور الذهنية الحول هذا العالم والمعاني المرتبطة به، وتشللللللمل االفتراضللللللات  وأصللللللغر أجزاء المعرفة والصلللللل
تجسلللللللللد الخصلللللللللائص الفيزيائية لألشلللللللللياء الموجودة في العالم الخارجي، والمخططات العقلية وهي بنى معرفية  

علللدد من المفلللاهيم والمواقف واألحلللداث. بلللاإلضللللللللللللللللافلللة إلى اللللذاكرة  تنظيميلللة تعملللل على تنظيم المعرفلللة حول
األداء  وشللللللروط تنفيذه من حيث متى ولماذا  اإلجرائية، فهي تشللللللمل على اإلجراءات التي تحدد خطوات تنفيذ

حيم عماد عبد الر &وكيف وتخزن المعلومات على شلللللللللكل قواعد  تعمل على تنظيم األداء)رافع النصللللللللليرالزغول
 (.11-11، 1330الزغول.

أّن التعّلم على مدى طويل يرتبط أسللللاسللللا بالتخزين على مسللللتوى  ) (Baddeley, 1992, p 177ويرى بادلي
تخزين  ( فكلما يتم,(Atkinson et Shiffrin, 1967من أتكينسلللون وشللليفرين ة المدى ويؤّكد كلٍّ الذاكرة قصلللير 

إلى احتمللال تحويلهللا إلى الللذاكرة طويلللة المللدى   الوحللدات في الللذاكرة قصلللللللللللللليرة المللدى لمللدة أطول، أدى ذلللك
 وتخزينها لمدة طويلة.

 العمليات األساسية لنظام معالجة المعلومات: 1.2

 تنظيم معالجة المعلومات على العديد من العمليات أثناء مراحل المعالجة ومن أبرزها:يشمل نظام 

: وهوعملية تسلللللللم المنبهات الحسللللللية المرتبطة بالعالم الخارجي من طرف الحواس االسةةةةتقبال -
 المختلفة.فهي تزود النظام المعرفي بالمدخالت التي تشكل الوقود لهذا النظام.

ذات مدلول معين من المدخالت  الحسللللللية في الذاكرة ويسللللللاعد في وهو تكوين أثار  الترميز: -
حو صللللللللللللللّور   على نّ  االحتفاظ بها ومعالجتها الحقا  فهي عملية تحويل التمثيل المعرفي إلى

اللمسلللللللي والترميز الداللي   على الترميز البصلللللللر  والترميز أورمز  أوسلللللللمعي، بحيث يشلللللللمل
 والترميز الحركي.

ه عمليلللللة اختيلللللار بعض المثيرات رف االنتبلللللاه االنتقلللللائي: يعّ االنتبةةةةاه االنتقةةةةائي -  على أنلللللّ
أوخصللللللللللائص معينة منها عمليات المعالجة لها، من خالل هذه العملية يتم تركيز طاقة نظام 

همللال خبرات  معللالجللة المعلومللات على بعض الخبرات في الوقللت الللذ  يتم فيهللا تجللاهللل أوا 
 ع تركيز االنتباه إلى أكثر من مهمة بالوقتأخرى. وتشللير الدراسللات إلى كون الفرد ال يسللتطي

وكأننا  خر يجعل األمر يبدوعلى تحويل االنتباه من مثير أل فينفسه، ولكن قدرة النظام المعر 
 2113نتعامل مع أكثر من مثير في نفس الوقت)رافع النصيرالزغول&عمادعبدالرحيم الزغول.

،69-71.) 
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 Métacognitionلقراءة: العمليات المعرفية لما ورائية ونشاط ا 4.2

ون جا إلى موضللللللللللللللوع علم النفس المعرفي، ويعتبر تعلللد العمليلللات الملللاورائيلللة من المفلللاهيم التي أدخللللت حلللديثلللً 
أول من اسللللللللتخدم هذا المصللللللللطلح في نهاية السللللللللبعينات من القرن الماضللللللللي، عندما   (Jhon Flavellفالفل)
تام لما ينبغي  صللللللعوبات التعّلم ال يكونون على وعيأّن األفراد الذين يعانون  من  ( Flavell , 1979الحظ 

عليهم تعّلمه ويتصرفون بدون وعي  لالستراتجيات واألساليب المعرفية التي يفترض منهم إتباعها في عمليات 
خدمها ها التفكير بعملية التفكير والوعي بالعمليات المعرفية التي يسلللتالتعّلم. وعرف العمليات الماورائية على أنّ 

د في معالجة المعلومات، وبهذا المنظور، فقد اعتبرت هذه العمليات على أّنها االسللللللللللللللتراتجيات التي تحكم الفر 
د بللللللاكر1330،47غول. عبللللللد الرحيمللللللالز عمللللللاد&النصلللللللللللللليرالزغول عمليللللللات التفكير والتعّلم)رافع  (. ويؤكللللللّ

ذا أّن العمليات المعرفية الماورائية ترتبط باكتسلللللللللللBaker et Brown )   (1984,وبرون اب آليات القراءة، وا 
نها يكلان كلّل البلاحثون يعترفون بلأّن هلذه العمليلات تنّمو مع الوقلت فال يجب أّن ننسللللللللللللللى أّننا بإمكاننا تحسلللللللللللللل

 ما أثبتته العديد من الدراسات حيث بينت أّن التدريب على هذه العمليات يعود بالفائدة علىوتطويرها، وهذا 

التتتتذاكتتتترة  الذاكرة قصيرة المدى     الذاكرة طويلة المدى

 الحسية 

 عمليات التحّكم التنفيذية

 ذاكرة األحداث

ذاكرة 

 المعاني
ذاكرة 

 اإلجراءات

إبقاء المعلومات نشطة 

 من خالل التسميع

    تركيز االنتباه

لومتتتات  ع م ل ا

 المرمزة 

 تركيز االنتباه

تالشي 
المدخالت 

سب الحسية ب

استرجاع معلومات  عدم االهتمام 
لترميز المعلومات 

 الحسية

ية
س
ح
 ال
ت
ال
خ
مد
 ال

تالشي المعلومات بسب عدم 
 التسميع

  67ص  2003: يوضح بنية الذاكرة  ) الزغول،  14الشكل البياني رقم
.) 
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 (Grabe,& Mann 1984)وجراب نمن ما ة، فقد خلصت دراسة كلٍّ المستويات الدراسي مختلف في التالميذ
 إلى نفس (Garner, 1982)نتائج جّيدة عند تالميذ السلللنة الرابعة والخامسلللة كماخلصلللت دراسلللة جارنر  على

النتائج عند تالميذ السلنة الثالثة والخامسلة والسلادسلة والسابعة. وقد أّكدت اغلب الدراسات على أّن الصعوبات 
راءة عند القارئ المبتدأ واألقل كفاءة ترجع إلى نقص معارفه حول االستراتجيات الناجعة حول خصائص في الق

 .( et Clark,1989  Forllizziالنّصوص وحول قدرتهم ونقاط ضعفهم )

 مفهوم العمليات المعرفية الماورائية: 2.4.2

ارفه مع المعرفة التي يملكها الفرد حول ( أّن العمليات الماورائية تعني(J-F. LE NY, 1989, p 28يرى لوني
( إ ّن العمليات المعرفية Flavel, 1979 )الخاصللللللللللللة، أ  كّل معتقداتنا وحتى الخاطئة منها. بينما يرى فالفل 

  Drew. Western,1990, p 723-724) )درو ويسترن  الماورائية  تعني التفكير على ما  نفكر فيه، ويرى
ات المعرفيللة المللاورائيللة هي الللذاكرة المللاورائيللة، وهي المعللارف المرتبطللة بللالللذاكرة  أّن الطللابع األهم في العمليلل

ن مضطربة  ا ما تكو الذاكرة الماورائية غالبً  د أنّ واالسلتراتجيات المستعملة في البحث عن الذكريات، ومن المؤك  
هي من ج الفص الجببسللب تخرب الفص الجبهي عند الراشللد، وغير نامية عند األطفال، ويرجع ذلك لعدم نضلل

ذاكرتهم وعن نوعيلللة  د عنالمت، ولكن مع التقلللدم في العمر يحلللدث النضللللللللللللللج ويكتسللللللللللللللللب األطفلللال فهم جيلللّ 
 االستراتجيات المستخدمة في التعامل مع مختلف النشاطات التذكر .

تمد ع( أّن تكوين إنسلللان مسلللتقل اليعتمد على تقاسلللم المعارف، وا  ّنما ي.Altet , 1997,p 79)  Mوترى ألتات
على البناء المتدرج  للعمليات المعرفية الماورائية، وهذا يعني معرفة الكيفية التي تّم بها االكتسللللاب لتعميم ذلك  

ي وه م( هذه المعليات الماورائية باسلللللللتراتجيات التعلّ Altet , 1997,p 79على بقية المعارف، وتعتبر ألتات )
 الفرد سلللليهتم بصللللفة نشللللطة بالتفاعل مع معطيات ني أنّ م، وهذا يعتحمل خصلللائص فردية وتحدد سلللللوك التعلّ 

الفرد يتسلللاءل بفكره  ( أنّ 47Altet , 1997,pشلللخصللليته وضلللغوط المحتويات والوضلللعيات، وتفترض ألتات )
حول شلللروط ثبات هذا التفاعل وذلك بالرجوع بصلللفة نظامية إلى اإلجراء المسلللتخدم في النتائج  الذ  تحصلللل 

 عليها.

 ونعرف ما فعن األسللللللللللللللئلة التالية معرفة إذا كنا نفهم ونعر  ات الماورائية المعرفية ليوجبويأتي مفهوم العملي
يمكننا القيام به واإلجابة عن هذه األسللللللللللئلة هي أسللللللللللاس التقويم الذاتي وهذا بأخذ مجموعة من المعايير بعين 

نتكلم هنا عن سلوكنا، و االعتبار، إّننا نقوم أنفسنا بهدف وضع بعض اللمسات التصحيحية، وهذا للتعديل من 
( عندما تحدث عن عملية الضبط (Allal, 1993,p.88-89الل آأشار إليه   مفهوم الضبط الذاتي. وهذا ما

ملاوراء المعرفيلة والمكلانلة التي يجلب أّن يلأخلذهلا التقويم التكويني الذاتي ويقترح الباحث شللللللللللللللبكة هامة لإلقامة 
 منها: عليها  خطوات التقويم الذاتي
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 تتكون من نشاطات التخمين والتنبؤ لتوجيه النشاط .التوقع:  مرحلة -

 (.Monitoringتتكون من عملية مستمرة من المقارنة بين حالة ونتيجة منتظرة)  مرحلة المراقبة: -

 أ  الضبط الحقيقي. مرحلة توافق: -

السللللللللللللللن،  مو مع التّقدم فيحلد رأ  بعض البلاحثين، أّن ملاوراء المعرفيلة يمكن تعل يمها رغم أنّها تن ويظهرعلى
 ,Romainville( ويرى رومانفيل (Noel, 1991 يتحدث عن الوعي ماوراء المعرفة مثل نوال خراآل والبعض

1993,p.59-60) أّن يكون موضللوع تدريب أونشللاط تربو  ويركز ( أّنها وعي بوظائفه وأّن هذا الوعي يمكن 
 .  feedbackالراجعة ( على أهمية التربية (Romainville, 1993رومانفيل 

 أصل مفهوم العمليات المعرفية الما ورائية: 2.4.2

 الللذاكرة ومللاوراء الللذاكرة وبحوث ( على(Flavell, 1976هللذا المفهوم من خالل أبحللاث فالفللل وتطور ظهر
 االجتماعي على أصلللللللللللل (Vygotesky)حدوث الوعي وأبحاث فيقوتسلللللللللللكي ى( عل(Piaget, 1974بياجي

عملية معالجة المعرفة العقل والظاهرة  في المراقبة على (Stermberg) وبحوث سللللللللترنبرغ والمراقبة المعرفية
 (Knowledge and cognition, about cognitive phenomen, cognitive monitoringوالمراقبة العقلية العقلية

 المفاهيم التي استخدمت من طرف أغلب الباحثين. وهي(. 

"المجال الذ  يشلللمل:المعارف المسلللتبطنة الواعية  ما وراء المعرفةفيعرف" (Gombert, 1990)أّماجومبارت 
التي يدركها الفرد عن حالة عمليته العقلية، وتشللللمل على القدرات التي يجب أّن يحررها الفرد لمراقبة وتخطيط 

ء المعرفية االعقلية لتحقيق الهدف أوتحديد هدف ما". ومن خالل هذا التعريف يتبين أّن المعارف ماور  عملياته
هي معارف مسللللللللللتبطنة وتركز على العمل العقلي الخاص بالفرد ويجب تمييزها عن المعارف العامة المرتبطة 
بالعمل العقلي فهذه المعارف قد تصللللللللللللبح بدورها معارف ماوراء المعرفية، إذا اسللللللللللللتعملها الفرد لتحليل وظيفته 

 العقلية.

 أساليب توظيف العمليات الماورائية: 1.4.2

 ا :التي سنحللها الحقً  الوضعياتا ثالثة أنواع  من بيانيً  نميز

 الوضعية األولى: ضبط النشاط المعرفي دون استدعاء تخمين ماوراء المعرفة. -
 الوضعية الثانية:  تنمية تخمين ماوراء المعرفة. -
 الوضعية الثالثة: ضبط و تخمين ماوراء المعرفة. -
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 :تحليل الوضعية األولى .1

بط نشلللاطاته المعرفية باسلللتعمال عمليات غير واضلللحة أوعملية آلية دون اسلللتدعاء أوتدخل يقوم الفرد هنا بضللل
اختيار الكلمات  "فإ ّن نشاط الكتابة يتطلب أوالً  (Gombert, 1992)التفكير ماوراء المعرفة، فحسب جومبارت

جام تصلللللاق واالنسلللللضلللللبطها بصلللللفة آلية، والبحث عن ال النحوية وعالمات الوقف التي يتم والعالقات واإلمالء
والتعديالت التصللللحيحية التي يقوم بها الكاتب لتكيف محتوى النّص مع القارئ". ويتصللللف هذا النشللللاط  ص  الن

ا مبالقيام بتعديالت آلية ذات جهد معرفي كبير، ومن الواضللللللللللللح أّن هذا النشللللللللللللاط مراقب من طرف الكاتب كل  
عّلم واآللية ت الي يمكن اعتبار أنّ حريره، وبالت  ض تما شللللعر الكاتب بمشللللكلة تعتر اسللللتدعت الوضللللعية ذلك أوكل  

 هما نتاج ضبط واع وتدريب لعناصره.

وعلى العموم فإ ّن وضللعية جديدة من الصللعوبة أوعدم التوازن المعرفي قد يكون مناسللًبا لتمرين التخمين ماوراء 
المتكرر  ؤد  اآللية في النشاطالمعرفة، وقد يظهر العكس في النشلاط المألوف والمتعود عليه والمتكرر. وقد ت

لخارج عند ا يعتبر النشللاط المعرفي للفرد في الحالة األولى موجه بخطوات من ذ  إ   حو ظهور العادة السلللوكية،نّ 
تقييمها، أويقوم ب وضع أمامه شبكة من الخطوات التي يجب أن يتبعها دون أن نطلب منه أن يحللها أويشرحها

 بدوهناك نوع من الضبط للنشاط المعرفي دون تدخل التخمين ماوراء المعرفة.وفي الحالة األولى والثانية ي

 :تحليل الوضعية الثانية .2

والوصللف للعمليات  اإليضللاح واالسللتحضللار مثل نسللتطيع أّن نميز هنا مجموعة من األنشللطة ماوراء المعرفة:
 المعرفية.

 ي السللللياقين العمليات والمتغيرات ف:  يقوم المتعل م بوضللللع العالقات بين عمليات مختلفة أو بالتحليل -
 أوبين العمليات والنتائج.

: اسلتخالص من مختلف الوضعيات المحللة معرفًيا خصائص عامة مرتبطة بالعمل الخاص المفاهيم -
بالمتعل م، مثل قواعد النشاط أو االستراتجيات المستعملة في السياق هذه األنشطة المختلفة. وقد تشمل 

 المعرفي المرتبط )بالحاضلللللللللللروالماضلللللللللللي يع مختلفة خاصلللللللللللة بالمتعل م: عملهماوراء المعرفة مواضللللللللللل
قويمية، ويقوم ت والمسلللتقبل( وتأثير المتغيرات الخارجية على هذه األنشلللطة التي تتم بصلللفة وصلللفية أو

 الفرد في هذه الحالة بإصدار أحكام على نوعية عمله المعرفي.
التحكم فرد بالتفكير في معارفه ماوراء المعرفة للضلبط و في هذه الحالة يقوم ال تحليل الوضعية الثالثة: .3

عزيزها ت في نشللللللللللللللاطاته من خالل نتائجه، فالبعض من المعارف واالسللللللللللللللتراتجيات ماوراء المعرفة يتمّ 
 وتثبيتها أو مراجعتها وتعديلها. وللتوضيح أكثر نلخص هذه  األساليب فيما يلي:
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 لة األولى.وضعية اإلرشاد اآللي في الوضعية األولى والحا -
 الثانية.و وضعية اإلرشاد الخارجي في الحالة األولى  -
 وضعية اإلرشاد الداخلي بدرجات متفاوتة في الوضعية الثانية والثالثة. -

 وتعتبر العالقة بين التفكير ماوراء المعرفة والضللللللللللبط جد معقدة، بحيث يسللللللللللتطيع التلميذ ضللللللللللبط البعض من
ة وقد يحدث العكس بحيث يمكن أن يملك معارف ماوراء المعرفية نشللللللللللاطاته دون تدخل التفكير ماوراء المعرف

ها عامل مسلللهل . ويظهر دور ماوراء المعرفة في كون  ) (Wolfs, 1992حد رأ  ولفس ىال يسلللتعملها عل لكن
 أوانتقال أثرالتعّلم. لعملية تحويل

 خصائص العمليات المعرفية لماورائية: 5.2

ّنما على العمليات المعرفية تتميز العمليات المعرفية الماورائي ةعلى أّنها عمليات ال تنفذ مباشلللللرة على المهمة وا 
التي تجرى على هذه  المهمة، فهي تسيطر على العمليات المعرفية من حيث التخطيط لهذه العمليات  متابعة 

لفروق المرتبطة ل اعملية تنفيذها ومراقبة سلليرها والحكم على نتائجها، وتختلف هذه العمليات من فرد ألخر تبعُ 
بالنمو والنضج والذكاء والخبرات السابقة. فقد ُلوحظ أّن األطفال عادة اليطورون هذه األساليب إاّل في المراحل 
 العمريلللللة الالحقلللللة، حيلللللث أّنهم في المراحلللللل المبكرة ال يكنون على وعي بهلللللذه العمليلللللات )رافع النصللللللللللللللير

 (.12-13، 1330الزغول&عماد عبد الرحيم الزغول.

 ستراتجيات الرئيسة للعمليات  المعرفية الماورائية:اال 2.5.2

العمليات المعرفية الماورائية على عدد من االسللتراتجيات المتسلللسلللة  تسللتخدم لضللبط العمليات المعرفية  تشلمل
 والتأّكد من تحقق أهدافها  وهي:

 استراتجيات ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة -

 تفكير على نحو مقصود وهادفآليات اختيار استراتجيات ال -

 استراتجيات التخطيط والمراقبة لعمليات التفكير وتقييم نتائجها. -

يوجد فرق واضلللللح بين االسلللللتراتجيات المعرفية واالسلللللتراتجيات  ال أّنه  (Flavell, 1976,1979)ويرى فالفل 
خدام المعلومات لتي يتم فيها اسللتالمعرفية الماورائية، أما الفرق الوحيد الذ  تّمت مالحظته فيكمن في الكيفية ا

 والهدف منها، وأهم الفروق التي سجلت هي:
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على المهمات )تعّلم خبرة، حّل مشللللكلة..(، أ  أّنها تسللللتخدم  حو مباشللللرتسللللتخدم العمليات المعرفية على نّ  -
ها ومراقبة نفيذوكيفية ت لتحقيق هلدف معين، بينما تسللللللللللللللتخدم العمليات الماورائية للتخطيط للعمليات المعرفية،

 التأّكد من تحقيق الهدف . عملها وتقييم نتائجها أ  سير

 العمليات الماورائية قد تسبق أوتأتي بعد العمليات المعرفية. -

 اعندما تفشللللللللللل العمليات المعرفية في تحقيق هدفها، حيثالعمليات المعرفية الماورائية تصللللللللللبح أكثر إلحاحً  -
 ية والحكم على مدى فعليتها .يعمد الفرد إلى مراجعة أنشطته المعرف

كالهما قد يستخدم نفس االستراتجيات كالتخطيط والتساؤل لكن مع اختالف الهدف، فقد تستخدم العمليات   -
المعرفية  في التسللاؤل بغرض اكتسللاب المعرفة والتعّلم، في حين تسللتخدم العمليات الماورائية  التسلللاؤلية كأداة 

على فعلللاليلللة العمليلللة المعرفيلللة في تنفيلللذ المهملللة التعليميلللة)رافع النصللللللللللللللير التعّلم والحكم  للتلللأكلللد من تحقق
 (.12-11، 1330عماد عبد الرحيم الزغول.&الزغول

أّن قدرة األطفال على استعمال االستراتجيات المعرفية (Drew. Westen,1990, p. 722) درو ويستن ويرى
( ففي نشللاط الذاكرة يلجأ األطفال إلى (Siegler, 1990تزداد خالل الطفولة والمراهقة كما أوضلح ذلك سلليجلر

ا ر تطورً ا يستخدمون استراتجيات أكثاسلتعمال اسلتراتجيات بسليطة مثل التكرار بالخطأ، أما األطفال األكبر سلنً 
 رعقلية.مثل  تنظيم المعلومات وفق تصنيفات نوعية أواستعمال صو  

 مكونات العمليات المعرفية الماورائية: 2.5.2

 ( أّن العمليات المعرفية الماورائية تتكون من عنصريين وهما:(Favell, 1979فليرى فال

 وتتضمن ثالثة جوانب هي: :المعرفة على العمليات المعرفية -2

وتمثل المعلومات العامة حول التعّلم اإلنسلللللللللللللاني وعمليات  :المعرفة بالمتغيرات المرتبطة باإلنسةةةةةةةةان -
خص عن نفسلللله من حيث ماذا يعرف؟ وماذا ال يعرف؟  معالجة المعلومات باإلضللللافة إلى معرفة الشلللل

 ماذا ينبغي عليه تعّلمه؟ .

وتشللللللللللللللمللل المعرفللة حول طبيعللة المهمللة ونوعيللة المعللالجللات  :المعرفةةة بةةالمتغيرات المرتبطةةة المهمةةة -
 المطلوب تنفيذها على هذه المهمة.

 يللةاتجيللات المعرفوتتمثللل في المعرفللة عن االسللللللللللللللتر  :المعرفةةة بةةالمتغيرات المرتبطةةة بةةاإلسةةةةةةةةةتراتجيةةة -

ة مثل متى م األداء باإلضافة للمعلومات الظرفيواالستراتجيات المعرفية الماورائية المناسبة لتعزيز التعل  
 وأين ولماذا نستخدم هذه االستراتجيات.
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وتمثلل خبرات الفرد السللللللللللللللابقة حول عملياته وقدراته التنظيمية،  :المعرفةة عن عمليات التنظيم الذاتي -1
المعرفة حول كيفية اسللتخدام اسللتراتجيات التنظيم الماورائية على نحو متسلللسللل لتسللهيل التي تتضللمن 

عملللاد عبلللد الرحيم &الزغول أداء العمليلللات المعرفيلللة في تحقيق األهلللداف المطلوبلللة )رافع النصللللللللللللللير
 (.10-11، 1330الزغول.

 وتقويم صعوبات تعلّم القراءةنظام معالجة المعلومات  1.2

   L=  DXC كفاءة القراءة  بواسلللللللطة المعادلة  التالية:  et Gough  (Tunner (وجوث  ويمثل كّل من تارنر
" القدرة اللغوية في الفهم، Cأوفّك الرموز المكتوبة و" " القدرة على التشفيرD" يمثل الفهم في القراءة و" Lحيث" 

قراءة سللب هذه المعادلة فإ ّن الوهذا يعني إعطاء معنى للمعلومة اللغوية اللفظية وللجمل والخطاب الشللفو ، وح
ا إلى جنب  (  وليس بوضلللللللع القدرتين جانبً Xتسللللللتوجب إدماج قدرتين أسللللللاسلللللللين باسللللللتخدام عالمة الضللللللرب )

باسللللللللللللتعمال عالمة الجمع )+(، وعلى هذا األسلللللللللللللاس يمكننا القول بوجود تداخل بين القدرتين المعتمدتين في 
عطاء معنى للئ كفء يجب أّن يكون قادرً القراءة،  ومن المالحظ أّنه كي يصبح الفرد قار  نّص ا على تشفير وا 

المقروء.  ومن هنا يمكن تعريف كفاءة القراءة  على أّنها  تنسليق  بين عنصلرين  ضلروريين ال يمكن الفصلل 
و السلرعة  في التعرف على الكلمات التي  تشترط كّل نشاط القراءة، حيث أّن مستوى  بينهما  فمن جهة الدقة

آلية في هذه العملية يعتبر ضللللللرور  لتمكين القارئ  من تكريس  موارد معرفية  لعملية الفهم،  ومن  جّيد من 
جهة أخرى القدرة القرائية ال تتوقف على تشلفير بسليط للكلمات وا  ّنما على قدرات معرفية ولغوية ضرورية لفهم 

 ة هام في المرحل األولى من االكتساب.الرسالة المكتوبة من طرف جميع القراء واالعتياد على الكلمة المقروء

 مؤشرات صعوبات القراءة: 2.1.2

نا أّن نتوقف عند مفهوم صللللللعوبات تعّلم القراءة،  والتي يقبل المرور إلى مؤشلللللرات صلللللعوبة القراءة يتوجب عل
امل منها و م من االنتقال إلى مستوى القارئ الخبير والتي تشمل عدة عا بالحواجز التي تمنع المتعل  ترتبط أساسً 

بة للقارئ وقدراته المعرفية واللغوية وخصلللللائص اللغة المكتو  واالجتماعية والمدرسللللليةما يرتبط بالحالة النفسلللللية 
بينما  ،أ  عسلللللللللللللر القراءة (dyslexie)التي يتعلمها، وتعرف صلللللللللللللعوبات تعّلم القراءة في الدول الفرونكوفونية

 أنّ  (Grégoire, 2003 , p 35)حيث يرى  (reading diseabiliy)تّعرف في الدول الناطقة للغة االنجليزية
القارئ الضعيف يقرأ ببطء ويرتكب العديد من األخطاء من أهمها القلب والحذف والتعويض والتقديم واإلضافة  

فك الرموز،  عملية وتعد صلللعوبات تعّلم القراءة مشلللكلة في تحليل وتجز ء الكلمات ألّن عملية القراءة هي أوالً 
 ن لنا أّن نلخص مؤشرات صعوبات القراءة فيما يلي :ولهذا يمك
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 صعوبات في فك الرموز المكتوبة:-1

راءة، الق ا على الفهم وعلى ممارسلللللة( أّن مشلللللكالت فّك الرموز المكتوبة تؤّثر سلللللالبً (Olofsson , 1992 يرى
 إذا كان القارئمّما يجعل القارئ يلجأ إلى معالجة المعرفة بوسللللللللللائل أخرى كاالسللللللللللتعمال الخاطئ للسللللللللللياق، ف

 ثمن سللللللللللللللمي ويؤّكد أيضللللللللللللللا كلٍّ  قدرته ضللللللللللللللعيفة في التعرف على الكلمات. ضللللللللللللللعيف الفهم فهلذا يعني أنّ 
1971) (Smith,   وسللللللتنوفيش(Stanovich,1980)   على الكلمات لدى  الية في التّعرفعلى أّن فقدان الفع

ى مّما يقلل من موارده ذات المسللللللتو القارئ الضللللللعيف يجبره على اسللللللتعمال مورد االنتباه على آليات السللللللياق 
ا إذا كلانلت آليلات التّعرف على الكلملات فعلاللة عنلد القلارئ الكفء، فلإّن هلذا ال يتطلب منه  العلالي كلالفهم. أملّ

اسللتعمال موارد االنتباه التي سللتفوض للفهم. وقد تتسللبب  صللعوبات فّك الرموز المكتوبة في جعل القارئ يفقد 
 قراءة.الرغبة واالهتمام بنشاط ال

 :المفعول الرجعي اللفظي وأثره على المعالجة الفونولوجية -1

ركزت العلديلد من البحوث واللدراسللللللللللللللات على أهميلة المعلالجلة الفونولوجيلة لتعّلم القراءة في نظام الحروف  لقلد
( ثالث قدرات ترتبط (Wagner et Torgesen, 1987من وينر وتوجسللللللللللللون األبجدية وقد اسللللللللللللتخلص كلٍّ 

 ا في اكتساب القراءة وهي:ا حساسً نولوجية للغة،  قد تلعب دورً بالمعالجة الفو 

 :ف على المكونات الفونولوجية للوحدات اللغويةرّ وعي الفونولوجي والقدرة على التعال -2

( في نشللللللللاط تجز ء الكلمات إلى فونيمات ومقاطع  (Gombert ,1992هذه القدرة كما يبن جومبارت  تظهر
ز ء في تج القراءة ينمو أداء األطفال بسللللللللرعة، فإذا فشللللللللل القراء المبتدئين وبممارسللللللللة تعّلم .أو شللللللللبه مقاطع

د ذلللك كلللٍّ  ن م الكلمللات إلى فونيمللات، فللإّن ذلللك  يجعلهم  ينجحون في تجز ء الكلمللات إلى مقللاطع  كمللا أكللّ
 (.Wise , Olson et  Treiman,1990وايس وأولسون وتريمان )

بالوحدات اللغوية المكتوبة  الشةةةةةةةةةفوية )األصةةةةةةةةةوات( اللغوية التحليل والقدرةعلى ربط الوحدات -3
 اللغويةالعقلية: المفردات )الحروف( للوصول إلى

التحليل في صللللعوبات القراءة يظهرعندما نريد الدخول إلى قاموس المفردات العقلي، حيث يسللللاعد في  إّن دور
يللل االهتمللام بهللا، يؤد  إلى التقلو المفردات اللغويللة وعللدم احتمللال التطرق إلى كلمللات جللديللدة. والتقليللل من نمّ 
لى ع و قاموس لغو  إمالئي يسمح بالتّعرف السريع والفعالمن ممارسلة نشاط القراءة الذ  يعتبر ضرور  لنمّ 

 الكلمات.
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 التركيب الصوتي في ذاكرة العمل: إعادة -4

فعال    بفإعادة تركيوهي القدرة بقاء األصللللوات المحللة مسللللبقا فعالة في الذاكرة  وذلك لجمعها وتكوين كلمة، 
للمعرفة الفونولوجية في ذاكرة العمل  يسلللاعد القارئ في تجنيد  موارد معرفية لربط الفونيمات. ونجد أّن القارئ 
الجيد يختلف عن القارئ الضلللعيف في إعادة التركيب الصلللوتي في الذاكرة. ولقد بينت البحوث في علم النفس 

 ,J.Grégoireف على الكلمات يؤد  إلى تحسين الفهم كما أّكد ذلك )المعرفي على أّن تحسين التحليل والتّعر 

1999, p.136) .حيث تعتبر وسيلة تعويضية لصعوبة المعالجة الفونولوجية 

عندما يسللللمح للقارئ بتصللللحيح أخطائه أولتأكد من دقة وصللللحة اال ً نظام المفعول الرجعي اللفظي يكون فع   إنّ 
ندما ال يتّم التّعرف وتحديد الخطأ خاصة خالل القراءة الصامتة  في القسم، التحليل الذ  سبق وأّن قام به، وع

فالربط الخاطئ للحرف بالصللللللللللللللوت يعزز، وعندئذ فاالرتباط الخاطئ يمكن أّن يتداخل في الذاكرة مع عالقات 
( أّن Baddeley, 1993,p.101-102أخرى يصللللللللللللللادفهلا في الكلملات المتشللللللللللللللابهلة إمالئيلا حيث أكد بادلي)

ات المتشابهة من الناحية الفونولوجية  كثيرا ما تحدث غموضا والتباسا وارتباكا في عملية التّعرف على األصو 
 empan)األلفلللاظ والكلملللات، وأّن تعّلم القراءة يؤد  إلى تحسللللللللللللللين األداء على مسللللللللللللللتوى سللللللللللللللعلللة التلللذكر 

mnésique) ( والوعي الفونولوجيconscience phonologique واللذان يسللللللللللللللاعدان بدو ) رهما  في نمو
القراءة.  ويعتقللد بللادلي أّن صللللللللللللللعوبللات تعّلم القراءة تعود إلى وجود إعللاقللة على مسللللللللللللللتوى العقللدة الفونولوجيللة 

(boucle phonologique.التي تنمو ابتدًءا من عملية تطوراللغة والفهم ) 

 يعمل كآلية تعّليمعلى أّن القدرة على التحليل الصلللللللحيح للكلمات  (J.Grégoire, 1999, p.137) ويؤّكد هنا
ذاتي، فكّل تّعرف صلللللللحيح للكلمة يبني تعّلم ناجح  يؤد  إلى التّعرف على الكلمة بطريقة مباشلللللللرة. ويبدو أّن 

اللة تنمي وتثر  المفردات اللغويلة اإلمالئيلة، فلالعمليلات النلاجحلة في التحليلل  تؤد  المعلالجلة الفونولوجيلة الفعل  
مالئي  يسللللللللللاعد القارئ في الوصللللللللللول بسللللللللللرعة إلى القاموس اللغو  العقلي. إلى اكتسللللللللللاب تمثيل فونولوجي وا 
التخفيف من حمولة ذاكرة العمل: الفونيمات يمكن اختيارها بصللللللفة  فالمفعول الرجعي اللفظي يسللللللتطيع أيضللللللا

 فونيمات.منع التجميع الصحيح للصحيحة ولكن القدرة المحدودة في المعالجة قد تؤد  إلى 

 االرتبلللاطلللات بين األصللللللللللللللوات زيعز وتد للكلملللات كرة العملللل إلى التخزين الجيلللّ تخفيف الحموللللة في ذايؤد  و 
ما أكد الوظيفي للكلمات المألوفة ك م الكلمات الجديدة بواسللللللطة التناظرإلى تسللللللهيل تعل  يفضللللللي ا مم   والحروف

مية نعلى ت وهكذا يمكن اعتبار المفعول الرجعي اللفظي قادر (،Ehri et Robbins,1992)ذلك أهر  وروبين
م مسلللتوى يهذا الجهاز بإحكام يتوجب عليه تقيبعض القدرات لماوراء المعرفة، ولكي يسلللتطيع القارئ اسلللتعمال 

 فهمه.
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( هذه الظاهرة  لدى أطفال يبلغون ثمانية سلللللللنوات ونصلللللللف، حيث ( Olofsson, 1992وقد درس أولوفسلللللللون
اشلللللللللة المكتوب على الورق أوعلى شللللللللل لنّص الحظ طلب هؤالء األطفال للتقويم الذاتي للفهم، حيث يقرأ الطفل ا

نطق ا المفعول الرجعي اللفظي فتبرق الكلمللة ويحو الكلمللة طللالبللً الكمبيوتر، فيقوم الطفللل بتصللللللللللللللويللب الفللأرة نّ 
بسرعة. وبعد كل  قراءة للنّص يخضع األطفال ألسئلة الفهم وفي نهاية يتم إخضاعهم الستبيان التقويم الذاتي، 

يطلبون المفعول الرجعي اللفظي عند الكلمات التي  يتحسلسون عندها بصعوبات  فالوأظهرت النتائج أّن األط
وفة ا ما تكون طويلة وغير مألوأوضللللللحت الدراسللللللة أّن الكلمات المطلوبة للمفعول الرجعي اللفظي غالبً   ،الفهم

الكمبيوتر  الرجعي على جهاز أّن المفعول ((Zakay, 1992وأكدت أيضللللللا دراسللللللة ونادًرا ما تتكرر في اللغة.
يسلللاعد  القارئ في تحسلللين الحكم على معارفه، وهكذا فإّن المفعول الرجعي اللفظي يسلللاعد في التأكيد الفور  

 لألجوبة الجّيدة  وتصحيح األجوبة الخاطئة.

ونسلللللللللتنج من هنا أّن المفعول الرجعي اللفظي قد يسلللللللللهل المعالجة الفونولوجية ويحسلللللللللن عملية التحليل ويقدم 
ية تفويض االنتباه نحو الفهم. ومن نتائجه أّن األطفال قد يقرؤون بمسللللللللللتوى أعلى من مسللللللللللتواهم للطفل إمكان

( أّنه بعد تدريب األطفال تحسلللللللللللنت قراءتهم (Olofsson, 1992األصللللللللللللي في القراءة، حيث أّكد أولوفسلللللللللللون
وص الصعبة. أّما ( Van Daal et Reitsma, 1990 .p144)فاندال ورايتسما وأصلبحوا ال يخافون من النصلّ

هذا  إنّ الحرفية الفونولوجية، فتتعلق مشلللللللللكلة القراءة بالمعالجة  عندما التجز ء المقطعي أفضللللللللل فيعتقدان أنّ 
عادة الكلمة كاملة في النوع من التجز ء قد ينبه القارئ لتجميع األصلللوات المنطوقة إلعادة هيكلة الصلللوت ، وا 

القارئ يسللللترجع معنى الكلمة مباشللللرة، وهذا ما يحسللللن  هيكلة الكلمة كاملة يسللللهل الوصللللول إلى المفردات ألنّ 
إقامة العالقات الحرفية بالمعنى، وهذا حسللب الدراسللة التي تمت على أطفال يبلغون عشللرسللنوات ويعانون من 

ا في القراءة قد استمتعوا وتحسنوا كثيرً  تأخر في القراءة بمستوين. وخلص جميع الباحثون إلى تأكيد أّن أألطفال
 (.Olson & Wise, 1992.p154ذلك ) وايسو   أولسون كما أّكد

ه يخفف  ويؤّثر المفعول الرجعي اللفظي على المللدى البعيللد في التحليللل والتّعرف على الكلمللات والفهم كمللا أنللّ
من الحمولللة المعرفيللة ويعيللد بنللاء عالقللات قويللة بين التمثيللل العقلي ورموز الكتللابللة واإلمالء. يرى برنللار ليتي 

Bernard L’été,1999, p 134-155) في بحث حول عالج صلللللعوبات القراءة بواسلللللطة المفعول الرجعي )
الحلاسللللللللللللللوب أنلّه قلد يؤد  إلى تحسللللللللللللللين القراءة عنلد األطفال الذين يتعلمون القراءة، حيث يعد  على اللفظي

ل صلللللالحاسلللللوب ميدان خاص وتجديد  في تطبيق أبحاث علم النفس المعرفي، واإلجراء يعتمد على دور التوا
"أّن السلللللللوك  ((Leong , 1992, p 95ليون  الشللللللفو  كدعامة إلرسللللللال المعارف في التطبيق التربو . ويؤكد

 ".قدراتنا المعرفية على مستوى عالٍ  الجديد يعيد بناء وهيكلة وظائفنا العقلية وتنظيم
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ميذ الستعمال دعون التالفالكثير من الباحثين الذين  يعملون في ميدان التعّليم المبرمج  بواسطة الحاسوب  وي
تالي نحن لسلللللنا بعيدين عن نظرية بياجي  الالحاسللللوب العلى أسلللللاس أّنه أداة عمل ولكن كموضلللللوع تفكير، وب

Piaget ًاسللطة ا  لبنيته العقلية الخاصللة بفضللل الو : فوجود الحاسللوب في القسللم سلليسللمح للطفل أّن يكون مشلليد
 لسلللتينات اعتبرت القراءة كمجموعة من مراحل معالجة المعرفة،التي يمارسلللها بين اللغة ونّموه المعرفي. فمنذ ا

فالمعرفة المسللتخلصللة انطالقا من صللفحة الورقة إلدماجها في النهاية مع مجموع المعارف التي تسللمح بإعداد  
 التمثيلل العقلي للنّص، وعموملا يمكننلا أّن نميز ثالثلة مراحلل ضللللللللللللللرورية لفهم النّص: التّعرف على الكلمات،

-GUY. Claxton, p 236)يل النحو ، والتحليل الداللي. كما أشللللار إلى ذلك أيضللللا قا  كالكسللللون ) والتحل

 (.21،)أنظر الشكل البياني رقم237
 



تعلم القراءةنظام معالجة المعلومات وتقويم صعوبات   الثاني: الفصل  
 

144 

 

 

 مراحل فهم النّص: -2
 على الكلمات: التّعرف -2

 لرمز،االتعرف على الكلمات يعني وضللللللع ازدواج بين الرمز الكتابي ) الكلمة المكتوبة( والتمثيل الداخلي لهذا 
هذه التمثيالت الداخلية مخزنة على شللللللللللللكل قاموس لغو  يدعى بالقاموس  ويفترض علماء النفس اللغويين أنّ 

لي م، وهللذه المقللارنللة بين الرمز الكتللابي والتمثيللل الللداخاللغو  العقلي والللذ  يتكون تللدريجيللا خالل مراحللل التعلّ 

 السمع

 استخالص الرموز

 ممر الدخول

 الرؤية

 استخالص الرموز

 ممر الدخول

داخليالترميز ال  

اللغوية  معجم المفردات  

 حساب النحوي

 بناء الرسالة

 حساب المعنى

 اإلدماج

 مجموع المعارف
 المعنى

 الرموز الصوتية 

 الرموز المكتوبة

 : يوضح لنا مراحل معالجة المعومات  أثناء القراءة51الشكل البياني رقم

(, p102 (Bernard L’été.1999 

 



تعلم القراءةنظام معالجة المعلومات وتقويم صعوبات   الثاني: الفصل  
 

145 

 

ة لموجودة على صللللفحة الورقة وذلك بترتيب المعالجاسلللتخالص المعلومات ا التتم بصلللفة مباشلللرة. فقد يتم أوالً 
اإلدراكية، منها التعرف الحروف وتحليل سلللللللللللسلللللللللللة من الرموز يدعى بترميز الحروف من خالل موضللللللللللعها.  

مللا يسللللللللللللللمى بلالرموز الحرفيللة، ثّم يتم الللدخول إلى القللاموس  وبعلدهلا تقوم الحروف بتفعيلل الترميز اللداخلي أو
ين الرموز المكتوبة والرموز المخزنة  على مستوى المعجم اللغو  العقلي  بصفة اللغو  وذلك بوضلع ازدواج ب

مباشللللللللللرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يتم االزدواج بواسللللللللللطة الرموز الكتابية التي تفّعل رموز الفونيمات  
مات بفضلللللللللللل الكلمن خالل إجراء قواعد اقترانية بين الحرف والفونيم وتجميع هذه الرموز،  ويتم التّعرف على 

ازدواج التمثيل الفونولوجي المجمع مع التمثيل الفونولوجي الموجود بالمعجم اللغو  العقلي، وهو مسللللللللللك غير 
 د أّن هذا اإلجراء  قد يلعب دوًرا هاًما في تعّلم القراءة.على الكلمات، ومن المؤك   مباشر للتّعرف

 :التحليل النحوي -2

ّنملا عليله إيجاد العالقات التي تربط فيما بينهاالقلارئ فقط عل ال يعتملد لفهم النّص   ى التّعرف على الكلملات وا 
 يجللب ربط الوحللدات اللغويللة فيمللا بينهللا وتحللديللد دورهللا الوظيفي )فعلللا إذ (Mitchell, 1987)كمللا أكللد ذلللك 

 مفعول به( وربطها بوحدات من مستوى عالي )التركيب التعبير  والجملة(.و فاعل و 

 التحليل الداللي: -1

دما يتّم إنهاء إجراء بنية الجملة، يقوم القارئ بحساب المعنى ودمجه مع المعارف الباقية من النّص ودمجها عن
أيضللللا مع مجموع معارفه وهذا حسللللب معارفه السللللابقة. فإذا كانت غاية القراءة هو فهم نشلللللاط القراءة كما هو 

يمكن أن تعتبر كّل عملية من عمليات فإّنه ال يتوقف عند الفهم، ولهذا  0موضللللللللللللح في الشلللللللللللللكل البياني رقم 
طابقة ألّنها غيرم المرتبطة بالقراءة مسلللؤولة عن منبع صلللعوبات القراءة، ومن حيث الوظيفة فإ ّن هذه العمليات

ي تسلللاعده في والت واالهتمام، فمن جهة تعد السلللرعة التي يقرأ بها القارئ  الخبير تحتاج إلى موارد من االنتباه
كلمة/ في الدقيقة حسب نوعية النّص(  133إلى113رعة متوسطة في القراءة تتراوح  بينالوصلول إلى الفهم)س

تعتبر  ومن جهة أخرى ،(RAYNER & POLLATSEK , 1987) من راينر وبوالتسللللك كما أشللللار إلى ذلك كلٍّ 
عدد من  رموارد االنتبلاه  التي يتوفر عليهلا نظلام معلالجة المعلومات  محدودة  ولهذا يجب األخذ بعين العتبا

 (.Laberge& Samuels, 1974العمليات تتّم بصفة آلية كما أشار إلى ذلك البرج وسامول)

على وجود خاصلللللية اآللية في التّعرف على   (Stroop , 1935)وقد أوضلللللح قياس التصلللللريف عند سلللللتروب 
داد مختلف  أخضلللللللللر( بم، أزرقأحمر، (الكلمات  فمثال عندما نقدم للقارئ لوحة سلللللللللجل عليها أسلللللللللماء األلوان

)مثال األحمر كتب باألزرق( ونطلب منه أّن يسمي لون حبر الكلمة،  ونالحظ بالنسبة لنشاط التعرف اللفظي 
للكلمات تباطؤ على مسلتوى السرعة في التّعرف على أسماء األلوان فلوحظ التردد وأحيانا أخطاء وكأن القارئ 



تعلم القراءةنظام معالجة المعلومات وتقويم صعوبات   الثاني: الفصل  
 

146 

 

ويبدو   جابة على الكلمة تفرض نفسها على إجابة اللون.ال يستطيع أّن يمنع نفسه من قراءة الكلمات وكأّن اإل
أّن مجموع العمليات التي تؤد  إلى التّعرف على الكلمات تتّم بصللللللفة آلية عند القارئ الخبير، مّما يجعل هذا 

على المخطط  عالي وهو يشلللللللمل مرحلة حسلللللللاب المعنى األخير يسلللللللتخدم موارد تركيز االنتباه ذات مسلللللللتوى
بينما القارئ المبتدأ  يسللللللللتخدم تركيز انتباهه على المرحل األولى من معالجة المعلومات مّما  ،21البياني رقم 

ومّما سللللللللبق لقد اسللللللللتطعنا شللللللللرح أّن القدرة على فّك وتحليل رموز الكلمات المكتوبة  يعرقل عملية الفهم عنده.
 تشرح بصفة عامة مستوى الكفاءة في القراءة.

لى ع بسلللللللب اضلللللللطراب على مسلللللللتوى  العمليات التي تؤد  إلى التّعرف ويبدو أّن صلللللللعوبات القراءة تحدث 
الدراسلات حول عسلر القراءة اإلنمائي والمكتسلب على أّن الصعوبات القراءة نتائج  الكلمات، وقد أّكدت أيضلا 

في أغلب الحاالت  تعود إلى اضلللللطراب  في تنشللللليط اآللية على مسلللللتوى العمليات المؤدية إلى التّعرف على 
ومن جهة أخرى تختلف هذه العمليات خاصلللللة بالقراءة   .ت المكتوبة  في حالة عسلللللر القراءة المكتسلللللبالكلما

 عن عمليات الفهم في اللغة الشفوية.

جميعها في وهذه العمليات تّم ت ،وقد تّم اقتراح  تقويم تشللللللخيصللللللي للعمليات المؤدية إلى التّعرف على الكلمات
الرموز الكتابية وتحليل سللللللسللللللة من الخصلللللائص الحرفية في مرحلة  مرحلة المعالجة البصلللللرية بمعنى تنشللللليط

لى مستوى  معجم عوتنشيط المفاهيم  الفونولوجية وتنشيط الرموز الفونيمية، وتجميع وتنشيط المدخالت اللغوية
  المفردات اللغوية العقلي.

وص هي نتاج التف من  اعل بين المعارف الوردةويمكّننا أّن نسللللتخلص أّن معالجة المعلومات الواردة من النصللللّ
دنهير  من ذلك كلٍّ  النّص والمعارف النوعية النشلللللللللطة أوالمفّعلة من طرف القارئ خالل عملية القراءة كما أّكد

وترجع العمليات  .) (Denhiere& Legros, 1985 ; Legro &  Marin, 2008 ولوغرو ولوغرو ومارن
النتباه على قدرة القارئ على ا القارئ حول نشللللاط القراءة وتشللللملالمعرفية الماورائية إلى المعارف التي يملكها 

يات معرفية وعمل لحالة عدم الفهم وفي هذه الحالة يتوجب عليه اسلتعمال استراتجيات خاصة بمعالجة المشكلة
ماورائية والتي تشللللمل على الزيادة في اسللللتعمال اسللللتراتجيات الدراسللللة وذلك لتسللللهيل عملية اكتسللللاب المعارف 

على وعي الشلللللللللللخص بموارده وحدود قدراته المعرفية واهتماماته  ، كما تشلللللللللللملدة بواسلللللللللللطة قراءة النّص الجدي
إدراك الذات على أّنها قارئة ينتج من توقعات اآلباء واتجاهات اآلخرين والنتائج الدراسية  وباعتبار أنّ  .ودوافعه

موارده أوضلللللعيف ل ارئ يشلللللعر بتقديرعالٍ ا يجعل القالسلللللابقة، وفي أغلب األحيان يكون هذا اإلدراك خاطئ مم  
 (.(Kletzien &Bednar , 1988من كليتزين وبدنار وحدود قدرته كما أشارت إلى ذلك دراسة كلٍّ 
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 :التقويم ومقاييس تشخيص القراءة 2.1.2

إّن األسلللللئلة التي ترد إلى أذهننا كيف يمكن تشلللللخيص صلللللعوبات تعّلم القراءة وكيف نحدد حجم خصلللللائصلللللها  
 ير فيوتقودنا هذه األسلللللللللئلة إلى التفك اليته.كن من تقديم العالج المناسلللللللللب الذ  نسلللللللللتطيع قياس فع  حتى نتم

 وصف المتغيرات التي تتدخل في عملية القراءة وتقديم النتائج التي تسمح بتحديد:

مكانية تحس -  ه،ينمستوى القراءة وا 
 ة الزمنية الضرورية لذلك،معالم التي يمكن تحسينها والمد   -
 ص األخطاء المرتكبة أثناء القراءة،خصائ -
 ر الحاصل في استراتجيات القراءة.التطوّ  -

النشلللاط البصلللر  عند القراءة بصلللوت عالي. وقد  ومن المالحظ أّن نشلللاط القراءة ال يدلى عن أ  سللللوك غير
ها في مكن مالحظتي عن العمليات العقلية التي ال وضع علماء النفس اللغويين تقنيات تجريبية تسمح بالكشف

رحلة الضللرور  لتنفيذ نشللاط بسلليط كمؤشللر وظيفي لم الوضللعية الطبيعية ومعظم هذه التقنيات تسللتعمل الزمن
 من المعالجة، والمبدأ األسللللللللللاسللللللللللي يكمن في كون أّن كّل مراحل المعالجة مسللللللللللتهلكة للزمن، وأ  خلل يترجم

 ،نت المعالجة آلية أوتلقائية أ  دون جهدما كابتباطؤ العمليات المسللللللللخرة لهذا النشلللللللللاط. وقد يعني هذا أّنه كل  
 كلما كانت االستجابة سريعة.

ونالحظ وجود مقياسلللللللللين لتقدير الزمن وهي: تقنيات زمن االسلللللللللتجابة وتقنيات  الزمن الحر، فالتقنيات بزمن  
االسللللللتجابة تطلب من المفحوص بانجاز بسللللللرعة وبإحكام ممكن لنشللللللاط بسللللللليط، مثال في حالة تحديد الهوية 

هي من اللغة الفرنسللية؟( وزمن االسللتجابة )زس( يرتبط بالمسللاحة  وية للكلمة التي تظهرعلى الشللاشللة )هلاللغ
الزمن بين لحظة ظهور الحروف على الشلللاشلللة ولحظة اسلللتجابة المفحوص عند وضلللع  يده على أزرار لوحة 

ؤد  ملية المعرفية التي تا العإذً  المفاتيح، وزمن االسللللللللتجابة هذا يعبر عن سللللللللرعة  التّعرف على الكلمة، وهي
كيفية التي عن طريقه المقارنة بين ال إلى التّعرف. وبهذا يعتبر زمن االستجابة مؤشر للمعالجة المعرفية ويمكن

تتّم بها المعالجة. أّما في تقنية الزمن الحر، يتطلب قياس الزمن الذ  يسلللللللتغرقه الفرد في قراءة النّص بصلللللللفة 
 مستمرة.

على أّن تقويم وتشللخيص المتعلمات يتطلب اقتراح تقويم  ) (Grégoire, J. 1999,p 102 وقد أّكد جر  جوار
يسلللللللللللمح بتحديد  منبع الصلللللللللللعوبات المالحظة في ميدان معين،  وفي نشلللللللللللاط القراءة  يجب أّن يكون التقويم 

إلشلللللارة ا ا على تقدير زمن القراءة والفهم،  وهذا ما تقوم به مقاييس القراءة حيث تسلللللعى إلىالتشلللللخيصلللللي قادرُ 
 دة، وهذا بوضلللللللع حبكة إعالميةبدقة إلى مسللللللتو  أداء الشلللللللخص لمختلف العمليات التي تسلللللللمح بالقراءة الجيّ 
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(Logiciel:لتقويم وتشخيص القدرات المعرفية لدى القارئ الراشد يشمل على ثالثة مجموعات من بنود منها ) 
ونولوجي الفو  ل السلللللابق ذكرها )البصلللللر تقويم وظائف المراح عشلللللر بنود لقياس زمن االسلللللتجابة ويشلللللير إلى

المباشلر( الذ  يؤد  إلى معرفة الكلمات وببندين غير لفظيين يشلمل مهمة زمن االستجابة   المباشلر واإلفراد 
وبندين للقراءة بطريقة الزمن الحر. وتعتبر الحبكة اإلعالمية من وسائل التشخيص الحديثة التي توصلت إليها 

 قويم التشخيصي للقراء.األبحاث العلمية في الت

ولتشلخيص صعوبات تعّلم القراءة يصبح من الضرور  أّن نقوم بتقويم مستوى القراءة وحساب الفرق بين هذا  
عقلي؟ ورغم أّن هذه المهام الثالثة تبدو  والمسللتوى العقلي لمعرفة هل هناك تأخر المسللتوى والمسللتوى المنتظر

 افي إلى يومناهذا.ا إاّل أّنه ليس هناك جواب شسهلة ظاهريً 

ويتطلب تقويم مسلللتوى القراءة بحسللللاب سللللرعة القراءة تقدير نوعيتها ووتحديد األخطاء ووصللللفها، حيث أشللللار  
( إلى أّن القارئ الضلللللعيف يقرأ ببطء ويقوم بعدة أخطاء Piérart, 1998وبيرارت ) ) (Lobro ,1973لوبرو 

 من أهمها:

 األصوات،القلب وارتباك سمعي حيث يخلط بين الحروف و  -

 ارتباك بصر  بحيث يخلط بين الحروف واألشكال المجاورة لها، -

 أخطاء على مستوى األصوات المعقدة ، -

 .الحذف واإلضافة -

ّنما يجب أّن يعتني أيضللا بالفهم، من و  ومن المعقول أّن تقويم القراءة ال يجب أّن يشللمل فقط عملية التشللفير وا 
 على المسللللللللتوى العياد  رغم توفر العديد من اس التشللللللللخيصلللللللليالمالحظ أّن هناك نقص كبير في أدوات القي

 المقاييس التشخيصية للقراءة باللغة الفرنسية إاّل أّنها غير كافية من حيث صدق تطبقيها ونذكر منها:

. (Burion, 1960) Emile, René et Marie مقياس -   

. (Lefavrais, 2714) L’ALOUETTE مقياس -   

 .(de Simon réétalonnée par Limbosch et al, 1968) Le Poucet مقياس –   

.( Hermabessière et Sax, 1972)  Claire et Bruno مقياس -  

(Giribone et  Hugon, 1987) Jeannot et Georges مقياس -  
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نالحظ أّن كّل هذه المقاييس تقيس السرعة وتصحيح األخطاء بينما الفهم لم يتّم تقويمه إاّل من طرف مقياسين 
في قراءة أصلللللللل خمسلللللللة مقاييس، وأغلب هذه المقاييس  تعطي معلومات وصلللللللفية عن أعراض الموجودة  من

للمرض، ورغم ذلك فإّن هذه المقاييس ال تقّدم خدمة جّيدة  الشلخص بينما يعتمد مقياسلين على فرضيات سببية
 .1للمختص في األرطوفونيا  أوفي علم النفس العياد   كما هو موضح في الجدول رقم 

 Grégoire, J.2003, p 36) (:  تمثل خصائص التقويم لمقاييس القراءة 2الجدول رقم 

 سبب المرض الفهم التصحيح السرعة المؤلف و تاريت الطبعة اسم المقياس
Emile,René et 

Marie 
Burion (1960) ال ال نعم نعم 

L’Alouette Lefavrais (1967) ال ال نعم نعم 
Le Poucet Limbosch  et al (1968) ال ال نعم نعم 

Jannot et Gorges Hemabessière et Sax 
(1972) 

 ال نعم نعم نعم

Caire et Bruno Giribone et Hugon (1987) نعم نعم نعم نعم 
و يبلدو أّن أغللب هلذه المقلاييس قلديملة وال تتكيف مع متطلبلات األداء اللغو  لعصللللللللللللللرنلا هذا، ويمكن مراجعة 

 .2لحق رقم البعض منها في الم
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 التمهيد:

و  والمهني ا للدور الذ  تلعبه  في التوجيه التربعصرنا الحالي، نظرً ا  في ا هامً تلعب المقاييس النفسية دورً 
والعالج النفسي العياد  واألرطوفوني، حيث كرست معظم الدول الغربية والعربية منها على غرار مصر 

ي هذا الميدان ا ففي بناء مقاييس نفسللللية قصللللد اسللللتعمالها ألغراض متعددة، إاّل أّن الجزائر قد تأخرت كثيرً 
تتماشلللللى  أمريكية والتي تعتبر قديمة وال كتفت بتكيف القليل من المقاييس المسلللللتوردة من دول أوروبية أووا

مع المتطلبات الثقافية واالجتماعية والحضللللارية  لألفراد في  العصلللللر الحالي ويعود سلللللبب ذلك لعدم وجود 
ن وقتللا طويال وعللدة محللاوالت م مراكز لبنللاء االختبللارات وترجمتهللا وتكيفيهللا وكللذلللك ألّن العمليللة قللد تللأخللذ

التجريللب، ومهللارة كبيرة من طرف المختص ومعرفللة كللافيللة بللالميللدان المراد قيللاسللللللللللللللله )مقللدم عبللد الحفيظ، 
2113.) 

 تعريف المقياس النفسي: 2.1

تشللللللللير كلمة مقياس إلى مجموعة من األسللللللللئلة المقننة التي تعرض على شللللللللخص ما ويطلب منه اإلجابة 
( (Anastasi. A, 1976أو بمجموعة من األداء الحركي، حيث تعرفه أناسللللللللللللللتاز  عليها لفظيا أوكتابيا 

ا موضللللوعًيا مقنًنا لعينة من السلللللوك،  وكلمة السلللللوك تمثل قدرة الفرد اللفظية أو الميكانيكية،  بكونه مقياسللللً
. ةكما قد تعكس سللمة من سللمات الشللخصللية كاالنبسللاط أواالنطواء، وقد تعكس مجموعة من األداء كالكتاب

للمقياس أّن يشللللللللللمل مجموعة من المثيرات  تقيس بطريقة كمية وكيفية العمليات العقلية والسللللللللللمات ويمكن 
والخصلائص النفسلية،  وقد تكون المثيرات أسلئلة شلفهية أوكتابية أوسللسللة من األعداد أواألشلكال الهندسللية 

يمنا  يعرف لفرد وتسللللتثير اسللللتجابته. بها مثيرات تؤّثرعلى اأوالنغمات الموسلللليقية أوصللللّوًرا أورسللللوًما وهي كلّ 
بكونه مهارة أو مجموعة من المهارات التي تقدم للفرد بصللفة مقننة والتي  ((Annett, 1974أنات المقياس

 ينتج عنها درجات رقمية حول الشيء المطلوب من الشخص أداءه.

ه طريقلللة منظ ( يعرف المقيلللاس(Cronbach, 1984في حين نجلللد أّن كرونبلللاا  ملللة لمالحظلللة على أنلللّ
في حدة 8/11السلوك بواسطة مقاييس رقمية ثابتة، فالمقياس الرقمي يستعمل عندما يصف الشخص أّن له

في اختبار التحصللليل. ومن المالحظ أّن المقياس ال يشلللمل فقط قياس القدرات المعرفية  15/21البصلللر أو
 ركي.ولكن قد يقس السلوك االجتماعي والقدرات الحركية والتآزر النفسي الح
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 د:شروط االختبارالجيّ   2.2.1

 د بكونه يخضع إلى ثالثة شروط أساسية وهي:يمتاز االختبار الجيّ 

 أّن تكون عينة السلوك واسعة وممثلة للسلوك الذ  نريد قياسه حتى نتمكن من تعميم النتائج والتنبؤ، -

 ا،أّن يكون المقياس مقننً  -

 والثبات وأن تكون له معايير خاصة.أّن يكون للمقياس درجة معينة من الصدق  -

 المقاييس: تصنيف 2.2.1

نسلتطيع أّن نصنف المقاييس النفسية إلى عدة تصنيفات وهذا حسب الوظيفة أو ما تقيسه وشروطا إلجراء 
 وكيفية األداء ومادة المقياس فنميز:

 ت: ويشللللللمل على اختبارات التحصلللللليل واختبارات الذكاء  واختباراالتصةةةةنيف حسةةةةب الوظيفة -1
 القدرات الخاصة واختبارات الميول واختبارات االتجاهات والقيم واختبارات الشخصية.

:  ونميز فيه نوعين من االختبارات وهي: االختبارات الفردية التصةةنيف حسةةب شةةروط اإلجراء -2
 والجمعية.

 األدائية أو ونميز فيها االختبارات اللفظية وغير اللفظيةالتصنيف حسب طبيعة مادتها:   -3

 مجاالت استعمال القياس النفسي التربوي: 1.2.1

إّن مجاالت اسلللللللللتخدام المقاييس النفسلللللللللية عديدة ومتنوعة والغرض منها هوالوصلللللللللف والتنبؤ والتشلللللللللخيص 
 والعالج، وهي تشمل على:

 ميدان التربية والتعّليم حيث تستعمل لألغراض اآلتية: -1
 الكشف عن المتخلفين عقليا في الدراسة ومعرفة أسبابه، -2
 تبار الطلبة الجدد ومعرفة إذا كانت المواد الدراسية تناسب أعماًرا معينة،الخ -3
 حو الدراسات والمهن التي تناسب قدراتهم واستعداداتهم،توجيه التالميذ أوالمتكونين نّ  -4
 اإلرشاد التربو  للتالميذ الذين يعانون من صعوبات في تعّلمهم، -5
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القدرات إلى أقسللللام ومسللللتويات بصللللفة  تصللللنيف التالميذ حسللللب  تقويم التحصةةةيل المدرسةةةي: -1
 متجانسة من حيث القدرات و االستعدادات،

والتوجيه المهني وتقويم أداء العمال ومدى فعالية طرق  وهذا في االختبار الصةةةةةناعة واإلدارة: -4
العمل ونظمه واإلشللللللراف،  كما يسللللللاهم القياس في الكشللللللف عن األشللللللخاص األكثر تعرضللللللا 

 لحوادث العمل.

سلللللتخدمت المقاييس على نطاق واسلللللع خالل الحروب العالمية، وهذا في اختيار لقد ا :الجيش -1
 وزيادة األداء في الميدان العسكر . الجنود وتصنيفهم على مختلف المهام وحسب قدراتهم 

مقدم ) وهذا في تشللللللخيص األمراض وتصللللللنيفها وعالجها :علم النفس العيادي و األرطوفوني -7
 (.11، ص1330عبدالحفيظ، 

 ة بناء المقياس:عملي 2.1

 :لمجموعة المبادئ والشروط اآلتية للقياس ال بد من التفكير واالنتباهقبيل الشروع في بناء أداة 

 ض: حيلللث تختلف أدوات القيلللاس بلللاختالف الهلللدف اللللذ  يراد تحقيقللله، فبعالهةةدف المتوقع تحقيقةةةه -
تم لفحص في حين هناك أدوات تهاألهداف يناسلللللللللللللبها االختبار التحرير  الجماعي كأدوات التقدير وقوائم ا

بتقويم أداء المهارات مثل اختبار رسللللم الرجل أو الشللللجرة وغيرها. والبعض األخر يسللللتلزم أدوات إسللللقاطية، 
 ،موسللللللللى النبهانوهناك ما يهدف إلى تقييم قائمة من القدرات  أو من االسللللللللتعدادات لممارسللللللللة مهارة ما )

 (.42-11، ص1331

 : تمامالمجال السلوكي موضع االه -

ا وله مرجعية معروفة كمنهاج دراسللللللللي تكون األداة عبارة ا ومعرفً ا محددً سلللللللللوكيً  فعندما تقيس األداة مجاالً  
كن ا بأطر واضللللحة يمعن اختبار تحصلللليلي، بينما تكون اختبار قدرة أواسللللتعداد عندما يكون المجال محددً 

 التحكم فيها مثل اختبارات الذكاء .
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 أداة القياس: خصائص المستهدفين ب -

قها على أدوات فردية( أو تطبي ،أفرادا)وهنلا يتعلق بكون األداة المطلوب بنلاءهلا وتطبيقهلا على الممتحنين  
ا في صللف أومدرسللة أومنطقة تعليمية ) أدوات جمعية(، كما يجب تحديد الفئات العمرية  مجموعة منهم معً 

ياس ونوع الفقرات وشلللللللللكل األداء المطلوب، الزمن الذ  يخصللللللللص لتطبيق أداة الق  للمسللللللللتهدفين وتحديد
كال )أدوات ر وأشا ما تكون صياغتهاعلى هيئة صوّ فمثال فقرات القياس المخصصة لألطفال الصغار غالبً 

 غير لفظية(، بينما تبنى أدوات القياس اللفظية للذين يعرفون القراءة والكتابة.

 آليةقد تتوفر وسلللائل متنوعة يدوية و القياس: اإلمكانيات المرتبطة بتطبيق وتصةةحيح أدوات  مدى توفر -
 أوحاسوبية في إخراج وتطبيق وتصحيح اإلجابة على أدوات القياس.

من  لك كلٍّ جهوًدا جبارة كما أّكد ذ ويعتبر بنلاء المقلاييس في علم النفس وعلوم التربيلةعمليلة طويلة تتطلب
يمكن أّن نميز في بنللللاء المقيللللاس ( الللللذ  يرى أّننللللا Laveaut &Grégoire, 2008الفوت وجريجوار )

 خمسة مراحل أساسية وهي:

 :مرحلة تحديد أهداف االستعمال 2.2.1

يطرحهلا البللاحللث الراغللب في بنللاء المقيللاس وهلذا بمحلاولتلله تحللديللد  تنطلق هلذه المرحللة من األسللللللللللللللئللة التي
صلللللللعوبات  أو تشلللللللخيصالوظائف التي يقوم بها  هذا المقياس، فالمقياس قد تكون له وظيفة انتقاء األفراد 

م أو تحديد إذا كان التلميذ  قد تحكم في الكفاءات  المنتظرة  عند نهاية  السنة الدراسية، ونفس الشيء التعلّ 
ال يمكن أن يجب عن جميع الوظائف ويمكن أن  نقوم به عند بناء اسللللللللللللللتبيان لقياس القلق، ومقياس واحد

 les tests) المرجع ( والمقلللاييس المحكيلللةles tests normésنميز بين المقلللاييس المعيلللاريلللة المرجع )

critériés وتهدف المقاييس المقننة إلى تمّييز األشلللللللللخاص الذ  ينتمون إلى المجموعة التي صلللللللللمم لها )
 هذا المقياس. 

وتسلللمح هذه المقاييس بالحصلللول على درجة القلق عند شلللخص معين بالمقارنة بمسلللتوى القلق عند غالبية 
لكفاءة الرياضلليات وبالنسللبة لمختلف الخصللائص التي نريد قياسللها. أما المقاييس  المجموعة ونفس الشلليء

المعيارية  فلها وظيفة التقويم إذا كان الشخص يمتلك بعض  الخصائص  التي يمكن أخذها كمرجع  فمثال 
لقبول شللللللللللللللخص في وظيفلة ملا  يتعين عليله أن ال يتجاوز  مسللللللللللللللتو  القلق عنده درجة معينة أوهل يملك 

 ص كفاءات رياضية ضرورية  لتناول برنامج دراسة ما.الشخ
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إّن اختيار بناء مقياس مقنن أو مقياس معيار  يشلللللللللللللترط اسلللللللللللللتخدام منهجية ما وتطبيق تقنيات خاصلللللللللللللة 
للحصللللللول على مقاييس تتميز بخصللللللوصللللللية القياس، ويوجد في الميدان التربو  المقاييس الموجهة للتقويم 

اس الشللللهادة  الذ  يغطي البرنامج المدرسللللي بأكمله ويركزعلى األداء والتكوين والتقويم  التشللللخيصللللي ومقي
 Laveaut)نهاية التعّلم ويسللللللللللللللمح بلالتلأكلد من أّن التلميلذ قلادرعلى إنجلازأغللب المهملات المطلوبلة منه في

&Grégoire, 2008,p 10.)  

بات  مثال جهون صعو أّما مقاييس التقويم التشخيصي هدفها هو فهم معنى األداء ولماذا بعض التالميذ يوا
في جمع األعداد العشرية أو في تعّلم القراءة؟ والمعلومات التي تريد الحصول عليها ال ترتبط باألداء ولكن 
ترتبط بلالقلدرات المعرفيلة المرتبطلة بهلذه الكفلاءة، ولتشللللللللللللللخيص ذلك يجب  بناء مقياس  حسللللللللللللللب العوامل 

مكاني عوبات التي يتعرض لهاالمسلاعدة على اكتسلاب، فإّن هذا النموذج يوضلح لنا الصل ة وضع التالميذ وا 
 test ا عن مقياس الشللللهادة )نموذج عالجي وبالتالي فإّن خصللللائص المقياس  التشللللخيصللللي يختلف تمامً 

certificatif  ّن القلدرة على تمييز وظلائف المقيلاس تحلدد طبيعلة المقيلاس اللذ  نريلد بنلاءه وبلالتلالي (،  وا 
 نحدد منهجيته.

 نريد قياسه:مرحلة تعريف ما  2.2.1

ا وعاًما مثل تقويم الفهم في القراءة  لدى ا غامضللللللللللللللً علادة ملا تكون نقطة  بداية انطالق  بناء المقياس هدفً 
سلللللللللللنوات وتشلللللللللللخيص اضلللللللللللطرابات الذاكرة  فإ ّن هذه  1إلى 0و االجتماعي منتالميذ االبتدائي وتقييم النمّ 

(. ولهذا تتطلب ( Laveaut &Grégoire, 2008,p 10 األهداف تبقى غامضلللللللة  لبناء مقياس صلللللللادق
جراءاتها  بتعريف الخصللللللللللللائص النفسللللللللللللية أو التربوية التي يجب أّن  العملية عماًل معمًقا  حول المفاهيم وا 
يقيسلللللللللللللها المقياس وعلى أسلللللللللللللاس هذا التعريف يتّم بناء بنود المقياس حتى ننتقل من الهدف الغامض إلى 

 دة منها:التعريف اإلجرائي للمفهوم باستعمال طرائق متعد

: إذا كلان المطلوب قيلاس المتعلمات المدرسللللللللللللللية،  تعريف األهةداف التربويةة وبنةاء جةدول نوعي -
الطريقة التي يجب اختيارها تتطلب تحديد األداء التي يسللللتطيع التالميذ انجازه خالل تعّلمهم، وهنا 

ختلف م يتعين على الباحث اسللللللللللللللتخدام الجدول النوعي لتحديد مختلف السلللللللللللللللوك المنتظر لتحديد
 والمرتبط بمحتوى معين.

: عندما ال يملك الباحث أفكاًرا محددة وخاصلة عن الخصائص التي تسمح تحليل محتوى المقابلة -
بتمّييز األشللللخاص الذين يخضللللعون للقياس، يلجأ الباحث السللللتجواب الذين ينتمون إلى المجموعة 



منهجية بناء المقياس و تصميم مقياس تقويمي و تشخيصي لمستوى   الثالث: الفصل

 لقراءة
 

156 

 

 بر عدد من المعلومات التيالخاصلة بالقياس، ويكون االسلتجواب حًرا وشلبه موجه يسمح بجمع أك
 يتّم تصنيفها من خالل تحليل المحتوى.

عند تصلللللميمه  Binetلقد اسلللللتخدمت هذه الطريقة من طرف بيني  المالحظة المباشةةةةرة للسةةةةلوك: -
ألول اختبار الذكاء وهذا بمالحظة سلللللللللوك األفراد في ميدان عملهم أوميدان حياتهم حيث تسللللللللمح 

 السلوك المراد قياسه. هذه الطريقة بجمع معومات عن خصائص

وتعتبر  Flanagan, 19) 11يرجع أصللللللللل هذه الطريقة إلى فالنجون )طريقة الحوادث المنتقدة:  -
هامة في بناء مقاييس األداء المهني،  وتتطلب أّن يقوم المسلللللئولون بوصلللللف سللللللوك األفراد الجّيد 

لوك يسللللتعمل بعض السلللل أوغير الجّيد في وضللللعيات العمل التي يقوم بها هؤالء تحت األوامر، وقد
 المنتقد في بناء سلم المقياس .

ّنمللا على نموذج حقيقي  ةهللذه الطريقلل مرجع النموذج النظري: - ال تعتمللد على أسلللللللللللللللاس تجريبي وا 
مسللللللتوحى من الدراسللللللات السللللللابقة، حيث إ ّن التطّور الحاصللللللل في ميدان علم النفس المعرفي منذ 

لنظرية التي اسللللللللللللللتعملت من طرف الباحثين في بناء الثملانينات أدى إلى بناء العديد من النماذج ا
المقاييس على غرار مقاييس تشلللللللللخيص اضلللللللللطرابات القراءة حيث تّم بناءها على نماذج تصلللللللللف 

 العوامل المرتبطة بنشاط القراءة وكذلك مقاييس قياس الحساب والدافعية والذاكرة.

 مرحلة تصميم البنود أو الفقرات: 1.2.1

 ا على حدسلله دون أّن يخضللع العملية لمنهجية ما،إلي تصللميم بنود المقاييس اعتمادً ا ما يلجأ الباحث غالبً 
ولكن من الضلللللللللللللرور  أّن يلم الباحث ببعض األفكار الواضلللللللللللللحة حول العديد من النقاط  قبل أّن يبدأ في 

 تصميم البنود منها:

 انتقاء شكل البنودأوالفقرات: -

لكن يجب أّن يرتبط بأهداف المقياس والشللللللللروط المادية إّن انتقاء شللللللللكل البنود ال يتّم بصللللللللفة عشللللللللوائية و 
 ف ووضعية التقييم.يرتبط بالهدو لتصميمه وكيفية تطبيقه وتقويمه. ويعتبر شكل البند  جّيدا عندما يخضع 
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 مستوى صعوبة البنودأوالفقرات: -

نوعية  بيتّم انتقاء مسلللللللتوى الصلللللللعوبة الخاص بالبنود حسلللللللب هدف المقياس، وهذا المسلللللللتوى يتنوع حسللللللل
المقياس ) معيار  أو مقنن تكوني أو تشلللخيصلللي( وطبيعة المعلومات التي نريد جمعها هي التي يجب أّن 

 تحدد مستوى الصعوبة.

 عدد البنودأوالفقرات: -

دقللائق أوطويللل مثللل  11إّن علدد البنود يرتبط بعوامللل عللدة منهللا ملدة تطبيق المقيللاس) قصللللللللللللللير ال يتجللاوز
ذا  .ب تطبيقه عدة حصص (، ومستوى الصدقالمقياس التشخيصي الذ  يتطل والثبات الذ  نريد تحقيقه وا 

ها بوضع ا من ضمان صدقكان المقياس يحتو  على تقييمات متعددة على مسلتويات سللم التقييم، فالبد إذً 
التقييم، وكذلك الوضلللللع في الحسلللللبان الحذف لبعض البنود بعد   بنود كافية خاصلللللة بكّل مسلللللتوى من سللللللم

 دة فقط.اء وتجريبه حتى نحتفظ بالبنود الجيّ تقييم الخبر 

 مرحلة تقييم البنودأوالفقرات: 4.2.1

صارمة في بناء البنود حيث يعتبر شرًطا أساسًيا لكن غير    إ ّن تعريف بدقة ما نريد قياسله يتطلب منهجية
التقييم  اكاٍف للحصللللول على فقرات ثابتة وصللللادقة وهذا لضللللمان الخصللللائص القياسللللية للبنود. ولتحقيق هذ

 يتوجب تتبع اإلجراءات اآلتية :

 تقييم البنود من طرف محكمين: -

 يكلف المحكمون بتقدير مدى تطابق البنود مع المتطلبات المحددة في المرحلة الثانية من بناء المقياس.

 تطبيق أولي لبنود المقياس: -

خراجه بصللللللللللفة نهائية للتطبيق واالسلللللللللل بع عملية تخدام الميداني تتتتأتي هذه الخطوة قبل طباعة المقياس وا 
تجريب المقياس بتحليل كمي وكيفي حيث تسلللمح التجربة بجمع معلومات تجريبية مسلللتخلصلللة مباشلللرة من 
المجتمع الذ  صللللللمم له المقياس. والتجربة تشلللللللمل تطبيق بنود المقياس على عينة ليس بالضلللللللرورة ممثلة 

فية بمعالجة النقائص الموجودة فيه مثل كي وعلددهلا ليس كبيرا. كملا يسللللللللللللللمح تحليلل نتلائج تجريب المقياس
تسللللجيل االسللللتجابات وتحديد زمن التطبيق وتقييم االسللللتجابات وهذا للمحافظة على صللللدق المقياس،  كما 

 تسمح المراجعة الكمية لتجريب المقياس في انتقاء البنود الجيدة للمقياس.
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 :مرحلة تحديد الخصائص القياسية النهائية 5.2.1

االنتقاء النهائي لبنود المقياس بقي أّن نحدد الخصللللائص القياسللللية وهي تختلف باختالف طبيعة  بعد أّن تمّ 
المقياس، فإذا كان يتعلق األمر بمقياس معيار  يجب تحديد المعايير وتقديمها حسلللب السللللم بشلللكل يسلللهل 

ا محكًيا فيجب تحديد درجة التمك  ن المرجعية التيعلى المطبق فهمها أّما إ ذا كان األمر يشلللللللللللللمل مقياسلللللللللللللً
يحتاج إليها المطبق، وبالمقابل فاّن البحث المعمق عن الصلللدق والثبات في الطبعة النهائية يبقى ضلللروريا 
ويتطللب من البلاحلث أّن يقلّدم معلومات عن ثبات النتائج  مثل خطأ قياس درجة المحك ومدى الثقة وخطأ 

لباحث نشلللللر  المقياس السلللللتعمال واسلللللع  يجب القياس بين مختلف الدرجات، وعندما يكون الباحث  يريد ا
 بكتيب موجز عن كيفية االستعمال. أّن يرافقه 
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 بناء مقياس المكتسبات المدرسية: 1.1

تلعب المقاييس في ميدان التعّليم دورا هاما ولهذا فاّن هذه المقاييس تبنى بطريقة خاصلللللللة حسللللللللب الوظيفة 
 يط المدرسي ما يلي:التي حددت لها، ومن بين استخداماتها في المح

 وضع ميزانية المكتسبات لدى التلميذ، -2

 أخذ قرارحول المستقبل التعليمي للتلميذ، -1

 انتقاء التالميذ حسب بعض الخصائص لتشكيل الجماعات، -0

 التعرف على طابع المشكلة  التي قد تكون منبع الصعوبة، -1

 التعرف على تحويالت التعلم التي تمت والتي لم تتم ، -1

لعب وي المادة من خالل بعض النقاط التي يجد التالميذ عندها صعوبات تحضلير مراجعة -1
 القياس في المحيط المدرسي دوًرا هاًما في وضعيتين أساسيتين وهما :

 (0، و2،1التقويم التشخيصي  ويشمل) الوضعيات -

 (4و 1،1،1التقويم التكويني ويشمل الوضعيات)  -

 المنتظر ية القياس من أداة المقياس: يمثل التقويم ونوع1الجدول رقم             
                                   (Laveaut &Grégoire, 2008, p 16). 

النوعية المنتظرة من  هدف التقويم
 القياس

 اإلجراءات

الحصللللول على اسللللتجابة 
 رجعية، مالحظة

تبللللادل تلقللللائي، اسللللللللللللللتجواب  إعالمية
 بالمحاولة والخطأ

التعريف بللاألهللداف وجللداول  ثلة وصادقةمم مضمونة  وضع ميزانية 
 تخصيصها

معلللللللالجلللللللة المشللللللللللللللكالت 
 والمساعدة

مللعللللللوملللللللات دقللليلللقلللللللة 
 وهامة

 بناء مقاييس محكية

،  يوضلللللح  لنا أألصلللللناف المختلف  من المعلومات التي يمكن أّن تصلللللادفنا في وضلللللعيات 0الجدول رقم 
لوملات المراد البحلث عنهلا  واألهلداف التعّلم  الملدرسللللللللللللللي  حيلث يجلب أّن ترتبط  نوعيلة أداة القيلاس بلالمع

 المتبعة.
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 :التقويم التشخيصي 2.1.1

 عبللللد )مقللللدم يعتمللللد هللللذا النوع من التقويم على األهللللداف المسللللللللللللللطرة في بنللللاج التللللدريس والتعّلم ويرى
ا لقياس مدى تحصيل الطالب في المحاضرات التي 125،ص2113الحفيظ، ( أّننا إ ذا أردنا أّن نبني مقياسلً
 يها حول بناء المقاييس فإ ّن الهدف المبني على أساس السلوك يشمل المراحل اآلتية:استمع إل

 يجب أّن يوضع الهدف في عبارة السلوك المراد قياسه. -1
يجب أّن تبدأ الجملة فعلية تشلللللللللللير إلى السللللللللللللوك المراد إبرازه، وهذا بالتركيزعلى الفرد وما  -2

 يفعله.
 حيث تحدد فيه مجاالت االستعمال. يجب أّن يوضع الهدف بطريقة محددة ودقيقة -3
 ويجب أّن يشمل الهدف على درجة من العمومية وواقعية. -4
 يجب أّن تمثل مباشرة النواتج المتوقعة من الخبرات والتعلمية. -5

ا الفوت وجريجوار ( فيريللان أّن برامج التللدريس تحتو  (Laveaut &Grégoire, 2008, p 16-17أمللّ
م وخاص أو أهداف وسللللللللليطة وأخرى نهائية، ومهما كان الصلللللللللنف على عدة أهداف مجتمعة في هدف عا

 المنتمية له  ففي أثناء كتابة الهدف يجب مراعاة خاصيتين أساسيتين وهما:

ألداء المراد قياسه مثل)حدد،   ا فعل واحد يصف بصفة مباشرة السلوك أوالنشاط أو -
 اكتب، أشر، تعرف (،

لهدف دقيًقا واضًحا أ  خالًيا من مفعول به واحد لصياغة المحتو ، وحتى يكون ا -
 الغموض فيجب أّن نحدد:

 السياق التي يتّم فيه تحقيق األداء المنتظرة، -
 معايير قبول األداء، -
 عتبة قبول األداء. -
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من خالل هذا الشلللكل البياني يتضلللح لنا السلللياق الذ  يتّم  فيه األداء ومعايير النجاح في األداء أو الفشلللل  

 وعدد المحاوالت  التي يستطيع فيها الفرد انجاز أداءه. %111إلى  %81لمحددة هنا من وعتبة القبول ا

 التقويم المحكي: 2.1.1

القياس المحكي يشلللمل على مجموعة من اإلجراءات  المدققة حول تعلم الفرد، وتعمل هذه اإلجراءات على  
لتفسلللللللللللير مسلللللللللللتوى  أداء    CRIمز لهتعريف ومراقبة جيدة للمعايير الكمية والنوعية الخاصلللللللللللة باألداء وير 

الشللللللللخص بالمقارنة مع مسللللللللتوى أداء معين يتم تحديده مسللللللللبقا من قبل واضللللللللع االختبار دون النظر إلى 
من األسلللئلة المعطاة وتكون هذه  %85المجموعة التي ينتمي إليها الفرد الممتحن مثال كأن يحل الممتحن 

اسلللللللللللتخدام التقويم المحكي على اختبار اإلتقان   المعايير مبنية على أسلللللللللللاس نظر  أو تجربي، ويقتصلللللللللللر

 السياق    الفعل المحتوى 

 معايير التقويم

الطول والعرض للعواصذذم الوروبية    خطوطمسذذاعدة الطلس أجد ب
 23مرات من  7درجة واحدة أقل أو أ ثر من  بدقة

 من : يوضح  محتوى صياغة الهدف المقتبس17الشكل البياني رقم
(Laveaut &Grégoire, 2008, p18). 
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م في الصللللللللللللللف واختبلار المهلارة الدنيا  كما يقس درجات األداء، ومن بين هذه اإلجراءات ما اإلفراد  للتعلّ 
 يلي:

 طابع تقديم المهمة أو النشاط، -1
 شروط تحقيق المهمة أو النشاط المطلوب، -2
 مستوى أداء أو تحقيق المهمة المطلوب قياسها. -3

سللللللللمح القياس المحكي على توفير معلومات تمكن المعل م من فهم أسللللللللباب تعثر التالميذ في التعّلم، كما وي
يسللللاعد في التخطيط للتّعليم وتسللللهيل مهمته. وتوجد عدة تقنيات خاصللللة تسللللمح ببناء مقاييس محكية منها 

واحدة  لقيلاس المحكي وكللّ الوجيهلات. ويوجلدالعلديلد من التقنيلات ل إثراء األهلداف وتحليلل المفلاهيم ونظريلة
منها تعتمد عل مفاهيم خاصللللة، ومن األفضللللل أن نتعود على كل هذه التقنيات إذا أردنا أّن نطبق  بشللللكل 

 جيد القياس المحكي  في وضعيات تعّليمية مختلفة.

 إثراء الهدف: .1

 بوفام هإّن الهدف الذ  تّم إثراءه يسمح بتقليل احتمال الترجمة وذلك بتعريف الهدف بدقة ويعرف

(Popham, 1980:بكونه يتميز بثالُث أجزاء من المبادئ ) 

 نّص الهدف، -1
 مثال عن الفقرة المحتوية: التعليمة و مثال، -2
 معلومات تكميلية حول: -3
 االختبار وما يجب أّن يفعله التلميذ خالل االختبار وطبيعة المنبهات. -
 انتقاء اإلجابة. -
 معايير التصحيح. -
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 تحليل المفاهيم: .2

فتحليل المفاهيم يسلمح بتدقيق ميدان من الفقرات التي تسمح بقياس التعّلم، فمثال عندما يريد الباحث قياس 
مدى التحّكم في المفهوم، يكون من المسلللتحسلللن تحديد درجة تمييزه من طرف التلميذ للوصلللول إلى النجاح 

فهوم تحديد كيفية مسللللللللاهمة تعّلم م بين المفهوم المدروس والمفهوم المجاور له، كما يمكن له أّن يبحث في
لى أ  مللدى يمكن للتلميللذ القيللام  جللديللد  في تغيير التمثيالت األوليللة أوالتمثيالت الخللاطئللة لللدى التلميللذ وا 
بتعميم هذا المفهوم على كّل الوضللللللللللللعيات التي يمكن أّن يطبق فيها. ويشللللللللللللمل تحليل المفهوم على أربعة 

 أجزاء منها:

 ،التعريف بخصائصه األساسية -أ
 التعريف بخصائصه التكميلية، -ب
 يم،سلسلة من األمثلة وأضدادها المستوحاة من التعلّ   -ت
 يم.سلسلة من األمثلة وأضدادها للتقويم  مشابهة لوضعيات التعل   -ث
 نظرية الوجيهات: .0

د في خصلللللائص التي تسلللللمح بممارسلللللة التحّكم الجيّ  وهي ((Guttman, 1969تعود نظرية الوجيهات إلى
ول استعمال لها في ميدان قياس االتجاهات ثّم تّم تعميمها على قياس المتعلمات. وتتطلب وكان أ ،الفقرات

والقيم  أ هذه التقنية أّن يختار الباحث وجيهات االهتمام بواسطة األهداف وحدد لكّل وجيه بعدد من العناصر
فقرات را من االحتماالت  للالتي يمكن للوجيهات أّن تأخذها  وتقاطع  عدد من الوجيهات  يقّدم لنا عددا كبي

والتي تعبر نتائجها عن مدى التحّكم أوعدم التحّكم في قدرة معينة حسللب الوضللعيات  كما هو موضللح في 
 .4الجدول رقم
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 : يمثل ميدان من فقرة الجمع معرفة حسب ثالثة وجيهات4جدول رقم 

(Laveault &Grégoire, 2008, p30)      

 التقديم األفقي عموديالتقديم ال عمليات الجمع
 
 
 

 عدد من رقمين

  بدون احتفاظ
𝟏𝟏  +
𝟑𝟒       
… … . .

 
 

12+ 22.....= 

  باحتفاظ 
  𝟒𝟕

+𝟐𝟗 
… … .

 
 

27 +75  ......= 

 
 

عةةةدد من ثالثةةةة  
 أرقام

𝟐𝟓𝟐      بدون احتفاظ
 +𝟏𝟐𝟕

… …
 

521 +220 ......   = 

𝟏𝟕𝟑   باحتفاظ 
+𝟒𝟓𝟏

… . .
 

 

125  +205 .......= 

 
 
 

عةةةدد من أربعةةةة 
 أرقام

𝟏𝟑𝟒𝟐 بدون احتفاظ
+𝟐𝟏𝟏𝟑

… … .
 

2277+2222.......= 

𝟏𝟓𝟕𝟖 باحتفاظ 
+𝟖𝟏𝟏𝟐

… . .
 

 

1722+2212......= 
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 ومن خالل هذا الجدول يتبن لنا أّن ميدان الفقرة هو الجمع حسب ثالثة وجيهات وهي:

 واألفقي، التقديم العمود  -
 (،2،3،4نظام ك بر األعداد)  -
 نوع الجمع )باحتفاظ أو دون احتفاظ(. -

ونالحظ أّن هناك عنصرين في الوجيهة األولى وثالثة في الوجيهة الثانية واثنين في الوجيهة الثالثة، حيث 
عناصللللللللللللللر يقّدم مثال واحد عن الفقرة لكّل تفاعل من ال 5تلدبيرا ممكنا. والجدول رقم 12(= 2.3.2يوجلد )

ا جللدً    األداء ا  إذا مللا أردنللا  وضللللللللللللللع ملمحالمختلفللة للوجيهللات الثالث. ويعتبر تخصلللللللللللللليص الميللدان عمليللً
للشلخص في وضلعيات مختلفة، وبالتالي من الممكن تحديد العناصلر التي تطرح مشكال  بالنسبة للشخص 

 يص الميدان.، يقّدم لنا مثاال عن الملمح التي نستخلصه من تخص5في الوجيهة، والجدول رقم

 :  يبين الملمح التي نستخلصه من تخصيص الميدان.5والجدول رقم

 المجموع أربعة أعداد ثالثة أعداد عددين 
 1..../ 1..../ 1..../ 1.../ باحتفاظ

 1..../ 1.../ 1...../ 1..../ دون احتفاظ
 21..../ 1..../ 1..../ 1..../ المجموع

ممكن وضللللللللللللللع العلديلد من ملمح األداء، األول بلإتبلاع نظلام أكبرها في و بجمع نتلائج الوجيهلات وتلدابيرهلا 
الجمع الذ  يشمل أربع فقرات والثاني حسب نوع الخوارزمية )باحتفاظ أو بدون احتفاظ( والذ  يشمل على 

باحتفاظ، عندئذ  6فقرات بدون احتفاظ وفقرتين من  6فقرات من أصلللللللللل  6فقرات، فإ ذا نجح التلميذ في  6
أّن نسللللتخلص أّن الصللللعوبة تكمن على مسللللتوى خوارزمية االحتفاظ، كما يمكن أّن نؤّكد على أّن يمكن لنا 

 كفاءة جمع األعداد بدون احتفاظ قد عممت على األعداد بأكملها مهما كان نظام أكبرها.

 :التقويم المعياري 1.1.1

مقارنة مع متوسط المجموعة التي ، ويتّم تفسير مستوى أداء الممتحن بالNRIيرمز للتقويم المعيار  بالرمز 
(، والتي قد تكون صلللللللللللفا Norm Groupينتمي إليها وهذه المجموعة تعرف باسلللللللللللم المجموعة المعيارية )

يار  ويستخدم التقويم المع دراسليا أومجموعة مهنية معينة أومدرسلة أومنطقة تعّليمية أوعلى مستوى وطني.
تحصلللللللللللللليل وعملية أخذ القرار في انتقاء الخبرات الجيدة، في اختبار االسللللللللللللللتعدادات ومفيدة في اختبارات ال
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ظرة ها أكثر فائدة  في إعطاء نوالمقاييس المعيارية  المقننة أوسللللللللع في محيطها من  المقاييس المحكية ألنّ 
شللللللمولية عامة لمسللللللتويات التحصلللللليل في مادة معينة كما أّنها أفضللللللل في تأشللللللير التقّدم العام الذ  يحرزه 

 المدرسة.الطالب أوالصف أو 

 مصنفة أشكال الفقرات في المقاييس المعرفية: 4.1

، يقّدم المصللللنفة الكالسللللليكية 6إّن طريقة تصللللنيف أشللللكال الفقرات تختلف باختالف الباحثين والجدول رقم 
والتي تشلللللمل على األسلللللئلة المفتوحة واألسلللللئلة المغلقة وأسلللللئلة المزاوجة،  ويرتبط اختيار تصلللللنيف أشلللللكال 

 ل التي سنطرق إليها الحقا.الفقرات بالعوام

 : يبن التصنيف الكالسيكي لشكل الفقرات6الجدول رقم

 األسئلة المفتوحة األسئلة المغلقة
 أسئلة االختيار المتعدد-
 أسئلة خطأ والصواب -
 أسئلة المزاوجة -

 أسئلة الستدعاء البسيط -
 أسئلة اإلنشائية المقالي-

 أسئلة تطلب أداء معين-
 

 :درات المعرفيةقياس الق 2.4.1

األسللللللللللللللئلللة المغلقللة بللالتعبيرعن المسللللللللللللللتويللات الللدنيللا من مصللللللللللللللنفللة األهللداف المعرفيللة عنللد بلوم  تسللللللللللللللمح
(1956Bloom, ويعتبر أغلب الباحثين أّن األسلللللللللللللئلة المغلقة تقيس المعارف دون القدرات المعرفية وفي )

سللللللئلة لة المغلقة و بالتالي فإّن أالحقيقة أّن كّل مسللللللتويات القدرات المعرفية يمكن قياسللللللها بواسللللللطة األسللللللئ
المزاوجة واالختيار المتعدد قلما اسلللللللللتعملت، وما تقيسللللللللله األسلللللللللئلة المغلقة يحدد بمحتواها وحجمها، ويبدو 
واضلللللًحا أّن بعض القدرات المعرفية ال يمكن أن تقيسلللللها األسلللللئلة المغلقة مثل قدرة التحرير اإلنشلللللائي لدى 

ية ذا كان التقويم يريد أن يؤخذ بعين االعتبار بن. وبصللفة العامة إ  الطالب الذ  يتطلب إنشلاء نّص مكتوب
 العبارة والفكرة يتوجب استخدام األسئلة المفتوحة.

 :الشروط المادية للتقويم 2.4.1

إّن تحضللللير وبناء المقياس يخضللللع إلى شللللروط مادية يجب األخذ بها عند اختيار شللللكل الفقرات، وتشللللمل 
والوسللللللللللائل، حيث تتطلب األسللللللللللئلة المغلقة زمًنا أطول في تحضلللللللللليرها من  هذه الشللللللللللروط  الزمن والمكان 

تحضلللير األسلللئلة المفتوحة، وتأخذ وقتا قصللليرا في تصلللحيحها إذا ما قرنت باألسلللئلة المفتوحة التي تتطلب 
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زمًنا طوياًل في تصحيحها وفي تطبيقها، خاصة إذا كان األمر يتعلق باختبار مقالي. ومن الشروط المادية 
التي يجب أّن يفكر فيها الباحث في حاالت تقويم المتعلمات المدرسلللية، هي أّن تطبيق المقياس  سللليةاألسلللا

يجب أّن يتّم بصلفة فردية في القسم أوفي مكتب، ويجب تجنب التدخالت المتكررة من طرفه  لتقديم أدوات 
 القياس،  كما يجب عدم مغادرة المكان خالل عملية القياس.

 :سوظائف المقيا 1.4.1

إّن وظيفة المقياس تضللللللع وزنا الختيار شللللللكل األسللللللئلة المسللللللتخدمة فيه، فالمقاييس النهائية لنيل الشللللللهادة  
تتطلب  األخذ بعين االعتبار زمن التطبيق للمقياس وتصللللللللللللحيحه ، كما يجب أّن  تكون  ذات دقة  عالية  

وأّن يغطي مجموعلللة من وهلللدفهلللا أخلللذ قرار وليس جمع معلوملللات، ولهلللذا القيلللاس يجلللب أّن يكون دقيقلللا 
الكفاءات المسللللللتهدفة، ويشللللللترط في بناءه اسللللللتخدام األسللللللئلة المغلقة ألّن زمن بناءها وتصللللللحيحها قصلللللليٌر 
وتسلمح بوضلع عدد كبير من األسئلة التي تغطي بشكل واسع الميادين المستهدفة، كما يمكن مراقبة ثباتها 

 من خالل كيفية تطبيقها وموضوعية تصحيحها. 

يخص المقاييس التشخيصية والتكوينية فهي ال تخضع للزمن وال إلى الدقة ويمكن جمع المعلومات أمّا فيما 
بصللللفة منتظمة ويسللللتحسللللن اسللللتخدام هنا األسللللئلة المفتوحة واألسللللئلة المغلقة ذات االختيار المتعدد  ألّنها 

غياب  للذاتية في تسللللللمح بجمع معلومات ثرية ومعمقة، أّما فيما يخص األسللللللئلة اإلنشللللللائية  فإّنها تخضللللللع
 المعايير الواضحة  والدقيقة  في التصحيح.

 المرتبطة عن إيحاء األجوبة: األخطار 4.4.1

من بين المشلللللكالت التي تطرحها األسللللللئلة المغلقة من نوع الخطأ والصللللللواب هي اقتراح اإلجابة التي ينتج 
ونة من ة االختيار المتعدد  المتكعنها اإلجابة بالصدفة وفي هذه الحالة يكون من المستحسن استخدام أسئل

أربع اختيارات واألسللئلة المفتوحة ذات اإلجابة القصلليرة وهذا للتقليل من االسللتجابة الصللدفة، كما يسللتحسللن 
عدم وضللللللع إجابة خاطئة عند تقديم اإلجابات ألّن ذلك يؤّثر على عملية التّذكر حيث بينت الدراسللللللات أّن 

يحتفظ باالسللللللللللللللتجابة الخاطئة إذا ما قورن بالتلميذ الذ   لديه بنية معارف التلميذ في بداية تعّلمه غالبا ما 
 متقدمة ومنتظمة.
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 :أنواع ساللم القياس 5.1

يتضلللللللللمن القياس في علم النفس وعلوم التربية تعيين درجات على سللللللللللوك الفرد بتطبيق المقاييس المدرجة  
مح مية المعلومات التي تكسللللبها األرقام، ويسللللالتي تسلللمى عادة باالختبارات، وتختلف المقاييس باختالف ك

لنا سلللللللللللم القياس بتحديد العمليات والتعديالت الممكنة على األرقام، حيث يتبن أّنه كلما كان سلللللللللللم القياس 
بسيطا كلما كانت العمليات محدودة، وكلما كان السلم معّقدا كلما كانت العمليات متعددة. ومن المعقول أّن 

ضلللللللللرور  لخصلللللللللية من الخصلللللللللائص التي عرفنها على المسلللللللللتوى النظر  أو  نسلللللللللتخدم القياس كمؤشلللللللللر
المفاهيمي،  ويعكس القياس التّعرف على خصية ما من خالل بعض األرقام وخصائصها المشتركة ويمكن 

بتحديد أربعة ساللم  Stevens, 1946)لنا اسلتعمال سلاللم قياس  بخصلائص متنوعة .ولقد قام سلتفنس) 
 لوم اإلنسانية والعلوم الفيزيائية وهي:أساسية للقياس في الع

 :السلم االسمي أو المقياس االسمي 2.5.1

يعتبر السلللم االسللمي من أبسللط المقاييس  ويسللتعمل األرقام  لتصللنيف ألشللياء أوالخصللائص وتسللاعدنا هذا 
 النوع من المقاييس في التمييز بين الفئات أو أقسللللللللام التصللللللللنيف ويعتبر السلللللللللم االسللللللللمي عام وال يسللللللللمح

 باستعمال العمليات الحسابية إال اإلحصاء الالبارامتر  كاختبار كا  مربع .

 :سلم الرتبة أو مقياس الرتبة 2.5.1

يستعمل  هذا المقياس في ترتيب األشياء والخصائص  بناء على مقدار الصفة المقاسة، ويساعد هذا النوع 
نا ات، وعلى الرغم من كّونها تعطي لمن المقاييس في التمييز بين أعضللللللللاء الفئة بناء على بعض الصلللللللللف

معلومات ألكثر من المقياس االسلللللمي إاّل أّنها تبقى نوعا ما عامة ومع ذلك فهي األكثر شللللليوعا من حيث  
االسللللتعمال في الدراسللللات النفسللللية الجتماعية، ومع هذا النوع من المقاييس ال نسللللتطيع اسللللتخدام العمليات 

سمة وال نستطيع استخدام متوسط الرتب واالنحراف المعيار . ولكن الحسلابية كالطرح والجمع والضرب والق
مثل معامل ارتباط الرتب وتحليل التباين لكروسللللكال  يمكن أّن نسللللتخدم األسلللللوب اإلحصللللائي الالبارامتر 

 واليس.
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 :السلم الفئوي أو مقياس الفئات 1.5.1

 يمكن جمعها. يتميز هذا المقياس بكون أّن المسافات بين الوحدات متساوية و

 سلم النسبة أو مقياس النسبة: 4.5.1

يتميز هذا المقياس بخصلائص المقاييس السلابقة وبخاصلية النسلب المتساوية، وحتى تكون النسب متساوية 
 يجب أّن يكون للمقياس صفر حقيقي  ويتحقق ذلك عندما  تنعدم قيمة الشيء  في المقاس.

 مشكالته:بناء مقياس تشخيصي لمستوى القراءة و   6.3

من أهم األسلللئلة التي تراود الباحث والمعالج في ميدان التربية والتعّليم هو كيف يمكن تشلللخيص مشلللكالت 
لة ّن هذه األسللللللئإالقراءة وكيف يمكن تحديد حجمها وخصللللللائصللللللها حتى نتمكن من اقتراح نموذج عالجي. 

ج يمكن أن تدل ة وهذا بتقديم نتائتتطلب منا التفكير في البحث عن المتغيرات التي تتدخل في نشللاط القراء
ة الضلللللللرورية لذلك؟ وهل يمكن التّعرف على نمو على مسلللللللتوى القراءة وكيف يمكن تحسلللللللينه وما هي المد  

وتطور اسللللللللللللللتراتجيات القراءة؟ إّن قياس القراءة يتطلب منا أّن نواجه عدًدا كبيًرا من األفراد والذ  يشللللللللللللللمل 
الللة لعالج هؤالء بواسللللللللللللللطللة االختبللارات التي يمكن أّن أطفللاال من مختلف األعمللار، وتحللديللد المعلل ايير الفعللّ

نطبقها بصللللللللللللفة منتظمة، كما يجب معرفة طبيعة المشلللللللللللللكلة حتى نتمكن من وضلللللللللللللع الخطوات العالجية 
 المناسبة، وهذا باألخذ بين االعتبار عدد من المتغيرات المتنوعة وهي :

 القراءة، -
 القارئ، -
 محتوى النّص، -
 :ونضيف إليهاالسياق،  -
 العوامل التربوية مثل طريقة تعّلم القراءة ، -
 الفاحص ونظام قيمه اتجاه نشاط القراءة، -
ومتغير التفلاعلل بين الفلاحص والمفحوص، ألّن لكّل فرد قصللللللللللللللته مع القراءة التي تفرض  -

 وجودها على الصفة التي يكون عليها القارئ.
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 المتغيرات التي تتدخل في نشاط القراءة: 2.1.1

 متغير القراءة: .2

عاد  قراءة بالنسللللللبة لمعايير المسللللللتوى اللألداء ا إ ّن قياس متغير القراءة  يتطلب منا تحديد المسللللللتوى العام
 والتي تعبر عن داللتها ومنها:

 السرعة، -
 تصحيح ألخطاء، -
 العالقة بين السرعة والتصحيح، -
لقراءة ا نشللللللللللللللاط القراءة بمكونلاته: التّعرف، التقويم، والفهم وهذا المقياس يعتمدعلى معايير -

 دة  المرتبطة بالسن  والذ   يعني مستوى التحصيل.الجيّ 
 ويتطلب أّن نأخذ بعين االعتبار:  متغير القارئ: .2

 :   استراتجيات القراءة -

 ات.على الكلم فبتحديد الكيفية التي يستعملها القارئ في التعرّ  استراتجياتهذه  تسمح 

 : االستراتجيات المعرفية -

 لغته والعالم الذ  يحيط به، وهي تسللمح بمعرفة قدرات القارئ الفونولوجية وتشللمل معارف القارئ حول
يجادها في الكلمة. وتسللللمح  نتاجها وا  المتمثلة في قدرة القارئ على تمييز جميع األصللللوات وتصللللنيفها وا 
أيضللللللللللللللا بمعرفلة قلدرة القلارئ اللدالليلة  اإلفراديلة والتي تعني أّن القلارئ في حوزتله مخزون من الكلمللات 

مة التي يتمكن من اسلللللتعمالها بسلللللرعة  ويصلللللنفها في فئات ويفهم المفردات اللغوية النشلللللطة وغير الها
النشلللللللللللطة، باإلضلللللللللللافة إلى معرفة القدرة  النحوية التي ترتبط بنظام الكلمات وترتيبها في الجملة، وهذا 

 .بمراجعة أدوات الربط  ومورفيمات والتغيرات النحوية الضرورية للفهم

تقطيع الكلمللة إلى مقللاطع والمقطع إلى فونيم وتجميع الفونيمللات لتكوين المقللاطع مللا وراء أمللا القللدرات  
ا   ،اللغوية أو سللسللة من الكلمات فتشلمل التراجع بالنسلبة للغة والتحليل واسلتخدام الكالم  وتشلمل أيضلً

 مالوعي الفونولوجي وهي القدرة على وتمثل معارف الفرد حول عالمه وهو عنصلللللللللر أسلللللللللاسلللللللللي في فه
القراءة،  إذ أّن الفهم هو الربط بين النقللاط المعروفللة والنقللاط المجهولللة وبللالتللالي فللإّن القراءة هي إيجللاد 

ثراء عدد قليل من المعلومات والتجارب السابقة.  وا 
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 :االستراتجيات العاطفية -

ضللعية التعّلم في و حو نشللاط القراءة  واهتماماته ودافعتيه، حيث يتجسللد لنا وتشللمل االتجاه العام للقارئ نّ   
عر بالمباالة حو القراءة، كما قد يشما يمكن للقارئ أن يفعله وما يريد القيام به، فقد يشعر القارئ بانجذاب نّ 
 ونفور منها، ولهذا يجب تفحص حالة القارئ عند مواجهته لنشاط القراءة.

 متغير نّص القراءة: .1

( على أّن القارئ  يستجيب بطريقة  (Dejong-Estienne, 2003,p 98لقد أكدت ديجونق إيسلتيان
وص التي تقّدم له ودعائمه، ولهذا من الضللرور   وضللع معايير  تصللنيفية  مختلفة حسللب طبيعة النصللّ
وص حسللللب هدف الكاتب ونوع النص وبنائه ومحتواه ومدى وضللللوحه، بنية النّص تشللللمل كيفية  للنصللللّ

ح اهيم الواردة في النّص، أّما الوضللللللللللللللو تنظيم  األفكار في النّص  والمحتوى يرتبط بالموضلللللللللللللوع  والمف
 فيرتبط بسهولة  وتعقد النّص  من حيث بناء الجمل  والمفردات اللغوية  ومحتوى النّص.

 متغير السياق: .4

يشلللمل السلللياق على الشلللروط التي يتواجد فيها القارئ عندما يبدأ القراءة، وهي الشلللروط التي حددها القارئ 
 ها ثالثة أنواع:بنفسه، والتي تفرض عليه ونميز من

ويشللللللتمل على الشللللللروط  الخاصللللللة  المحيطة بالقارئ ومنها  اهتمامه  السةةةةياق النفسةةةةي:  -
 وانتباهه  نحو نّص القراءة الموجود أمامه ودافعيته نحوها.

ويشللللللللمل على أشللللللللكال التفاعل التي تتشللللللللكل بين القارئ والسللللللللامع السةةةةةياق االجتماعي:  -
 بمصادفة المعّلم والتلميذ:

 أو فردية، قراءة جماعية -
 قراءة موجهة آو بدون مساعدة، -
 قراءة حرة أو مفروضة، -
 قراءة ساكنة أو شفهية. -
 السياق الفيزيائي: -

 هي الشروط المادية التي يتّم فيها نشاط القراءة وتضم الخصائص اآلتية:
 :  ثابتة أو متحركة،  عمودية أو أفقية.الركيزة -



منهجية بناء المقياس و تصميم مقياس تقويمي و تشخيصي لمستوى   الثالث: الفصل

 لقراءة
 

173 

 

ورق، األلوان والتزيين والغالف وتوزيع : نوع الخط وعدد الصفحات، ونوعية الحجم الكتاب -
 فقرات النّص على الصفحة.

: المكان والمحيط واإلنارة، والجو الذ  تتّم فيه القراءة هل هو حميمي أو وضةةةةةعية القراءة -
 مرح ومبتهج أو كئيب وحزين.

 : ويشمل:المستوى الوظيفي -
 مستوى المعارف اللغوية وما وراء اللغوية، -
 ك اتجاه القراءة.مستوى االتجاهات والسلو  -

 ديجونق إستيان :  يوضح المتغيرات التي تتدخل في مقياس القراءة حسب7الجدول رقم

(Dejong-Estienne, 2003, p.100) 

 السياق القارئ االختبار وسائل النّص  القراءة
 المستوى العام -
 السرعة-
 التصحيح-
اللللللللللنشلللللللللللللللللللللللاط  -

 اإلفراد :
رف علللللللللى  الللللتللللعللللّ

اللللللللللللكلللللللللللللللللللللللملللللللللللات 
 التصحيح  والفهم

طلللللبللللليلللللعلللللللة  -
 النّص  يةونوع
بنيلللة النص  -

 ومحتواه
 ركيزته-

 التحصيل -
 الوظيفة -
 المعارف-
االتجللللللاهللللللات و -

 السلوك
اللتلفلللللللاعلللللللل بلين -

الللللللللللللللفللللللللللللللاحللللللللللللللص 
 والمفحوص

 إستراتجيات القراءة -
اللبنيلللللللة المعرفيللللللللة:  -

معلللارف لغويلللة والعلللالم 
 المحيط به

 البنية العاطفية -
 

السياق السيكولوجي  -
واالجللللللللتللللللللمللللللللاعللللللللي و 

 ي.الفيزيائ
التفللاعللل مع طرائق  -

 التدريس

ولبناء مقياس تشلللللخيصلللللي للقراءة يجب اعتبار القراءة عبارة عن مسلللللار من التفاعل النشلللللط موجه بأهداف 
واضللحة ودقيقة والتي تشللمل مسللتويات مختلفة منها:  المسللتوى التحصلليلي،  الذ   يشللمل على خصللائص 

راءة السهل والشامل لجميع المتغيرات الخاصة بالقهامة منها: التطبيق السلريع وصلادق والتصحيح السريع و 
مع إمكانية تكرار تطبيقه. ويجب أّن  يشلللللللللمل مقياس القراءة  على مجموعة من العمر، ويسلللللللللمح بالتحليل 

 الكمي ويركز على السرعة والتصحيح لألخطاء ويحصي األخطاء وطبيعة االستراتجيات المكتسبة.

 :لى مستوى العيادات النفسية األرطوفونيةمقاييس القراءة المطبقة حالياع 2.1.1



منهجية بناء المقياس و تصميم مقياس تقويمي و تشخيصي لمستوى   الثالث: الفصل

 لقراءة
 

174 

 

ا كبيًرا في أدوات القياس التشلللللللخيصلللللللي على  لقد سلللللللبق وأّن ذكرنا في الفصلللللللل الثالث أّن هناك نقصلللللللً
المستوى العياد  رغم توفر العديد من المقاييس التشخيصية  للقراءة باللغة الفرنسية إاّل أّنها غير كافية 

 من حيث صدق تطبيقها  ونذكر منها:

 Emile, René et Marie (Burion, 1960). مقياس -

 L’ALOUETTE (Lefavrais, 1967). مقياس -

   .Le Poucet (de Simon réétalonnée par Limbosch et al, 1968)مقياس  -

  ).  (Jeannot et Georges  Hermabessière et Sax, 1972 مقياس -

 . Claire et Bruno (Giribone et Hugon,1987)قياس م -

نالحظ  أّن  كّل هذه المقاييس تقيس السللللللللرعة وتصللللللللحيح األخطاء  بينما الفهم لم يتّم تقويمه إاّل من و 
طرف مقياسللللللللين  من أصللللللللل خمسللللللللة مقاييس، وأغلب هذه المقاييس  تعطي معلومات وصللللللللفية  عن  

للمرض،  ورغم  األعراض  الموجودة في قراءة الشلخص،  بينما يعتمد مقياسان على فرضيات  سببية 
دة للمختص في األرطوفونيلللا أو في علم النفس العيلللاد ،   ذلللك فللإّن هلللذه المقلللاييس ال تقللّدم خلللدمللة جيللّ
وأغللللللب هلللللذه المقلللللاييس قلللللديملللللة وال تتكيف مع متطلبلللللات األداء اللغو  لعصللللللللللللللرنلللللا هلللللذا، ويعتبر 

(  األكثر شلللللللللللللليوعلا من حيلث التطبيق حيلث تّمت (L’ALOUETTE LEFAVRAIS,1967مقيلاس
( في رسللللللللللللالة الماجسللللللللللللتير الموسللللللللللللومة "  1998بية من طرف األسللللللللللللتاذة )غالب، ترجمته للغة العر 

اضللطرابات تعّلم القراءة في المدرسللة االبتدائية " ورغم تعديله يبقى غير مقنن أ  غير صللالح للتطبيق 
 .(1) أنظر الملحق رقم 

  BELECها اباتومن أحدث المقاييس التشلللخيصلللية للقراءة لدينا بطارية  تقويم اللغة المكتوبة واضلللطر  
 ,Mousty, Leybaert, Alégriaالتي وضعها كّل من موستي وليبارت وألجيريا وكونتنت وموريس )

Content& Morais, 2003,p 127 ( البطارية وسلللللليلة تشللللللخيصللللللية لمتغيرات القراءة  وتعتبر هذه
أعمارهم من  حواكتسلابها، وتسلمح بتسلهيل عملية تشخيص اضطرابات القراءة والكتابة لدى أطفال تتراو 

سلللللنة وهذا بالتّعرف على الصلللللعوبات التي تعود إلى القدرات المرتبطة بالوعي  الفونولوجي   12إلى  7
دراك الكالم وذاكرة العمل الفونولوجية، وقد تّم تصلللللللللللميم هذا المقياس على قاعدة نظرية تسلللللللللللتند إلى  وا 

د على لقراءة عبارة عن قدرة معقدة تعتمالمقاربة المعرفية للقراءة واضللللللللللللللطراباتها، وتعتبر هذه المقاربة ا
تدخل عدة عمليات من معالجة المعلومات كالتّعرف على الحروف والتّعرف على الكلمات والوصلللللللللللول 
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 إلى د )انظر11المقياس تسللللللاو   ة  تطبيقإلى المعنى، مما يجعل هذه البطارية مقياسللللللا فرضلللللليا ومد  
 (.1الملحق رقم 

لتقويم المعرفي الضللللللللللللطرابات اللغة المكتوبة، حيث يسللللللللللللمح بتقييم وقد اعتبر هذا المقياس  وسلللللللللللليلة ل
المتغيرات النفسلللللللية اللغوية، ومن محاسلللللللنه أنه يمكن  تطبيق االختبارات الجزئية بصلللللللفة منفردة، ومن 

ه مقننا فقط للسنة الثانية والرابعة، كما يعتبر اختبار اإلمالء طويال والزال في طور التجريب. مساوئه أنّ 
جتمعنا ا عن مون هذه المقاييس صللللللللممت للغة الفرنسللللللللية ولمجتمع أوروبي الذ  يختلف تمامً ا لكونظرً 

النعدام وجود اهتمام خاص بصللعوبات القراءة في الوسللط التربو  والتعليمي في  اوثقافاتنا ولغتنا، ونظرً 
ى التالميذ دبالدنا، فقد رأينا من الضرور  البحث عن وسيلة تمكّننا من تشخيص مستوى تعّلم القراءة ل

بمدارسلللنا  للتمكن من حصلللر التالميذ الذين يعانون من صلللعوبات في تعّلم القراءة والمباشلللرة في تقديم 
 العالج المناسب لهم قبل أّن يصبح ذلك مستحيال.

 :خطوات بناء المقياس التشخيصي  للقراءة 7.1

عربية التشللللخيص باللغة ال من بين األسللللباب التي حملتنا على تصللللميم هذا المقياس هو انعدام مقاييس
للقراءة، التهميش الذ  يعاني منه التالميذ الذين يجدون صللللللللللعوبات في القراءة والتي تعتبر سللللللللللببا في 
رسلوبهم المتكرر، وضلعف تحصليلهم في المواد الدراسية األخرى كالتحرير في التعبير الكتابي والتاريت 

 ولوجيا وغيرها... .والجغرافيا والتربية اإلسالمية ودراسة النّصوص وتكن

 :اإلطار النظري لبناء المقياس التشخيصي  للقراءة  2.7.1

لقد اعتمدنا في بناء المقياس التشخيصي للقراءة على قاعدة نظرية شملت  البحوث الحديثة في علم النفس 
من  تالمعرفي التي تناولت بالدراسلللللللللللللة آليات اكتسلللللللللللللاب القراءة،  كما اعتمدنا على نظام معالجة المعلوما

 نشللللللللللللللاًطا معرفًيا يسللللللللللللللمح بالتّعرف على الكلمات وعلىالمعرفية  للقراءة والتي تعتبرها أ  القراءة   الناحية
 حيث تعتبر الكلمة وحدة أساسية في القراءة.ب الشكل اإلمالئي  الذ  يحمل معنى، 

ءة والكتابة ( أّن القرا(Alégria, Leybaert& Mousty ,2003,p. 105يرى ألجيريا وليبارت وموستي  
قدرتان معّقدتان جًدا  ولتشللخيصللهما  يجب  أّن يكون في حوزتنا نموذٌج دقيٌق  يشللرح كيف نقرأ ونكتب أ  

ف وهذا يتطلب وصلللللللللللللل، معرفلة كيف تتمكن المعرفلة الموجودة في النّص من أّن تكون مفهوملة لدى القارئ
غيرها( هذا و  إلفرادية والنحوية والبنيويةالوظائف المعرفية الضرورية لحدوث نشاط القراءة منها ) المعارف ا

من جهة، ومن جهة أخرى اعتمدنا على الدراسللللللللللللللات المعرفية لتقويم صللللللللللللللعوبات القراءة في نظام معالجة 
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المعلومات، والدراسللللللات التي تناولت آليات معالجة معلومات الوردة من النّص عند القارئ المتمكن والقارئ 
ّن التميّيز عملية  أسلاسية في تشخيص األسباب المؤدية لصعوبات الضلعيف، حيث بينت الدراسلات على أ

تعّلم القراءة  حتى نتمكن من اسللللللللتخالص العالج المناسللللللللب فمثال اضللللللللطراب غير نوعي على المسللللللللتوى 
 ا.اإلفراد  و النحو  قد يؤثر على القراءة وعلى الفهم الشفهي مع  

مبتدئة وتفسلللر آليات اكتسلللاب القراءة بين الحالة الويتطلب أيضلللا تقويم كفاءة القراءة نظرية تطّورية تصلللف 
)القارئ المبتدأ( والحالة النهائية )القارئ الكفء(. باإلضللافة إلى دراسللة األهداف التربوية الواردة في مناهج 
وزارة التربية الوطنية للسلللللنة الثالثة والرابعة والخامسلللللة والتي تفترض أّن الطفل في السلللللنة الثالثة من التعّليم 

وص المختلفة في الطول والصلللللللعوبة، قراءة مسلللللللترسللللللللة   يقرأ الكلماتالبتدائي بإمكانه أّن ا الجديدة والنصلللللللّ
 الوقف ويقف على الساكن.  ومعبرة و يحترم عالمات

عطاء معلومات عنّ ا يتمكن من كم   وص وا  ها بشللكل خاص. باإلضللافة إلى كونه يسللتطيع توظيف فهم النصلّ
وص متنوعة )رسلللللللائل، طلبات، شلللللللكاو ، تقارير، جمل تامة للتعبير عن الذكريا ت والمواقف وتحرير نصلللللللّ

أسطر وذلك استجابة لتعليمة واضحة بتوظيف  17إلى 7عروض حصيلة تجارب( يتراوح عدد سطورها من
 موارد مختلفة.

أما األهداف التربوية التي خصلصلت لنشاط القراءة في السنة الخامسة فقد جعلت الطفل متمكن من القراءة 
بداعية ة اأّن يكتب كتاب مسلللللللترسللللللللة وتقييم المعارف والتزود بالمعلومات الموجودة في النّص. كما بإمكانهال

وص  بغرض التواصلللللللللللل مع احترام القواعد الشلللللللللللكلية للكتابة منها احترام عالمات الوقف والجانب  للنصلللللللللللّ
 اإلمالئي للكلمات وتنظيم الفقرات واستعمال قواعد اللغة وغيرها.

ذه ، ومن الضللللرور  أّن تقوم هس النظرية  التي سللللبق ذكرها  سللللمحت لنا بانتقاء بنود المقياسوهذه األسلللل 
ي إطار األساس والنتائج يمكن تحليلها وتفسيرها ف المعرفية التحتية  للقدرة المدروسة، البنود بتقويم القدرات 

و النسبة للنمّ يعاني من تأخر أم ال بالنظر  الذ  ُبن يت  عليه، وتفسير نتائج التلميذ يحدد إذ كان هذا الطفل 
ر ا يبرر حاجتنا إلي معايير نسلللللللللتند إليها. ويعتبا شلللللللللرعيً العاد  للقدرات المدروسلللللللللة  حيث يعتبر ذلك هدفً 

وضللللللللع نموذج من المعاير مشللللللللكلة حقيقية ألّن أداء الطفل يرتبط بعوامل عدة مثل طرائق التدريس للقراءة 
 و  واالجتماعي واالقتصاد  والعائلي.والمحيط المدرسي، كذلك المحيط اللغ

 

 



منهجية بناء المقياس و تصميم مقياس تقويمي و تشخيصي لمستوى   الثالث: الفصل

 لقراءة
 

177 

 

 

ا إلى علم النفس المعرفي، نفترض أّن صللللللللللللللعوبات القراءة هي راجعة إلى خلل في نظام معالجة واسللللللللللللللتنادً 
المعلومات عند المتعل م غير الواعي بهذه العملية. فهذا النظام هو نظام داخلي ويترجم بإستراتجية  ما وراء 

م وعي د لعدالقارئ الضللللللللعيف أو أّنها موجودة وغير مسللللللللتعملة بالشللللللللكل الجيّ  المعرفة  التي لم تنمى عند 
ويمكن لنا أّن نشللللرح إسللللتراتجية ماوراء المعرفة    (Flavelle 1987)المتعل م باسللللتعمالها  كما وضللللح ذلك 

ت ابمجموعة من اإلسللتراتجيات المسللتعملة في مراقبة العمليات المعرفية وتثبيت تحقق األهداف وهذه العملي
 ماوراء المعرفة تتكون من :

 إستراتجية االرتباط )الربط بين معرفة جديدة ومعرفة  مكتسبة سابقا( -
 آليات اختيار  إستراتجيات التفكير التي تحدد الهدف المقصود. -
 استراتجيات التخطيط  ومراقبة العمليات المعرفية  وتقييم النتائج. -

فهللا تخطيط للعمليللات المعرفيللة المتمثلللة في كيفيللة فللالعمليللات المعرفيللة هللد Flavelle1979) (فحسلللللللللللللللب 
انجللازهللا ومراقبللة مراحللل حللدوثهللا  وتقييم نتللائجهللا  وتثبيللت تحقق الهللدف. وهللذا رغم أّن العمليللات مللا وراء 
المعرفة تظهر قبل وبعد العمليات المعرفية عند وجود فشل في تحقق الهدف، فالمتعلم يستخدم تنفيذ نشاطه 

فللالمتعل م يللدخللل في نشلللللللللللللللاط مللاوراء المعرفللة  .(Robert&Erdos, 1993فعللاليتلله)المعرفي بللالحكم على 
قرار ية. وعلى المكتسللبات والحكم على فعالية تنفيذ العملية المعرف بالتسلاؤل الذ  يسللتعمله كوسلليلة لتأكيد أوا 

 فعمليات العقلية تتكون حسب أربع عناصر وهي:  (Flavelle 1979)حد رأ  

وتحتو  هذه المعرفة على  knowledge about cognition)) المعرفيةمعرفة حول العمليات  1
 ثالثة عناصر وهي:

معرفة متغير األشلخاص وتمثل المعرفة الكلية للتعّلم اإلنسللاني ومعالجة المعرفة باإلضللافة  -
إلى معرفة الذات التي تسللللمح بمعرفة المعرفة الحالية بمعنى نعرف ما نعرفه وما ال نعرفه  

 ه.وما يجب معرفت
المعرفللة   وتمثللل المعرفللة المعرفيللة ومللاوراء (task variabls)المرتبطللة معرفللة المتغيرات -

المناسلللللللبة لتعزيز االكتسلللللللاب  تنفيذ السللللللللوك  باإلضلللللللافة المعارف المرتبطة بتقدير الزمن 
 والمكان و السبب ) متى ، أين، ولماذا استعمال هذه االستراتجيات(.
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هذه المعرفة مرتبطة  (knowlege about regulation) معرفة عملية الضللللللللبط الذاتي -

مباشلللللللللللللرة بالتجارب المكتسلللللللللللللبة  من طرف المتعل م  على قدراته التنظيمية، فهي إذا تمثل 
الكيفية التي يسلللللللللللللتعمل بها المتعل م اسلللللللللللللتراتجيات التنظيم ماوراء المعرفة )التنظيم ما وراء 

 الهدف.المعرفة( لتسهيل تنفيذ العمليات المعرفية  وتحقيق 

بعلللد تطلعنلللا على ملللا ورد من أبحلللاث في علم النفس المعرفي وتجربتينلللا التعّليميلللة في علم النفس التربو  
وخاصللللللة سلللللليكولوجية التعّلم، جعلنا نهتم بموضللللللوع معالجة المعلومات المعرفية خالل اكتسللللللاب المعارف. 

على  والحّكم فوالتجميع والفهم والتعرّ  ولهذا السبب اعتمدنا في اختبار القراءة على اختبار الذاكرة والتشفير
الذات في قدراتها الشلللخصلللية في نشلللاط القراءة، لقد اسلللتوحينا إعداد وسلللائل بحثنا من النظرية المعرفية في 
مجال تعّلم القراءة  وتعّلم اللغة، وقد خصلص الجزء األول من الفصل المنهجي إلعداد اختبار تقييم القراءة  

موذج عالجي معرفي الذ  يعتمد على تنمية وتطوير إسلللتراتجية ماوراء المعرفة عند والجزء الثاني إلعداد ن
 القارئ الضعيف.

 :وصف المقياس التشخيصي واختباراته 2.7.1

يتكون المقياس أسلللللللاسلللللللا من مجموعة من االختبارات ولهذا يمكن أّن يدعى ببطارية قياس مسلللللللتوى القراءة 
سللي لدى الطفل عند مواجهة القراءة الذ  يعتبر نشللاط مدرسللي ذ  يهدف االختبار إلى تحديد االتجاه النفو 

و اكتسلللللللللللاب حأهمية بالغة في عملية التعّلم، وهذا بإعداد اسلللللللللللتبيان إرشلللللللللللاد  يعرفنا على دافعية المتعّلم نّ 
 القراءة، إذ أّننا أخذنا بعين االعتبار أهمية الدور الذ  تلعبه الدافعية في نجاح عملية االكتساب.

ّلم،  القراءة عند المتعأداء ا يخص اختبار تقويم القراءة، فهو مقياس تشللللللللللخيصللللللللللي  يحدد مسللللللللللتوى أّما فيم 
ن مقارئ ضلللللللللللعيف يعاني  أوقارئ  جّيد ويمكن لهذا المسلللللللللللتوى من القراءة أّن يصلللللللللللنف المتعّلم على أّنه 

صللللللللللللللعوبلات التعّلم،  فلاالختبلارات الجزئيلة لهلذا االختبلار تسللللللللللللللمح بالحصللللللللللللللول على معلومات خاصللللللللللللللة 
وآليات  تعّلم كفاءة القراءة ومتمثلة  في القدرات اللغوية )المعجمية( وقدرات الفهم والتّعرف البصر   بقدرات

ظي السمعي. البصر  واللفو اللفظي  والسمعي لألصوات والحروف وعلى تشفير وتجميع والقدرة على التذكر
حيث ة، عيفة في اكتسلللاب اللغة المكتوبفهذه االختبارات الجزئية تخبرنا بدقة عن القدرات المصلللابة أو الضللل

 تتكون البطارية من :
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 :اختبار القراءة -1

وص للسلللللللنة الثالثة ابتدائي يهدف إلى   يشلللللللمل على نّص إخبار  متوسلللللللط الطول اختير من كتاب النصلللللللّ
قف و معرفة قدرة المتعّلم على القراءة السللريعة والمسللترسلللة والدقيقة والواضللحة والمعبرة مع احترام عالمات ال

وهذا بقياس الزمن المسلللللللللتغرق في القراءة. كما يحدد لنا القارئ الجّيد من القارئ الضلللللللللعيف والخصلللللللللائص 
 المعرفية التي يتميز بها كّل واحد منهما.

ويشلللمل  هذا االختبار على اختبار المسللللتوى اللغو  أو اإلفراد  )المعجمي( أ  فهم الكلمات الصللللعبة في 
( أّن (Launay,2004فهم وتحليل األفكار الواردة في النّص حيث يؤّكد النّص، كما يشلمل على مستوى ال

معرفلة هويلة الكلملة  يتطللب  العبور إلى المسللللللللللللللتوى اإلفراد  العقلي  اللذ  يعتبر جزًءا من الذاكرة طويلة 
المدى، التي تخزن المعلومات عن الكلمات في الصلورة الفونولوجية والخطية أ  الحرفية أو الشكل الكتابي 

 ى.وفي الصورة الداللية أ  المعن  

 :اختبار غير اللغوي -2

يشللللللللتمل على القدرة على التّعرف الحسللللللللي البصللللللللر  والسللللللللمعي الصللللللللوتي للحروف المنعزلة أو الحروف  
هلذا االختبلار إلى قيلاس قدرة المتعّلم على التمييز البصللللللللللللللر  للرموز المكتوبة وربطها  ويهلدف  المنفردة.

بالبنية المقطعية في الكالم أو ما يسمى بالمستوى الفونولوجي، ويضم المقياس باألصوات أ  تقويم  الوعي 
التّعرف على معاني الكلمات المألوفة أ  تقويم المسللللللللللللتوى  اختبار التشللللللللللللفير والتجميع ويتكون من اختبار

 االللداللي والهللدف منلله هو تمكين الطفللل من الربط بين الكلمللة اللفظيللة والصللللللللللللللورة الللذهنيللة التي من خاللهلل
يختبر مقدرة المتعّلم في الوصول إلى محتوى المفاهيم من خالل  فهو إذاً  يستخلص الطفل  محتوى الشيء،

مكانية دمج المعارف وتحويلها  أ  تنشللللليط المعجم  اسلللللتحضلللللار الصلللللورة العقلية والمكتسلللللبات السلللللابقة، وا 
 (. Lexcique Mentalالعقلي)

ا اختبلار  الكلمات بالحروف يمأل الفراغ الموجود في ل متعّلمالكلملات النلاقصللللللللللللللة فيهدف إلى جع ءملل أملّ
ة  للكلمة ستحضار الصورة العقليإ، وهو يختبر قدرة الطفل المحذوفة حتى يشكل كلمة ذات معنى ثّم يقرأها

 التي تّم حذف بعض حروفها وتعيين الحرف المحذوف من الناحية اللفظية. 

ا اختبلار تجميع الحروف المبعثرة يهلدف هلذا اال  ختبلار إلى جعلل المتعّلم يجمع الحروف المبعثرة ويرتبهلاأملّ
ا حتى يركلب كلملة ذات معنى ثّم يقرأهلا، حيث يختبر قدرة الطفل على حل المشللللللللللللللكالت ا صللللللللللللللحيحلً ترتيبلً 
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ا إلى مكتسللللللبات سللللللابقة أ  يعيد بناء المعرفة المجزئة كما يختبر القدرات الطفل  ماوراء البسلللللليطة اسللللللتنادً 
الدراسللللللللللللللات على أّن األطفال الذين يعانون من صللللللللللللللعوبة في القراءة  يجدون   اللغويلة، حيلث دلت معظم

 .((Grégoire, J. 2003, p. 138صعوبة في النجاح على مستوى اختبار  التجميع 

 :اختبار الذاكرة العاملة  اللفظية -3

لسلللللللللمعي ا ويتكون من اختبار الذاكرة السلللللللللمعية اللفظية التي  تهدف إلى قياس قدرة الطفل على االحتفاظ 
باأللفاظ في موضلللللللللللعها الترتيبي، واختبار الذاكرة البصلللللللللللرية اللفظية  ويهدف  إلى قياس قدرة المتعل م على 
االحتفاظ بموضلللع األلفاظ واسلللتحضلللار الصلللورة العقلية لهم، وذلك من خالل مالحظته لترتيب الكلمات في 

بة في أّن األطفال الذين يعانون من صعو سلسلة األلفاظ أو ترتبيها في الجملة حيث دلت الدراسات الحديثة 
قلللللللاثريكول  اللقلراءة  للللللللديلهلم قلللللللدرات محلللللللدودة في ترميز المعلوملللللللات الفونولوجيلللللللة في ذاكرة العملللللللل

 .) (Gathercole& Baddeley, 1993وبادلي

  وأخيرا اختبار تلخيص النّص كتابيا:  -

لى إعادة النّص من ذاكرته وقدرته عيهدف إلى معرفة مدى فهم المتعل م لموضللوع النّص ومدى قدرته على 
ربط األحداث وتجسللللللليدها كتابيا مع التحّكم في آليات الكتابة من عالمات الوقف والنحو والصلللللللرف والبناء 

 اللغو ، وهو يحدد أيضا المستوى اإلمالئي.

ات تعّلم يعاني من صلللللعوب وقد أضلللللفنا اسلللللتبياًنا إرشلللللادًيا عن الحالة النفسلللللية وماوراء المعرفية للقارئ الذ 
سلللللللللللللد لنا في يتجحو نشلللللللللللللاط القراءة واهتماماته ودافعتيه، حيث القراءة. بهدف معرفة االتجاه العام للقارئ نّ 

و القراءة، كما قد حوضللعية التعّلم ما يمكن للقارئ أّن يفعله وما يريد القيام به، فقد يشللعر القارئ بانجذاب نّ 
القارئ عند مواجهته لنشللللللللللاط القراءة. وسللللللللللتجدون  يشللللللللللعر بالمباالة ونفور منها. ولهذا يجب تفحص حالة

 .15،16،18،17تفاصيل التطبيق والتقييم في الفصل الخاص بمنهجية البحث وبالملحق رقم

 الخصائص السيكومترية ألدوات القياس: 1.1

لبناء االختبارات يجب إتباع سلللللللسلللللللة من اإلجراءات السللللللابق ذكرها والتي تؤد  إلى التوصللللللل إلى اختبار 
 نتعرض إلى شرح مفهوم الثبات والصدق وكيفية قياسهما والعوامل المؤثرة فيه. وصادق، وسوف ثابت
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 : reliabilityالثبات  2.8.1

ه درجة االتسللاق والتجانس بين نتائج مقياسللين الثبات "على أنّ  (229، ص 2114)موسللى النبهان،  يعرف
ت درجات الفرد ثابتة إذا كانت متشلللابهة تحفي تقدير صلللفة أو سللللوك ما، وفي ضلللوء ذلك يتوقع أّن تكون 

ظروف قياس قليلة االختالف". وتتفاوت درجة ثبات أداة القياس حسلللللللب المجال الذ  تعمل به، فالمقاييس 
التي تهتم بقياس الخصللللللائص الجسللللللمية تتمتع بثبات أفضللللللل نسللللللبيا من أدوات قياس الخصللللللائص العقلية 

 والوجدانية وهذا يعود إلى األسباب التالية

 تقاس السمات أو الخصائص الجسمية مباشرة. -
 تتمتع أدوات القياس الجسمي  بدقة كبيرة  نسبيا . -
 تتمتع السمات أو الخصائص الجسمية بثبات نسبي عموما. -

 :تقدير الثبات -2

نّ  غر ما كان  تباين الخطأ أصللللللللله كل  يمكننا تقدير الثبات بحسلللللللللاب درجة تباين الدرجات المالحظة، حيث إل 
ن القياس أكثر اتسللللللاقا أ  ثباتا، كما نقوم  بحسللللللاب الخطأ المعيار  حيث لوحظ  أّن قيمة الخطأ ما  كاكل  

مللا قللل معللامللل الثبللات هللذا  من جهللة ومن جهللة أخرى تثبيللت االنحراف المعيللار  وقيم المعيللار  تزداد كل  
سللى النبهان، )مو الثبات الخطأ المعيار  للقياس تزداد بزيادة قيم االنحراف المعيار  مع تثبيت قيمة معامل 

(  وتختلف الطرق المستخدمة لتقدير الثبات في كونها ترجع إلى مصادر مختلفة 237-2.32، ص2114
 من الخطأ ومن الطرق األكثر شيوعا وهي:

 ثبات االستقرار، -
 ثبات التكافؤ، -
 ثبات التكافؤ واالستقرار، -
 مقاييس االتساق الداخلي وتشمل على: -
 التجزئة النصفية، -
 ،رتشارد سون -ات كودرتقدير  -
 معامل ألفا، -
 طريقة هويت لتحليل التباين. -
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وقد اعتمدنا في بحثنا هذا عند تقدير الثبات  على مقاييس االتسللللللللللللاق الداخلي  حيث اسللللللللللللتخدمنا تقديرات 
حيث تمثل  معدل معامل االرتباط الحاصللللللل من  kr-20رتشللللللارد سللللللون وهذا باسللللللتخدام  معادلة  -كودر

 كنة للثبات المقسمة إلى نصفين  والمعادلة هي:جميع التقديرات المم
𝑗

𝑗−1       
(
1−∑ 𝑝𝑞

𝑠𝑥²
) RTT = 

Jعدد الفقرات في االختبار = 

P)نسبة األفراد الذين أجابوا بشكل صحيح  على الفقرة )صعوبة الفقرة = 

= q ( نسبة األفراد الذين أجابوا على الفقرة بشكل خاطئP -1=q 

=∑ 𝑝𝑞   تباين الفقرة المصححة بشكل ثنائي )صح أو خطأ(  مجموع 

s²xتباين  مجمل االختبار = 

( kr-20وهذا لكون أّن التقدير العالي)  ،  (kr-21معادلة ) ( علىkr-20ولقد فضللللنا اسلللتخدام معادلة )
لى جانب ذلك  هو األفضللللل برغم من الجهد الكبير الذ  نبذله في حسللللاب معامالت صللللعوبات الفقرات، وا 

لتقدير ثبات االتسللللللللللللللاق الداخلي  1951عام Cronbachطبقنلا معلاملل ألفلا اللذ  اسللللللللللللللتخلدمله وطوره  فقلد
( عندما ال يتّم تصللللحيح الفقرات بشللللكل ثنائي ويشلللليع اسللللتخدام هذه kr-20)لالختبار وهي تعميم لمعادلة 

الت االمعادلة في تقدير ثبات مقاييس االتجاهات واسللللللللللللتطالع الرأ  العام ومقاييس الشللللللللللللخصللللللللللللية وفي ح
االختبارات التحصلللللللللللللليلية، وهي تعطي الحد األدنى للقيمة التقديرية لمعامل ثبات درجات االختبارات ، فإذا 

يدل بالفعل على ثبات االختبار أما إذا كانت منخفضللللللللللللللة ربما يدل على أّن  كلانلت قيملة ألفا مرتفعة، فهذا
 معادلة هي كاآلتي :الثبات يمكن أّن تكون قيمته أكبر من ذلك باستخدام طرق أخرى  وال

𝑗

𝑗−1       
(
1−∑ 𝑠2𝑖

𝑠²𝑥 
)   =x 

فقد تّم توضللللللللحها سللللللللالفا. وتتمتع طريقة ألفا بأهمية  = تباين الفقرة الواحدة أما الرموز األخرىs²iحيث أن 
 خاصة ألّنها تستخدم في حساب معامل ثبات االختبارات المقالية والموضوعية على حد سواء، إذ يمكن أنّ 
نصلللحح درجة المفحوص على كّل سلللؤال باسلللتخدام مدى من القيم. وتسلللاو  قيمة معامل ألفا متوسلللط القيم 
التقديرية لمعامل ثبات كّل من نصللللفي االختبار لجميع طرق التجزئة النصللللفية الممكنة كما هو الحال  في 

 رتشاردسون.-معمل التجانس لكودر
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 العوامل المؤثرة في مقدار معامل الثباّت: -1

يتأثر معامل الثبات بعدة عوامل منها ما يرتبط بأداة القياس نفسللللللللللها وبخصللللللللللائص األفراد المفحوصللللللللللين، 
 وتشمل هذه العوامل ما يلي:

 :طول االختبار -

درجات أكثر ثباتا ألّن األخطاء العشوائية الموجبة السالبة ستحظى بفرصة  تعطي االختبارات األكثر طوال 
تقترب اللدرجلة المالحظلة من اللدرجات الحقيقية، واالختبارات القصلللللللللللللليرة  أّن يلغي أحلدهملا األخر، و بلذللك

 تعطي درجات أقل ثباتا وينطبق ذلك على كافة المقاييس.

  تجانس مجموعة المفحوصين: -

يزداد تباين ثبات االختبار إذا ازدادت درجة تباين مجموعة المفحوصللللللللللللللين، حيث كلما يزداد تباين درجات 
الثبات يزداد، ولهذا يجب أّن يتّم تطبيق االختبار على عينة ممثلة للمجتمع،  فإن معامل  Sx المفحوصللللين

 بحيث تغطي العينة كافة الطبقات والمستويات.

 :صعوبة الفقرة -

إّن معامل الثبات يزداد تبعا للعوامل التي تحسلللللللن مسلللللللتوى التباين ويتم ذلك من خالل األداء على الفقرات  
طة ، حيث أن الفقرة السلللللللهلة جدا أو الصلللللللعبة جدا ال تبرز الفروق التي تتمتع بمعامالت صلللللللعوبة متوسللللللل

 الفردية  وهي ال تظهر التباين في درجة المفحوصين مما يؤد  إلى انخفاض في معامل الثبات.

 الموضوعية: -

 إّن الفقرات التي تصلللحح   بموضلللوعية تؤد  إلى تحسلللين في تقدير معامل الثبات  وهذا ما يدل على أنّ  
 لذ  يتميز بفقرات انتقائية أعلى ثبات.االختبار ا

 الصدق: 2.1.1

يعد صلللدق أداة القياس من الخصلللائص السللليكومترية األكثر أهمية مقارنة مع الخصلللائص األخرى كالثبات  
وذلك الرتباط الصلللللدق باألهداف المتوقع من أداة القياس تحقيقها وبمدى اتصلللللاله بنوع وأهمية القرار الذ  

. ويعرف صلللللللللدق األداة بالمدى الذ  تقيس تلك األداة ما بنيت من أجله )موسلللللللللى سللللللللليتم اتخاذه تبع لذلك
(. ويعبر الصلللللدق عن مدى فاعلية وصلللللالح أداة القياس لتحقيق أهداف 341-272، ص2114النبهان، 
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معينة ترتبط بمحتوى أو سلللللوك معين و موجهة لفئة معينة من األشللللخاص، والصللللدق مفهوم نسللللبي وليس 
 اعتبار المقياس صادقا لتحقيق كّل األهداف ويستخدم لكافة المستهدفين. مطلقا، حيث ال يمكن

ّنما  بطريقة تفسللللللير الدرجات المسللللللتخرجة من تلك األداة، ويأخذ  وال يرتبط الصللللللدق بأداة القياس نفسللللللها وا 
صلللدق أداة القياس تنوعا من المعاني بناء على الغرض الذ  يبنى من أجله في كّل مرة، إذ  عندما نتحدث 
عن صلدق أداة القياس يتجه االهتمام نحو صالحية تلك األداة في تحقيق الغرض وليس نحو األداة نفسها 

 (. ويصنف الصدق إلى ثالثة أنواع هي:272، ص2114)موسى النبهان ، 

 صدق المحتوى، -
 الصدق المرتبط بالمحك، -
 و صدق البناء، -

ء أداة القياس، ويتّم الوصلللللول إلى الصلللللدق ومن المعروف أّن إجراءات صلللللدق االختبار تبدأ من مراحل بنا
من خالل تفحص كّل خطوة من خطوات اختيار بناء المقياس. ويبدو أّن معامل الثبات أشللللللمل من معامل 
الصللدق بمعنى إذا زاد معامل الصللدق زاد معامل الثبات حتما ويعتبر الثبات شللرًطا أسللاسللًيا للصللدق ولكنه 

 غير كاف.

 :صدق المحتوى -2

صلللدق المحتوى  باالختبارات التحصللليلية بأنواعها المقننة أو غير المقننة، ويتّم الحكم على ترتبط دراسلللات 
درجة صلدق محتوى االختبارات التحصليلية من مدى تمثيل فقرات االختبار لجدول المواصفات الذ  ينبثق 

و أ من أهدافه، ونميز نوعين من الصللللدق في صللللدق المحتوى  وهما الصللللدق الظاهر  والصللللدق المنطقي
ويعكس الصللللللللللدق الظاهر  مدى انسللللللللللجام فقرات االختبار مع موضللللللللللوع االختبار ومفاهيمه التي  العيني.

  وضعها مصمم االختبار.

أّما الصللللللدق المنطقي فيرتبط بتصللللللنيف الفقرات وفقا لمجاالت أداة القياس. ويتّم قياس صللللللدق محتوى أداة 
ى ملدى تمثيلل فقرات االختبلار للمحتوى الللذ  القيلاس خبراء في مجلال القيلاس ويهلدف عملهم في الحكم عل

اشللللللللللللللتقت منه ويراعى في ذلك الشللللللللللللللمول والتنوع والدقة. ولقد اعددنا لهذا الغرض بطاقة لتقويم  صللللللللللللللدق 
 المحكمين.
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 :الصدق المرتبط بالمحك -2

يسللللللللللللللتخلدم الصللللللللللللللدق المرتبط بلالمحلك للتعبير عن ملدى قلدرة أداة القيلاس على توفير فرص التنبؤ باألداء 
قبلي، حيث تلعب األداة دور المتنبئ و يعرف مسللتوى األداء أو السلللوك الذ  يتوقع من األداة التنبؤ المسللت

بله بلالمحلك. و يلدرس الصللللللللللللللدق المرتبط بلالمحلك من خالل مفهوم االرتباط بين المتغيرات ويعرف معامل 
له  محلك ويرمزاالرتبلاط بين اللدرجلات على المتنبئ واللدرجلات على المحلك بمعلاملل الصللللللللللللللدق المرتبط بلال

 إلى المحك ويقع الصدق في نوعين هما: yإلى المتنبئ ويشير الحرف  xحيث يرمز الحرف  rxyبالرمز 

 صدق التنبؤ: -1

وظيفته التنبؤ، ويتّم الحصلللللول على الصلللللدق التنبئي بتطبيق االختبار على عينة معينة ثّم إخضلللللاعها 
جاتهم ئهم ونقارن بين درجاتهم في االختبار ودر للتدريب أو الدراسلللللللللللللة لفترة من الزمن ثمّ نقوم بتقييم أدا

بعلد عمليلة التلدريلب، ويقوم  هذا النوع من الصللللللللللللللدق بتصللللللللللللللنيف األفراد وتوجيههم تربويا أو مهنيا أو 
 عسكريا.

 :الصدق التزامني -4

 وظيفته الوصللف والتشللخيص، وهو يكشللف عن العالقة بين درجات االختبار ودرجات المحك في نفس
ويتّم إجراء الصلللللللللللللللدق التنبئي وفق الخطوات ( 148، ص 2113عبللد الحفيظ،   الوقللت تقريبللا )مقللدم

 اآلتية:

 تحديد السلوك المحكي المناسب وطريقة قياسه، -
 تحديد العينة الممتحنة التي سيستخدم االختبار لصالحها، -
 تطبيق االختبار على أفراد العينة  واالحتفاظ بسجل  الدرجات لكل فرد، -
 داء كّل فرد على المحك،يتّم جمع البيانات عن أ -
 تقدير قوة العالقة بين درجات االختبار والدرجات على المحك. -

( أّن الصلللللللللللدق المرتبط بالمحك من أفضلللللللللللل طرق دراسلللللللللللة 147، ص2113ويعتبر) مقدم عبد الحفيظ،  
الصللللدق، وذلك لكون أّن المحكات التي يمكن أّن تمثل االسللللتعداد أو الخاصللللية أفضللللل ميزان لتقدير مدى 

 لقد تّم تصنيف المحكات إلى ثالثة أنواع  حسب الزمن الذ  يمكن قياسها فيه و منها:االختبار. و صدق 
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 :(Critère immédiateمحكات فورية)* -

وهي محكات متوفرة وسلللهلة القياس كما في الدرجات التي تخصلللص للوقت المطلوب ، وهذا النوع من 
 المحكات  ال يعد فعاال الستخدامه في أغراض التنبؤ.

 :(Critère extrêmeمحكات قصوى ) -

وهي ذات أهمية على الرغم من صلللللللعوبة قياسلللللللها أو حتى تعريفها إجرائيا مثل فعالية التدريس عبارة عن  
 مفاهيم نظرية تحتاج إلى تعريف إجرائي  كي يسهل مالحظتها وقياسها.

 (:critère intermédiaireالمحك الوسيطي ) -

ت التي يقوم بها المشللللرفين على عملية التدريس أثناء مرحلة التدريب يشللللمل المحك الوسلللليطي على التقديرا
 .ضمن برنامج شامل إلعداد المعلمين (STAGE)العملي 

كما ورد ذلك في  كتاب) مقدم عبد الحفيظ،  ،(Anastasi ،1961 )وتصللللنف المحكات حسللللب أناسللللتاز 
 ( إلى عدة أنواع منها:148، ص 2114

يؤخذ بمدى تغير درجات االختبار تبعا لتغير متوسلللللللللط  الفروق في العمر، حيث يمكن أن -
 أعمار العينة كمحك خارجي لصدق االختبار.

 التحصيل الدراسي حيث يصلح لقياس صدق اختبار الذكاء، -
 مستوى األداء في العمل، -
 األداء في التدريب، -
 المجموعات المتناقضة مثال ذكي وغبي سريع القراءة  وبطيئ  القراءة. -
 ي وهي األحكام الصادرة الشخص على أفراد العينة.التقدير الشخص -
 االرتباط بين االختبار الجديد واالختبارات األخرى التي  تقيس نفس السمة. -

دق تحليل البيانات المتعلقة بالصللللللللللتقدير مسللللللللللتوى األداء على المحك من خالل األداء على المتنبئ  بيتّم 
ما ة البيانات المتعلقة بكّل من المتنبئ والمحك، كّونهالمرتبط بلالمحلك بلأكثر من طريقلة اعتملادا على طبيعل

 حو اآلتي:متغيرين متصلين أو متقطعين أو أّن أحدهما متصل باألخر وثابت على الن  

فعندما يكون المتنبئ والمحك متصللللللين، يتّم حسلللللاب معامل االرتباط بيرسلللللون بينهما وهو معامل الصلللللدق 
لمعامل من خالل تربيع مقدار قيمة هذا المعامل  حيث يّعرف المرتبط بلالمحك، ويمكن تفسللللللللللللللير قوة هذا ا
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ا يمكن مقارنته بمعامالت الصللدق األخرى، وتتوقف الدقة في التنبؤ على مقدار الخطأ بمعامل التحديد، كم  
 (.syxالمعيار   في التنبؤ )

syx= sy√1حيث  − 𝑟𝑥𝑦² 

اد الدقة في التنبؤ إذا نقصلللللللللت قيمة الخطأ إلى االنحراف المعيار  للدرجات على المحك وتزد syويشلللللللللير 
المعيار  للتنبؤ وهذا يقل كلما ازداد مقدار معامل االرتباط بين المتنبئ والمحك( معامل الصلللللللللللللدق المرتبط 

 بالمحك(.

عندما يكون المتنبئ متغيرا متصال ويكون المحك متغيرا ثنائيا)ناجح/راسب( وفي هذه الحالة يمكن  -
درجات  على المتنبئ حسب تصنفيهم على المحك باستخدام األسلوب   تقدير الفرق بين متوسطي

 .(t-test )اإلحصائي
عنلدمللا يكون المتنبئ متغيرين ثنلائيين، كللان يكون المتنبئ األداء على االختبللار مثاًل مقبواًل / غير  -

في  أما  phi-coefficientمقبول والقرار على المحك ناجًحا راسلللًبا يسلللتخدم معامل االرتباط فا  
حللالللة كون المتنبئ والمحللك متغيرين متقطعين يتللألف أحللدهمللا أو كالهمللا من مسللللللللللللللتويين أو أكثر 

( وفي الحالتين معامل الصللللدق المرتبط chi-square)نسللللتخدم األسلللللوب اإلحصللللائي مربع كا  
 (.287 -268، ص 2114بالمحك يسمى معامل دقة القرار )موسى النبهان، 

 صدق البناء أو التكوين: -5

صلللللدق بناء االختبار بأّنه الدرجة التي يعمل االختبار على قياس خاصلللللية أوسلللللمة صلللللمم لقياسلللللها، يعرف 
 أّن نحدد جميع الجوانب التي تشتمل عليها هذه القدرة منها: ولتحديد صدق البناء يجب

 تمايز العمر: لمعرفة إذا كانت درجات االختبار تتزايد مع العمر، -
 ى التي تقيس نفس السمة،معامل االرتباط باالختبارات األخر  -
التحليل العاملي: ويتضمن تحليل العالقات بين درجات االختبارات كما تتمثل في صورة معامالت  -

 االرتباطات لتحديد األسس اإلحصائية التي يمكن أّن تصنف إليها االختبارات.
 لكلية.االتساق الداخلي: دراسة معامل االرتباط مع كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة ا -
 المقارنة بين المجموعات الناجحة والفاشلة . -
 التحقق من صدق أو صحة فروض معينة تتعلق بالسمة التي يقيسها االختبار. -
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 الصدق السطحي أو الظاهري: -1

يشللللللللمل المظهر العام لالختبار أو الصللللللللورة الخارجية له من حيث نوع المفردات وكيفية صلللللللللياغتها ومدى 
ل تعليمات االختبار ومدى دقتها وموضللللوعيتها ومدى مطابقة اسلللللم االختبار وضللللوح هذه المفردات، ويتناو 

 (.151، ص 2114على الموضوع الذ  يقيسه)مقدم عبد الحفيظ،  

 الصدق العاملي: -7

يقصللللللد به مدى تشللللللبع االختبار بالعامل الذ  نفترض أّنه يقيسلللللله. فكلما كان التشللللللبع كبيرا دل ذالك على 
حسلللللاب الصلللللدق العاملي لالختبار نطبق الطريقة اإلحصلللللائية بالتحليل ارتفاع مسلللللتوى صلللللدق االختبار ول

 العاملي لنتعرف على مدى تشبع االختبار بالعامل العام الشائع.

 توجد عدة طرق لحساب معامل الصدق منها: :طرق حساب معامل الصدق 1.1.1

العالقة بين  وهو أكثر الطرق شللليوعا في حسلللاب معامل الصلللدق، يسلللتخدم إليجاد معامل االرتباط:  -2
درجات االختبار ودرجات المحك، ويستخدم أكثر إليجاد معامل الصدق المرتبط بالمحك أو الصدق 

 العاملي.
تقسللم األفراد على أسللاس رتبهم في مقياس المحك إلى مجموعتين متقابلتين  :طريقة النسةةبة المئوية -1

عة أو ن حصلللللوا على درجات مرتفكالناجحين مقابل الفاشلللللين ثّم نحسللللب النسللللبة المئوية لألفراد الذي
 (.151، ص2114منخفضة في االختبار عند المجموعتين) مقدم عبد الحفيظ،  

و يمكن أّن نسلللتخلص أّن الصلللدق ليس دقيقا إذ  يتعلق صلللدق المحتوى بالمرحلة األولى في بناء االختبار   
ت باسللللتخدام انتقاء عينة الفقرا وذلك بتجميع الفقرات التي تمثل المجال السلللللوكي الذ  نريد قياسلللله، ويمكن

أساليب الصدق المرتبط بمحك من حيث تميزها بين الناجحين والراسبين أو بين المتمكنين وغير المتمكنين  
في ضللللللوء محك ما. ويمكن اسللللللتبعاد الفقرات التي ال تحقق متطلبات سللللللمة معينة تقيسللللللها الفقرات، وربما 

وما ينطبق على اختبارات التحصللللللللليل  تسلللللللللاق الداخلي.يمكن التحقق من ذلك أيضلللللللللا بقياس معامالت اال
ينطبق على اختبارات الذكاء واالسللللللللتعدادات ومقاييس الجوانب الوجدانية والشللللللللخصللللللللية. ويعتبر الصللللللللدق 

يكون صلللللللادقا حيث أّن الزيادة في درجة  والثبات مفهومان مترابطان، و حتى يكون المقياس ثابتا يجب أنّ 
في معامل الثبات والعكس ليس بالضللللللرورة صللللللحيحا ) موسللللللى النبهان،  الصللللللدق تؤد  إلى الزيادة حتمية

 (.313ص 2114
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 تمهيد:

شلللللكاليته، واإللمام بالجانب النظر ، نحاول من خالل هذا الفصلللللل توضللللليح  بعد ضلللللبط موضلللللوع البحث وا 
اإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسلللللللللللة الميدانية من حيث المنهج المعتمد  والتصلللللللللللاميم التجريبية لعينة 

ا الفصلللل حليلها  وقد تّم تقسللليم هذالبحث وكيفية اختيارها ومن حيث األدوات المعتمدة في جمع البيانات وت
 حو اآلتي:على الن  

 تحديد مجتمع الدراسة، -
 نوع البيانات الالزمة للدراسة، -
 أدوات جمع البيانات الالزمة للدراسة، -
 خطوات بناء مقياس تقويم القراءة، -
 اختبارات صدق وثبات مقياس تقويم القراءة ، -
 القيام بالدراسة الميدانية، -
 انات وتحليليها،أساليب معالجة البي -
 بعض خصائص العينة. -

 :إجراءات المنهجية للدراسة 1.4

نقوم هنا بعرض أهم اإلجراءات األساسية للبحث المتمثلة في المنهج المتبع في الدراسة وخصائص مجتمع 
 الدراسة و مكان الدراسة.

 :المنهج المتبع في الدراسة 1.1.4

في وقد تّم االعتماد عليه نظرا لطبيعة الموضللللوع المعالج المنهج المتبع في هذه الدراسللللة هو المنهج الوصلللل
في هذا البحث،  و الذ  هو دراسللللللللللللللة وصللللللللللللللفية  لتقييم مسللللللللللللللتوى القراءة  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 

ا51وتضللللمنت هذه الدراسللللة   11تلميًذا وتلميذًة بالمدرسللللة أين تّمت الدراسللللة الميدانية، وضللللمت العينة أيضللللً
ن صلعوبات تعّلم القراءة بعد تجريب المقياس على عينة ما قبل الدراسلة وحسلاب الصدق تلميذا  يعانون  م

 والثبات، وذلك للمقارنة بين نتائج  القارئ الجّيد والقارئ الضعيف الستخالص الفروق بينهما.
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 مصادر جمع المعلومات النظرية: 2.1.4

ة مراجع ومصللللللللللللللادر تمثلت في الكتب تّم جمع المعلومات النظرية الخاصللللللللللللللة بالبحث النظر  من مجموع
 األطروحات المذكرات القواميس وبعض البحوث الرقمية  المستخرجة من مواقع اإلنترنيت.

 أدوات جمع البيانات الميدانية:3.1.4

 انطالقا من فروض البحث وأهدافه،  فقد تّم تقسيم البيانات إلى ما يلي:

 :بيانات شخصية 1.3.1.4

اسلللم المكان الذ  يدرس فيه التلميذ ومسللللتوى تحصلللليله الدراسللللي وسللللنه وهي بيانات عن المبحوثين تتعلق ب
وجنسللله والخبرة التعل يمية  ونوع قراءته وخصلللائصلللها وهي بيانات تفيد في التّعرف على  خصلللائص مجتمع 

 الدراسة  وقد تساعد في تفسير النتائج السيكومترية للدراسة.

 :بيانات أساسية  2.3.1.4

معها عن موضللوع الدراسللة الميدانية التي تتعلق بالقدرات المرتبطة بعملية اكتسللاب وهي البيانات التي تّم ج
 وتطوير كفاءة القراءة.

 التعريف بعينة الدراسة: -1

اخترنا عينة البحث من  تالميذ  المدرسلللللللة االبتدائية،  أقسلللللللام الثالثة والرابعة والخامسلللللللة ابتدائي بمدرسلللللللة 
ر شرق، وقمنا بتطبيق األداة على أقسام الثالثة وأقسام الرابعة والخامسة  "القنادسة" المتواجدة بمقاطعة الجزائ

ابتدائي  بعد التأّكد من صلللدقها وثباتها على فئة ما قبل التجربة التي يبل  عدد أفرادها ثمانية عشلللرة  تلميذ 
الممتاز إلى    نوتلميذة ينتمون إلى أقسلللام السلللنة الثالثة ابتدائي، ويتراوح مسلللتوى تحصللليلهم الدراسلللي  ما بي

دون الوسلللط، وقد بل   عدد األقسلللام التي أجريت عليها الدراسلللة سلللتة أقسلللام من كّل مسلللتوى قسلللمين و تّم 
 تطبيق األداة على خمسين تلميذا وتلميذة موزعة حسب المستوى الدراسي وهي:

 تلميًذا وتلميذًة. 15المجموعة األولى: وتمثل أطفال القسم الثالث ابتدائي عددهم -1

 تلميًذا وتلميذًة. 18المجموعة الثانية: وتمثل أطفال القسم الرابع وعددهم  -2
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وهذه المجموعات الثالث  تلميًذا وتلميذًة. 17المجموعة الثالثة: وتمثل أطفال القسلللللللم الخامس وعددهم  -3
 القراءة سللللنة تّم اختيارها بشللللكل عشللللوائي إلجراء اختبار مسللللتوى 14سللللنوات إلى  8يتراوح أعمرها ما بين 

والذ  تّم تصلللللميمه من طرف الباحثة لهذا الغرض، وكان الهدف من هذه التجربة تحديد الفروق في األداء 
 لنشاط القراءة بين المبحوثين.

وقد تّم اختيار مجموعة رابعة من بين مجموعات الثالثة هي المجموعة التي تعاني  من صلللللللللعوبات التعّلم 
ياس أ  تحصللللللت على درجات أقل من المتوسلللللط،  وتشلللللمل هذه وهي التي فشللللللت على سللللللم درجات المق

المجموعلة  إحللدى عشللللللللللللللرة تلميللذ وتلميللذة،  كلان الهلدف من هللذه العمليللة هو إجراء مقلارنللة بين نتلائج هللذه 
تلميذ  12المجموعة ألّنها تقع ضلللمن فئة بطيئة القراءة  أ  القارئ الضلللعيف، ومجموعة ثانية  تتكون من 

عي القراءة أ  القارئ متمكن وهم األفراد  الذين تحصلللللللللوا على درجات عالية على وتلميذة  تمثل فئة سللللللللري
 سلم درجات المقياس من الفئات الثالثة. 

 و تشمل مجموعة القارئ الضعيف على:

 حالتين من السنة الثالثة ابتدائي، -

 أربعة حاالت من السنة الرابعة ابتدائي، -

 خمسة حاالت من السنة الخامسة ابتدائي.-

 التعريف بميدان الدراسة: -2

بحثنا يتناول بالدراسللللللة حاالت األطفال المتمدرسللللللين  دون تمييز بين القارئ الجّيد  والقارئ الضللللللعيف في 
كفاءة القراءة من مسلللللللتوى التعل يم االبتدائي، وقد اخترنا مدرسلللللللة "القنادسلللللللة"  المتواجدة على مسلللللللتوى بلدية 

ّم اختيار هذه المدرسللللة بسللللب  التسللللهيالت التي  قدمتها لنا  مديرة المرسللللى لمقاطعة الجزائر  شللللرق، وقد ت
المؤسلسة وطاقمها التربو ، باإلضافة لكونها قريبة من مقر سكننا. وتعمل المدرسة بنظام  الدوام،  وتشمل 

 على قسمين من كّل مستو  دراسي.
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 وسائل البحث: 2.4

مارة  تقويم  تسلللللللمح بجمع البيانات الشلللللللخصلللللللية، و تمثلت أدوات جمع البيانات الالزمة للدراسلللللللة في اسلللللللت
مجموعة من االختبارات مسلللاعدة على تفسلللير نتائج األداة الرئيسلللة باإلضلللافة إلى مالحظة سللللوك األطفال 

 أثناء انجاز نشاط القراءة ضمن مقابلة شخصية.

 :أدوات البحث والتشخيص والتقويم 1.2.4

ات الجزئية التي تقيس مهارة القراءة والقدرات التي ترتبط بها،  تتكون أداة االختبار من مجموعة من االختبار 
إلى جانب اسلتمارة تقويم تسلمح بتسلجيل البيانات الخاصلة بكل  أداء، وتشلتمل االستمارة معلومات شخصية 
ومعلومات ترتبط بجوانب األداء لنشللاط القراءة،  زيادة على اسللتمارة اسللتبيانية مخصللصللة للقارئ الضللعيف  

جانب  العاطفي واالنفعالي اتجاه نشلللللللللللاط القراءة وتقدر لنا المعلومات الخاصلللللللللللة بما وراء  المعرفة تقيس ال
 (. وراعينا  في بناء أداة المقياس  الشروط اآلتية: 18، 17، 15،16)راجع الملحق رقم 

: قمنا بتوحيد إجراءات االختبار من حيث وضللوح التعليمات  وتحديد وتسللجيل الزمن  الموضوعية -1
سللللتغرق في األداء وتدوين األخطاء واإلجابات الصللللحيحة  على اسللللتمارة التقويم الخاصللللة بكل  الم

 تلميذ.
:  حرصلللللنا على أّن يشلللللتمل المقياس جميع جوانب محتوى البيانات األسلللللاسلللللية الالزمة الشةةةمولية -2

 للدراسة، وأن يتناسب ذلك مع مستويات الدراسية المتباينة للمبحوثين.
المبحوث على المقياس تعبير حقيقي عن مهاراته واسللللللللللللللتعداداته للقراءة قمنا : تكون درجة التقنين -3

بتطبيق المقياس على عينة صلغيرة ضللمن دراسلة ما قبل التجربة بهدف التأكد من صللدق المقياس 
 وثباته.

 . بناء مقياس مستوى القراءة:1

عداد اختبار لتقييم  القراءة  خاص باللغة العربية  وا خيص لهدف منه هو تقييم وتشللللللللللجأنا إلى تصلللللللللميم وا 
مسللللللللللتوى القراءة حسللللللللللب أربعة معايير وهي السللللللللللرعة و الدقة والتّعرف على الحروف الهجائية والتشللللللللللفير  

تّم اختّيار نّص لهذا الغرض من كتاب السنة الثالثة للتعّليم االبتدائي تحت عنوان  الفونولوجي وفهم النّص.
في اللغة العربية"، وهو نّص متوسللللللط الطول، يعود  "منى مريضلللللة" من كتاب "رياض النصلللللوص" " كتابي

سلبب اختيارنا له لكون  منى طفلة صلغيرة وتحب اللعب خارج البيت، وهي حقيقة  تعكس شلخصية الطفل 
المحب لنشللللاط اللعب  كما اخترنا موضللللوع المرض ألّنه يمثل خبرة من خبرات الطفل السللللابقة وهو يعكس 



التطبيقية  إجراءاته و البحث الرابع: منهجية الفصل  
 

195 

 

أّن  الموضللوع  مألوف لدى الطفل مّما يؤد  إلى سللهولة  فهمه من طرف حياة الطفل اليومية، ولهذا رأينا 
 (.19جميع األطفال )راجع الملحق رقم

 أهداف االختبار: -2

يهدف االختبار إلى تحديد االتجاه النفسللللي لدى الطفل عند مواجهة القراءة الذ  يعتبر نشللللاط مدرسللللي ذ  
و حاد اسللللللللللللللتبيان إرشللللللللللللللاد  يعلمنا عن دافعية المتعّلم ن  وهذا من خالل إ عد أهميلة بالغة في عملية التعّلم.

 اكتساب القراءة، إذا أخذنا بعين االعتبار أهمية الدور الذ  تلعبه الدافعية في نجاح عملية االكتساب.

أّما فيما يخص اختبار تقويم القراءة، فهو مقياس تشللللللخيصللللللي  يحدد مسللللللتوى القراءة عند المتعّلم،  وهذا   
متعّلم على أّنه يعاني أو ال يعاني من صلللللللللعوبات التعّلم،  فاالختبارات الجزئية لهذا ال المسلللللللللتوى يصلللللللللنف

وآليات تعّلم مهارات القراءة والمتمثلة  في القدرات  االختبار تسللمح لنا بالحصللول على معلومات عن قدرات
ير والتجميع تشفاللغوية )المعجمية( وقدرات الفهم  والتّعرف البصلر  والسمعي لألصوات والحروف وعلى ال

 و القدرة على التّذكر اّللفظي البصر  والّلفظي السمعي.

فهذه االختبارات الجزئية تخبرنا بدقة عن القدرات المصللللللللابة أو الضللللللللعيفة في اكتسللللللللاب اللغة المكتوبة. و 
ا إلى علم النفس المعرفي، نعتقللد أّن صللللللللللللللعوبللات القراءة هي راجعللة إلى خلللل في نظللام معللالجللة اسللللللللللللللتنللادً 

ومات عند المتعل م غير الواعي بهذه العملية. فهذا النظام هو نظام داخلي ويترجم بإ ستراتجية  ما وراء المعل
المعرفة  التي لم تنُم عند  القارئ الضلللللللللعيف  أو أّنها موجودة وغير مسللللللللللتعملة بالشللللللللللكل الجّيد لعدم وعي 

 .(FLAVELLE 1987)المتعّلم باستعمالها  كما وضح ذلك 

ى مللا ورد من أبحللاث في علم النفس المعرفي وتجربتينللا التعّليميللة في علم النفس التربو  وبعللد تطلعنللا عل
وخاصللللللة سلللللليكولوجية التعّلم، جعلنا نهتم بموضللللللوع معالجة المعلومات المعرفية خالل اكتسللللللاب المعارف.  

تّعرف والحكم  لولهذا السلللللللللللللبب اعتمدنا في اختبار القراءة على اختبار الذاكرة والتشلللللللللللللفير والتجميع والفهم وا
 على الذات في قدراتها الشخصية أثناء انجاز مهمة القراءة.

لقد اسللللللللللتوحينا إ عداد وسللللللللللائل بحثنا  من النظرية المعرفية في مجال تعّلم القراءة  ولهذا فالجزء األول من  
عداد اختبار تقييم القراءة  والجزء الثاني إلعداد نموذج عالجي معرفي  لذ  االفصللللللل المنهجي خصللللللص إل 

 يعتمد على تنمية وتطّوير إستراتجية ما وراء المعرفة.
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 القراءة: أداء تقديم اختبار تقييم مستوى 2.2.4

 :مّدة التطبيق -1

لقد تّم تحديد مّدة  تطبيق وانجاز كّل االختبارات الجزيئية  الخاصلة بقياس مستوى القراءة  بخمسة وأربعين 
 فترتين منفصلللللللللللللللتين أو متباعدتين من حيث الزمن، مبتدئيندقيقلة،  ويمكن  تجز ء تطبيق المقياس على 

بقراءة  النّص وباالختبارات التي ترتبط مباشلللرة بفهم محتوى النّص، ثّم االنتقال االختبارات الجزئية األخرى 
 التي ال ترتبط مباشرة بالنّص.

 :اختبار مستوى القراءة -2
 :الهدف من االختبار -

تحت عنوان "منى مريضللللللللللة" من كتاب رياض األطفال للسللللللللللنة الثالثة  لقد اخترنا لهذا الغرض نّص للقراءة
ابتدائي الهدف منه هو معرفة قدرة المتعّلم على القراءة السلريعة والمسلترسلة والدقيقة والواضحة والمعبرة مع 

 .احترام عالمات الوقف. وكذلك يحدد لنا القارئ الجيد من القارئ الضعيف وخصائصهما المعرفية

 التعليمة: -

نقوم بتوضيح وشرح للمتعل م أّن هذا األجراء ال يعد امتحان وال تعطى له عالمة. ثّم نقدم النّص للمتعّلم 
عطاء إشارة االنطالق في القراءة.  ونطلب منه قراءته بعد القيام بضبط الزمن على مقياس الوقت وا 

 تسجيل  الزمن المستغرق في القراءة:........... -1
 متوسط         بطيء      في القراءة: سريع        تحديد مستوى السرعة  -2
 تعرف سلبي         تعرف ايجابي   تحديد التعرف على الحروف :  -3
 قراءة سريعة، مسترسلة،  دقيقة، ومعبرة وبدون أخطاء مع احترام عالمات الوقف -4
قراءة متوسلللللطة السلللللرعة  مسلللللترسللللللة دقيقة ومعبرة  وبدون أخطاء مع احترام عالمات  -5

 الوقف.
قراءة  بطيئة متقطعة غير دقيقة وغير معبرة وكثيرة األخطاء مع عدم احترام عالمات  -6

 الوقف.
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 ...................................................................أنواع األخطاء

................................................................................. 
 :التقييم -

للقراءة الجيدة السلللللللريعة والمسلللللللترسللللللللة ومعبرة وبدون أخطاء مع احترام عالمات الوقف، و  3تمنح الدرجة 
في حالة القراءة المتوسللطة السللرعة لكن بدون أخطاء ومعبرة ومع احترام عالمات الوقف، وتمنح  2الدرجة 
المعبرة وكثيرة األخطاء من نوع الحذف  للقراءة بطيئة السللللللرعة والمتقطعة غير المسللللللترسلللللللة وغير 1الدرجة

 والقلب والتعويض واإلضافة للحروف.

 (، niveau lexicalاختبار المستوى اإلفرادي اللغوي أو المعجمي ) -3
 غير المألوفة في النّص(: )فهم  معاني الكلمات -

 الهدف من االختبار: -

 الوصول إلى المعنى.يهدف االختبار إلى قياس قدرة المتّعلم في فهم الكلمات الصعبة و 

 ماذا تعني الكلمات التالية؟ أو اشرح الكلمات اآلتية؟ التعليمة: -

 ترتد  ..............................استجابة صحيحة          استجابة خاطئة

 ترتعش ............................. استجابة صحيحة         استجابة خاطئة

 ........... استجابة صحيحة          استجابة خاطئةجافة.....................

 تحنو................................ استجابة صحيحة          استجابة خاطئة

 كشفت عليها........................... استجابة صحيحة        استجابة خاطئة

 استجابة خاطئة     التهاب القصبات....................... استجابة صحيحة   
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 التقييم: -

 6نعطي نقطة واحدة لكل كلمة شرحها صحيح  وصفر لكل كلمة شرحها خاطئ،  مجموع النقاط هو 

 يكون التقويم  كاآلتي :

 1/6ضلللعيف        2/6متوسللط         3/6حسللن جدا       4/6جيد         5/6جيد جدا       6/6
 ضعيف جدا

 تحليل أفكار النّص:اختبار مستوى الفهم و  -4
 الهدف من االختبار: -

 يهدف إلى قياس مدى قدرة الطفل على  فهم  المكتوب  وسرد األحداث  استنادا إلى األثر الذاكر . 

 يختبر هذا االختبار قدرة القارئ على إعادة النّص باللفظ الشفو  والنّص بعيدا عن أعين المتّعلم. 

 ّص؟: أحكي لي عن ماذا يتحدث النلتعليمةا -
 :التقييم -
 .القدرة على إعادة أحداث النّص لفظيا جّيدة -
 .القدرة على إعادة أحداث النّص لفظيا ضعيفة -
 .أسئلة وأجوبة حول سلسلة تزامن أحداث النّص  -

 : بعد أن قرأت النّص أجب عن األسئلة اآلتية:التعليمة -
 ماذا فهمت من النّص؟ -1

 ............. استجابة صحيحة        استجابة خاطئة............................................

 من هي منى؟ -2

 ......................................................... استجابة صحيحة        استجابة خاطئة

 بما كانت األم توصي ابنتها منى؟ -3

 حة        استجابة خاطئة.........................................................استجابة صحي

 ما الذ  يؤلم منى؟ -4
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 استجابة خاطئة  .......................................................استجابة صحيحة       

 ما ذا فحصت الطبية؟ -5

 ........................................................ استجابة صحيحة        استجابة خاطئة

 دوية التي وصفتها الطبيبة؟ما هي األ -6

 ......................................................... استجابة صحيحة        استجابة خاطئة

 هل تحسنت منى؟ ولماذا؟ -7

 ......................................................... استجابة صحيحة        استجابة خاطئة

 التقييم: -

 الدرجة واحدة لكّل استجابة صحيحة و الدرجة الصفر  لكّل استجابة خاطئة .تمنح  

 2/7ضللللللعيف      3/7متوسللللللط       4/7حسللللللن جدا       5/7جيد        6/7جيد جدا          7/7
 ضعيف جدا

 :االختبار غير اللغوي -5
 التّعرف الحسي البصري على الحروف المنعزلة أو الحروف المنفردة: -1

ختبار إلى قياس قدرة المتعّلم على التمييز البصلللللر  للرموز المكتوبة وربطها باألصلللللوات يهدف اال
 أ  تقويم  الوعي بأصوات الحروف وبالبنية المقطعية  في الكالم.

 التعليمة: -
 نطلب من الطفل تسمية الحروف كّل حرف على حدا.

 التقييم: -

 تّعرف خاطئ تمنح الدرجة   واحد لكّل تّعرف صحيح والدرجة صفر لكلّ  

 تّعرف  ايجابي                 تّعرف  سلبي          تّعرف  بتشويه بعض الحروف
 نوع التشويه ................................................................

 التقييم: -

 صعوبة،التّعرف يكون ايجابًيا عندما يسمي المتعّلم كّل الحروف من الوهلة األولى بدون  -
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 حروف بدون صعوبة ومن النظرة األولى، 6إلى 5التّعرف يكون سلبًيا عندما يسمي المتعّلم من  -

 .ف أخرر أخطاء فيها إبدال حرف بح 6إلى  5التّعرف يكون مشوًها عندما يقوم المتعّلم بارتكاب من -

 :الحسي السمعي على أصوات الحروف التّعرف-2

المتعّلم على التمييز السمعي لألصوات وقدرته على ربط هذه األصوات يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة 
 بالرموز المكتوبة وتشخيص الحروف والتّعرف على أسماء الحروف.

 التعليمة: -

نقدم للمتعّلم سلللسللة من الحروف ثّم نطلب منه تعيين بإصللبعه الحرف الذ  يمثله الصللوت الذ  نصللدره أو 
 ضع إصبعك على الصوت الذ  تسمعهنتلفظ به. أمامك مجموعة من الحروف 

 التقييم: -
 تمنح العالمة واحد لكّل تّعرف صحيح والعالمة صفر  لكّل تّعرف خاطئ

 التّعرف ايجابي        التّعرف سلبي       التّعرف مشوه

 نوع التشوه.................................................................................

 ييمالتق -
التّعرف يكون ايجابًيا عندما يقوم المتّعلم بتعيين الصللوت الصللادر بالحرف المناسللب من أول وهلة 

 وبدون صعوبة
 التّعرف يكون سلبًيا عندما يعين المتعّلم من خمسة إلي ستة حروف للوهلة األولى
 التّعرف يكون مشوًها عندما يخطأ الطفل في التعيين  من خمسة إلى ستة أصوات.

 
 : ,Test de Codage et Encodage بار التشفير والتجميعاخت -6

أواختبةةةار التّعرف على معةةةاني الكلمةةةات  (mémoire sémantiqueاختبةةةار الةةةذاكرة الةةةدالليةةةة ) -1
 :المألوفة

 الهدف من االختبار: -

الهدف من هذا االختبار هو تمكين الطفل من الربط بين الكلمة، اللفظ والصللللللللللللورة الذهنية التي من خاللها 
سلللللللللللللتخلص محتوى الشللللللللللللليء، فهو إًذا يختبر قدرة المتعّلم في الوصلللللللللللللول إلى محتوى المفاهيم من خالل ي
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مكانية دمج المعارف وتحويلها ولقد أثبت البحوث أّن قوة  اسللتحضللار الصللورة العقلية والمكتسللبات السللابقة وا 
ى ة فهم محتو الللللذاكرة الللللدالليللللة ترتبط بنمو المسللللللللللللللتوى اللفظي الللللذ   يؤد  بللللدوره إلى تسللللللللللللللهيللللل عمليلللل

 (.Baddeley, 1993, p344-381النّصوص)

 التعليمة:
نقّدم للطفل سللللسللللة من الكلمات المألوفة دون ربطها بصلللّور و نطلب منه إعطاء معناها أو شلللرح 

 معناها: ما معنى الكلمات اآلتية؟
 السلسلة األولى:

 .مسبح..........................................................
 .اخ...........................................................طب

 نحلة............................................................

 تفاح............................................................
 السلسلة الثانية:

 .................أرجوحة........................................
 هاتف...........................................................
 بيت.............................................................
 حديقة..........................................................

 السلسلة الثالثة:
 ........................................تلفاز.......................

 بادية...............................................................
 صديق..............................................................
 حذاء...............................................................

 ابعة:السلسلة الر 
 .لوحة...............................................................
 كتاب................................................................
 .مدرسة.............................................................

 .......................سرير........................................
 السلسلة الخامسة:

 .شجرة...............................................................
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 ..زهرة................................................................
 غطاء................................................................

 ................................................................قلم...
 السلسلة السادسة:

 ...............................مقلمة ...............................
 .كراس..............................................................

 ...............................لحم..................................
 طير.................................................................

 السلسلة السابعة:
 عصفور.............................................................
 خروف..............................................................

 ..............................................................حصان
 زورق..............................................................

 السلسلة الثامنة:
 ,صاروخ............................................................

 .........................عيد.......................................
 طفل................................................................
 أم..................................................................
 نعجة...............................................................

 السلسلة التاسعة:
 ..........................................................دجاجة...

 بقرة...............................................................

 كتكوت............................................................
 ...قطار...........................................................

 السلسة العاشرة:
 نقال ..............................................................
 آلة حاسبة........................................................
 طائرة.............................................................
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 ...............................باخرة..............................
 
 

 السلسة الحادية عشرة :
 ..............................بحر................................

 .ارض..............................................................
 سماء..............................................................
 غابة...............................................................
 جبال...............................................................

وص مالحظة : " هذه الكلمات تّم اختيارها حسللللللللب المفاهيم المدرجة لقسللللللللم السللللللللنة الثالثة ابتدائي في نصللللللللّ
 القراءة.

 التقييم: -

واحد لكّل سلسلة تّم التّعرف عليها دون صعوبة و درجة صفر لكّل سلسلة لم يتّم التّعرف عليها تمنح درجة 
 بسهولة، ولم يتّم اإلجابة على أغلب كلمات السلسلة.

 درجة 11إلى  6يكون التّعرف ايجابي  من  -
 درجات 5إلى  1يكون التعرف سلبي من -

 
 :اختبار ملء الكلمات الناقصة -2

 :الهدف من االختبار -

يهدف هذا االختبار إلى جعل متعّلم  يمأل الفراغ الموجود في  الكلمات بالحروف المحذوفة  حتى يشلللللللللللكل 
كلمة ذات معنى ثّم يقرأها ، وهو يختبر قدرة الطفل على اسللتحضللار الصللورة العقلية  للكلمة التي تّم حذف 

 بعض حروفها وتعيين الحرف المحذوف من الناحية اللفظية.
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 التعليمة: -

نقدم للمتعّلم كلمات ناقصة الحروف واحدة تلوى األخرى ونطلب من طفل البحث عن المقطع المحذوف ثّم 
نطلب منه دمجه في الكلمة للحصلللللول على الكلمة الصللللللحيحة، وبعد ذلك نطلب منه قراءة الكلمة التي قام 

 بتركيبها. إليك الكلمة اآلتية ما هو الحرف الذ  ينقص فيها؟ وما هي الكلمة؟

 لكلمات هي:ا
ٌف( الكلمة الصحيحة هي خروف و الحروف المحذوفة هو المقطع)رو(1  )خل.... 
 )تفا....( الكلمة هي تفاح والحرف المحذوف هو )ح(2
 ) كت....ب( الكلمة هي كتاب والحرف المحذوف هو) ا(3
 )ط.....ا(الكلمة هي طباا والحرف المحذوف هو )با(4
 المحذوف هو)ت()ها....ف(الكلمة هي هاتف والحرف 5
 )د......جة( الكلمة هي دجاجة والحرف المحذوف هو )جا(6
 )حذا.(الكلمة هي حذاء والحرف  المحذوف هو )ء(7
 )..حلة(الكلمة نحلة والحرف المحذوف هو )ن(8
 )ق..م( الكلمة هي قلم والحرف المحذوف هو )ل(9

 التقييم: -
 درجات. 9إلى  5وع من تعتبر االستجابة ايجابية إذا تحصل المتعّلم  على مجم -
 درجات. 4إلى  1تعتبر االستجابة سلبية إذا تحصل المتعّلم  على مجموع من  -
 اختبار تجميع الحروف المبعثرة: -3

 :الهدف من االختبار -

يهدف هذا االختبار إلى جعل المتعّلم يجمع الحروف المبعثرة ويرتبها ترتيبا صحيحا حتى يركب كلمة ذات 
هذا االختبار قدرة المتعّلم على حّل المشكالت البسيطة استناًدا إلى مكتسبات سابقة  معنى ثّم يقرأها. يختبر

 يستخدمها في إعادة بناء المعرفة المجزئة.
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 التعليمة: -

نقدم للطفل في نظام مبعثر، سلللللللسلللللللة من الحروف التي تتكون منها الكلمة المختبرة،  ثّم نطلب منه إيجاد 
الحروف  هذهلتركيب كلمة ذات معنى، وقراءتها بعد ذلك.  أنظر إلى  الترتيب الصلللللللحيح وتجميع الحروف

 جيدا ثّم قم بترتيبها لتكوين كلمة ما هي الكلمة المطلوبة؟ وبعد االنتهاء من تركيبها اقرأها.

 : كلمة تفاحالسلسلة األولى        

             

      ............................................ 

 كلمة دجاجة: السلسلة الثانية         

 
 

.................................................. 

 كلمة طير :السلسة الثالثة       

 
 
 

.................................................... 
 الرابعة: كلمة منزلالسلسة 

 
 
 

...................................................... 
 
 
 
 

 ا تُة ف ح  

ا   
 

 جة   جلً  ةة د  

 ط   ر   ية  

ة ز   ةنة    ل   م 
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 السلسلة الخامسة: مدرسة
 
 
 

...................................................................... 
 :التقييم -
 تمنح درجة واحدة لكّل إجابة صحيحة و درجة صفر لكّل إجابة خاطئة. -
 جات.در  5إلى 3تكون االستجابة ايجابية إذا تحصل المتعّلم على مجموع  من  -
 درجات. 2إلى 1تكون االستجابة سلبية ايجابية إذا تحصل المتعّلم على مجموع  من  -

 
 اختبار الذاكرة السمعية اللفظية: -7
 الهدف من االختبار: -

 قياس قدرة المتعّلم على االحتفاظ السمعي باأللفاظ  في موضعها الترتيبي.في هدفه يتمثل 

 التعليمة: -

كلمات ونطلب من المتعّلم أّن يعيد السلسة لفظيا بعد  8إلى  3المرتبة من تقدم للمتعّلم سلسلة من الكلمات 
سلماعها في نفس النظام الترتيبي المقدم له. اسلمع جيدا ما سأتلفظ به من كلمات وقم بإعادتها مباشرة فور 

 انتهائي.

 :  طباا، نحلة، تفاح.السلسلة األولى -

 المحاولة الثالثة             المحاولة الثانية     المحاولة األولى       
 : حديقة، أرجوحة، هاتف، بيت.السلسلة الثانية -

 
 المحاولة الثالثة             المحاولة الثانية      المحاولة األولى      

 
 : كراس، سرير، شجرة، عصفور، خروف.السلسلة الثالثة -

 المحاولة الثالثة             المحاولة الثانية    المحاولة األولى        
 

ذة    َمت ر   د    س ة  
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 :  حصان، زورق، طفل، بقرة، باخرة، أرض السلسلة الربعة -
 المحاولة الثالثة            المحاولة الثانية    المحاولة األولى       

 
 :  زهرة، وردة، كتاب، مدرسة، قلم، مقلمة، لوحةالسلسة الخامسة -

 
 المحاولة الثالثة             المحاولة األولى        المحاولة الثانية

 
 صاروا، عيد، نقال، طائرة، بحر، قطار، سماء، مسبح. :السلسلة السادسة -

 المحاولة الثالثة             المحاولة األولى        المحاولة الثانية
 

 :اختبار الذاكرة البصرية اللفظية سلسلة الجمل -8
 الهدف من االختبار: -

المتعّلم على االحتفاظ بموضلع األلفاظ واسلتحضار الصورة العقلية لها،  يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة
وذلك من خالل مالحظته البصللللللللللللرية لترتيب الكلمات في سلللللللللللللسلللللللللللللة األلفاظ أو ترتبيها في الجملة. يتمثل 

 االختبار  في تقديم سلسلة من الجمل المكتوبة في نظام معين.

 :التعليمة -

فة جّيدة ثّم نطلب منه  قراءتها،  بعد ذلك نخفي الجملة عن أنظاره نطلب من المتّعلم  مشللاهدة الجملة بصلل
ثّم نقلدم لله نفس الجمللة وقلد حلذفلت منهلا  بعض  األجزاء في أولهلا وسللللللللللللللطهلا وأخرها، ونطلب منه إكمال 

 الجملة بكلمات الناقصة.

 الجملة األولى: رسم الولد زهرة
 الجملة الناقصة:

 الوضعية األولى: رسم..........،
 ، .ضعية الثانية: ......الولد.....الو 

 الوضعية الثالثة:  رسم الولد.....
 الجملة الثانية : أعطت األم  تفاحة البنها

 :الجملة الناقصة
 الوضعية األولى: أعطت.....
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 الوضعية الثانية: تفاحة.....، .....األم...... البنها،
 الوضعية الثالثة:   أعطت األم.... .....

 : يلبس االبن معطفا في الشتاءالجملة الرابعة
 الجملة الناقصة:

 الوضعية األولى:  يلبس.... ...... .. .....،
 الوضعية الثانية:.... االبن..... .. .....،

 .... .... .... .. الشتاءالوضعية الثالثة
 الجملة الرابعة: تغسل األم المالبس في الغسالة-4

 الجملة الناقصة:
 .......................،الوضعية األولى: تغسل...

 الوضعية الثانية: .....األم...... في الغسالة
 الوضعية الثالثة..... .....المالبس ...............

 الجملة الخامسة: عاقبت المعلمة التالميذ المشاغبين -5
 الجملة الناقصة:

 الوضعية األولى:عاقبت....... .......... .............
 قبت......التالميذ........،الوضعية الثانية: عا

 الوضعية الثالثة.......المعلمة....... .......
 على المتفوقين. الجملة السادسة: وزع المدير جوائز-6

 الجملة الناقصة:
 الوضعية األولى: وزع.......................،
 الوضعية الثانية:....المدير..... .. المتفوقين،

 .. جوائز ....................الوضعية الثالثة:  ..... ....
 الجملة السابعة: -7

 شاهد سمير رسوما متحركة عن حياة أسد و ابنه الصغير.
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 الجملة الناقصة:
 الوضعية األولى: شاهد سمير................................،

 الوضعية الثانية: .......سمير...... ....... .. .... ..... ....،
 :  ....... ........ رسوما....... .. .... .. .... ......الوضعية الثالثة

 :التقييم -
 تمنح عالمة واحد لكّل استجابة صحيحة. -
 نقاط. 7إلى  4تكون االستجابات ايجابية إذا تحصل المتعّلم على مجموع من  -
 .3إلى 1تكون االستجابات سلبية إذا تحصل المتعّلم على مجموع من -
 لفظية سلسلة الكلمات:اختبار الذاكرة البصرية  ال -8
 :الهدف من االختبار -

يتكون االختبلار من سللللللللللللللتة سللللللللللللللالسللللللللللللللل من الكلمات والهدف منه هو اختبار قدرة المتعّلم على االحتفاظ 
 واالستحضار البصر  للترتيب الكلمات في سلسلة األلفاظ.

 :التعليمة -

الحظة سللللللللللسللللللللللة الكلمات نقّدم للمتعّلم سللللللللللسللللللللللة من البطاقات مكتوب عليها كلمات ونطلب من الطفل م
واالحتفلاظ بهلا في ذاكرتله، وبعلد ذللك نقوم بقللب البطلاقلات على الوجه الثاني بهدف إخفاء الكلمات وتركها 
في نفس النظام المقدم.  ثّم نطلب من المتعّلم تسمية ما يوجد في البطاقات واحدة بواحدة مبتدًئا من اليمين 

ّدم له الثانية وهكذا حتى ننتهي من كّل السللللالسللللل وفي حالة إلى اليسللللار وبعد نجاحه في سلللللسللللة األولى تق
 الفشل بعد ثالث محاوالت يتّم توقيف االختبار.

 أسد، ابن، مبراة. السلسلة األولى:
 مدرسة، مفتاح، تفاح، شجرة. السلسلة الثانية:
 كتاب، زجاجة، معطف، غسالة، ثالجة. السلسلة الثالثة:
 مة، سيارة، أقالم، محفظة.: زهرة، وردة، مقلالسلسة الرابعة

 كراٍس، سماء،  رياح،  كراس، هالل، نجم، بحر. :السلسلة الخامسة
 : منزل، مكتب، مصرف، مالبس، خزانة، ثلج، بستان، حديقة.السلسلة السادسة

 التقييم: -
 تمنح الدرجة واحد لكّل سلسة كان استرجاعها صحيًحا. -
 درجات. 6إلى 3على مجموع من  تكون االستجابة ايجابية في حالة حصول المتعل م -
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 درجة.2إلى  1تكون االستجابة سلبية في حالة حصول المتعل م على مجموع من  -
 اختبار تلخيص النّص كتابيا: -9
 :الهدف من االختبار -

يهدف االختبار إلى معرفة مدى فهم المتعل م لموضللللللللللللوع النّص و مدى قدرته على إعادة النّص من ذاكرته 
 وداث وتجسلللللللللللللليللدهللا كتللابيللا مع التحّكم في آليللات الكتللابللة من عالمللات الوقف والنحّ وقللدرتلله على ربط األحلل
 والصرف والبناء اللغو .

 التعليمة: -

نطلللب من المتعل م أّن يقوم بتلخيص مللا جللاء من أحللداث هللامللة في النّص، والنّص بعيللًدا عن أنظللاره أ  
 في بعض السطور )كتابة معرفية من المخزون الذهني(. أعد كتابة ما فهمت من النّص 

 التقييم: -

تمنح ثالثة درجات للمتعل م في حالة كون الملخص الذ  أنجزه جّيًدا و يجسللد األحداث الهامة في النّص  -
 مع تحّكمه في آليات الكتابة من عالمات الوقف والنحو والصرف والبناء اللغو .

 .مع تجسيد الفكرة الرئيسية للنّص  تمنح درجتين في حالة ارتكاب المتعل م لبعض األخطاء اللغوية -

 تمنح درجة واحدة في حالة عدم قدرة المتعل م على الكتابة الصحيحة أو امتناعه عن كتابة الملّخص. -
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 كيفية التقييم على سلم درجات مقياس القراءة: -11

 .:  يلخص البنود المكّونة لمقياس القراءة و مجموع معامالتها8الجدول رقم     

درجات، ويعتبر   32.5على مجموع يسلللللاو  أو يفوقيعتبر المتعل م ناجحا على سللللللم االختبار إذا تحصلللللل 
 درجات. 32.5المتعل م فاشال على سلم االختبار إذا تحصل على مجموع يقل عن 

 

 

 

 رقم  البند اسم البند معامالتها
 2 مستوى القراءة 0

 

التّعرف على معاني ال لمات الصذذعبة في النّ)ا اختبار المسذذتوى  1
 اإلفرادي(

1 
 

 0 فهم الن)ّ  4
 

 1 تلخي) النّ)  تابيا 0
 

التّعرف الحسذذذي السذذذمعي والبصذذذري على الحروف ا المسذذذتوى  1
 الفونولوجي(

1 
 

 1 المستوى اإلفرادي 22
 

 4 اختبار الملء 7
 

 1 اختبار التجميع 1
 

 7 اختبار الذا رة السمعية اللفظية 1
 

 23 اختبار الذا رة البصرية  اللفظية اسلسلة الجمل( 4

 

 22 اختبار الذا رة البصرية  اللفظية اسلسلة  ال لمات( 1

 

الذذمذذجذذمذذوع   11
 ال لي
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 االستبيان اإلرشادي عن الحالة النفسية وما وراء المعرفية للقارئ: 3.2.4

 السنة الدراسية............................

 ,,,......المستوى الدراسي )السنة(..........

 تاريت الفحص.............................

 رقم الملف...............................

 االسم....................................

 اللقب....................................

 الجنس...............................ذكر                أنثى

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................النتائج الدراسية..

 : يبين تقييم مستوى القراءة واإلمالء9الجدول رقم 

23/23 7/23 1/23 4/23 1/23 1/23 1/23 0/23 1/23 2/23 

جيد  ممتاز
 جدا

فوق  حسن جيد
 المتوسط

تحت  متوسط
 المتوسط

دون 
 المستوى

ضعيف  ضعيف
 جدا

 
 

         

 لمدرسة ؟هل تحب ا -2

 نعم         ال

 هل تحب نشاط القراءة؟ -3

 كثيرا        قليال         قليال جدا

 هل تجد  نشاط القراءة؟-4

 سهٌل جدا      سهاًل نوعا ما           صعًبا جدا

 عند القراءة أجد بعض الصعوبات وأخطأ في قراءة الكلمات:-5

 أبدا      أحيانا                        دائما                 غالبا     



التطبيقية  إجراءاته و البحث الرابع: منهجية الفصل  
 

213 

 

 إذا لم يطلب منك القراءة في القسم هل تكون -6

 غير سعيدا تماما         غير سعيد أبدا           سعيدا تماما        سعيدا أحينا

 لماذا؟.................................................................................

 عندما يطلب منك القراءة في القسم هل تشعر باإلحراج -7

 دائما                 غالبا                         أحيانا                 أبدا

 لماذا؟...............................................................................

 هل تتدرب على القراءة في البيت ؟ -8

 دوما              أحيانا               أبدا

 ما هي أنواع النصوص التي تقرأها في البيت -9

 نصوص كتاب القراءة المدرسي       كتب قصص ألطفال             كتب أخرى

 انك ال تحب القراءة بسب الصعوبات التي تعترضك في أداءها-11

 أبدا       أحيانا                             دائما                 غالبا      

 الصعوبات التي تعترضك ترتبط بعدم القدرة على التعرف على الحروف والكلمات -11

 أبدا                   دائما                 غالبا                   أحيانا   

 الصعوبات التي تعترضك ترتبط  بصعوبة النّص  -12

 ما                 غالبا                  أحيانا                        أبدادائ

 هل تجد نصوص القراءة طويلة وصعبة؟13

 أبدا                    دائما                 غالبا                  أحيانا    

 هل تفضل قراءة النصوص القصيرة والسهلة؟14

 أبدا                أحيانا           غالبا                          دائما      
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 هل  تجد نفسك تقرأ بسرعة؟-15

 أبدا                  أحيانا            دائما                 غالبا             

 هل  تجد نفسك تقرأ ببطء؟ -16

 أبدا        أحيانا                     دائما                 غالبا               

 هل  تجد نفسك تقرأ بصعوبة كبيرة -17

     أبدا   أحيانا                             دائما                 غالبا             

 هل تتلقى التشجيع من طرف معلمك على القراءة رغم صعوبتك؟ -18

 أحيانا                   أبدا                        دائما                 غالبا 

 هل تتلقى التشجيع  والمساعدة من طرف األبوين على القراءة؟ -19

 أبدا      أحيانا                        دائما                 غالبا              

 سعادةإذا وجدت المساعدة في تحسين مستواك في القراءة ستشعر ب -21

 دائما                 غالبا                   أحيانا                        أبدا
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 تقديم النموذج العالجي: 4.2.4

إن هذا النموذج العالجي موجه للمتعل م الذ  يعاني من صللللعوبات في التعّلم القراءة و يشللللمل ثالث مراحل 
 وهي:

ا عّلم وذلك  بتحسليس وتوعية المتعل م بحدوث اكتسللاب المعرفة وهذتنمية المعرفة الذاتية  لقدرات الت -1
التطبيق يتّم من خالل  االستبيان اإلرشاد  للمقابلة  الذ  يوضح لنا كيف يرى المتعل م نفسه أمام 

و تنبيه التقويم حنشللاط القراءة. وهنا تتجلى لنا أهمية االسللتبيان اإلرشللاد  للمعالج بتوجيه العالج ن  
للقدرات الخاصللللة أثناء وبعد التعّلم مثال: لماذا أنت ضللللعيف في القراءة ؟ كيف تجد نفسللللك  الذاتي

 ضعيف جدا –ضعيف  –حسن  -جيدا نوعا ما  حسن  –د وأنت تقرأ  ؟ تقرأ يشكل  جيّ 
إّننا نرى بضلللللللللللرورة التوعية بالخطأ، فعندما يخطأ المتعّلم أثناء التعّلم ال نصلللللللللللحح الخطأ بل نترك  -2

دقق النظر في الكلمللة الخللاطئللة وذلللك بهللدف جعللله يميز بين مختلف الحروف، فللإذا لم المتعل م يلل
يصحح المتعل م الخطأ  بنفسه  نضع إصبعه على الخطأ  ونطلب منه اللتأّكد من  الكلمة  المقروءة  

 هذا السؤال يجعل المتعل م يراجع معلوماته السابقة ويثبّت المكتسبات.
ذا ثبت الخطأ، هذا يعني أّن المتعل م ال يعي بحدوث اكتسللللللابه وبالتالي لم يعد قادًرا على مراجعة  وا 

معارفه. ففي هذه المرحلة نشللللللرح للمتعل م سللللللبب الخطأ وذلك بتنبيه وعيه بما وراء المعرفة ولتعزيز 
 المكتسبات السابقة.

بنفسللللللله،   هوعندما يتمكن المتعل م من فهم السلللللللبب الذ  جعله يخطأ، يقوم بعد ذلك بضلللللللبط معرفت 
فتفعيل الضللللللللللللبط الذاتي  لما وراء المعرفة  الذ  يجعل المتعل م  وبالتالي يقوم بإقرار معرفة جديدة.

 قادرا على  تمتين معارفه من خالل الحّكم الذ  تقدمه له إستراتجيات ما وراء المعرفة.
يقتها التحقق من حقتجعلل القراءة المتعل م يقوم بمراجعلة معلارفله السللللللللللللللابقلة على كلّل كلملة مقروءة و  -3

المعرفيلة. فلإذا كلانت الحقيقة صللللللللللللللحيحة يقوم المتعل م بإقرار معرفته كلما تعرض لنفس المعرفة أو 
 معرفة مشابهة لها. 
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لى المخزون  وهكلذا يقوم المتعل م بالتّعرف على الحروف الهجائية والقراءة بالرجوع  إلى عملية التذّكر وا 
وهلذا ملا يجعلله يقوم بعمليلة التقويم اللذاتي، فإذا كان المتعل م غير واٍع  فال اللذاكر  للمعرفلة المعلالجلة، 

ينشلط االسلتراتجيات ما وراء المعرفة وال يمكّنه أبدا التطور والنمو من خالل مكتسباته ، وهذا ما جعلنا 
 نؤّكد على ضرورة  عملية ما وراء المعرفة في حالة صعوبات التعّلم.

 ية  المستخدمة في جمع وتحليل البيانات وتفسيرها:الوسائل اإلحصائ 5.2.4

باإلضلللللللافة حسلللللللاب الخطأ   Alphaلحسلللللللاب معامل الثبات للمقياس و معادلة kr20لقد اسلللللللتعنا بمعادلة 
المعيار  و قمنا بحسلللللللللاب النسلللللللللب المئوية والمتوسلللللللللطات والتباينات واالنحرافات المعيارية لمختلف البنود 

بحساب معامل الصدق عن طريق صدق المحك باستعمال معامل االرتباط ومختلف فئات العينة. كما قمنا 
. وقد اسللللللللللللتعنا بالتوزيع التكرار  والمدرج التكرار  لعرض البيانات، كما قمنا بحسللللللللللللاب معامل ²الرباعي كا
( في Tلللدراسلللللللللللللللة العالقللات االرتبللاطيللة،  وللمقللارنللة بين نتللائج العينللة قمنللا بللاختبللار) PERSONاالرتبللاط 
 ( في المقارنة بين االنحرافات المعيارية.Fين المتوسطات واختبار) المقارنة ب

 :الخصائص السيكومترية  للمقياس -6
 :الصدق -1
تلميًذا من الجنسلللللين وذلك بهدف تعيين  18تّم تطبيق المقياس ضلللللمن دراسلللللة اسلللللتطالعية على  

اب وحسلللحسلللاب الخطأ المعيار   صلللدق المقياس بحسلللاب معامل االرتباط للتأّكد من صلللدق البناء
في  SPSSمعامل االرتباط الرباعي بحسللللللللاب صللللللللدق المحك الخارجي، وقد اعتمدن على حزمة 

 تحليل كّل المعطيات والبيانات.
 :لثباتا -2
ا 18ينة متكونة منتّم تعيين الثبات بعد تطبيق المقياس الحالي على ع  باسللللتخدام  تلميذا متمدرسللللً

يظهر ذلك  كما  Kurder Richardson (kr-20) ومعادلة  Alpha Crombach معادلة ألفا
ه لم يتّم تجريللب المقيللاس إاّل بعللد أن تمللت مراجعتلله من طرف 11 من الجللدول رقم: ، مع العلم أنللّ

 (.11،11،12،13،14خمس خبراء  تجد بطاقات تقييمهم في )الملحق رقم
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 .: ملخص االختبارات السيكومترية على عينة الصدق والثبات10الجدول رقم

 الداللة الدرجة االختبار

 
 Alpha crombachالثبات االتساق الداخلي:معامل 

( 3.713= 2اما قبل التجربة  

(3.701=1اما قبل التجربة   

3.70.1بعد التجربة الولى والثانية=   

 
 عالية
 

 
 Kurder Richardson (kr-20)معادلة 

 

3.11  
 عالية

 
 الخطأ المعياري

 

1.11  

 
 يلخارجمعامل االرتباط صدق المحك ا

 

3.13  
 مقبول

 
 معامل االرتباط الثنائي رث

 

 مقبول 3.17
 
 

 ونستنتج مما سبق أّن أداة الدراسة أوفت بالشروط السيكومترية لالختبار الجّيد  وأّنها تفي بأغراض الدراسة.

 (.A: مصفوفة معامالت االرتباط ما بين بنود المقياس عند العينة )11الجدول رقم
MATRICE DE CORRELATION  INTER- ITEMS 

 item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 البنود

item1 1,000 ,889 ,867 ,944 ,724 ,843 ,835 ,497 ,944 ,882 ,908 

item2 ,889 1,000 ,770 ,845 ,695 ,810 ,751 ,477 ,845 ,851 ,923 

item3 ,867 ,770 1,000 ,923 ,622 ,857 ,857 ,632 ,923 ,934 ,803 

item4 ,944 ,845 ,923 1,000 ,746 ,848 ,853 ,511 1,000 ,906 ,860 

item5 ,724 ,695 ,622 ,746 1,000 ,520 ,581 ,686 ,746 ,625 ,620 

item6 ,843 ,810 ,857 ,848 ,520 1,000 ,967 ,357 ,848 ,932 ,895 

item7 ,835 ,751 ,857 ,853 ,581 ,967 1,000 ,399 ,853 ,898 ,819 

item8 ,497 ,477 ,632 ,511 ,686 ,357 ,399 1,000 ,511 ,604 ,426 

item9 ,944 ,845 ,923 1,000 ,746 ,848 ,853 ,511 1,000 ,906 ,860 

item10 ,882 ,851 ,934 ,906 ,625 ,932 ,898 ,604 ,906 1,000 ,908 

item11 ,908 ,923 ,803 ,860 ,620 ,895 ,819 ,426 ,860 ,908 1,000 

نالحظ  من هذه المصللللللللللللفوفة أّن معامالت االرتباط بين مختلف بنود المقياس مرتفعة مّما يدل على وجود 
مدى و  مم ا يدل على صلللللللللللدق مختلف عناصلللللللللللر بنود االختبار ،عالقة ارتباطية بين مختلف بنود المقياس

 ي ما يلي:وصالحيته للقياس. ونلخص أهم عناصر االختبار ف اتساقه
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- item1.البند األول يمثل اختبار السرعة في القراءة وتحديد مستواها  : 
- item2.البند الثاني يمثل اختبار التّعرف الحسي على أسماء و أصوات الحروف : 
- item3.البند الثالث يمثل اختبار فهم الكلمات الصعبة في النّص : 
- item4 البند الرابع يمثل اختبار فهم محتوى النّص :. 
- item5البند الخامس يمثل اختبار المستوى الداللي للكلمات المألوفة : 
- item6.البند السادس يمثل اختبار ملء الكلمات الناقصة : 
- item7 :.البند السابع يمثل اختبار تجميع الحروف المبعثرة 
- item8 .)البند الثامن يمثل اختبار الذاكرة اللفظية السمعية )سلسلة الكلمات : 
- item9 .)البند   التاسع يمثل اختبار الذاكرة اللفظية البصرية )سلسلة الكلمات : 
- item10 .)البند العاشر يمثل اختبار الذاكرة اللفظية البصرية )سلسلة الجمل 
- item11 .البند الحاد  عشر يمثل اختبار تلخيص النّص : 

 صعوبات البحث 3.3

ّن عملية التجربة كانت تتّم خالل أوقات الدراسللة، لقد كان من الصللعب أخذ عينة كبيرة من التالميذ نظرا أل
وكان يسللللللتعصللللللى علينا أن نفصللللللل التلميذ عن درس اللغة الفرنسللللللية والرياضلللللليات أو عند البث في وحدة 
تعليميلة جللديلدة، بللاإلضللللللللللللللافللة لعللدم تمكننلا من إجراء التجربلة خالل فترة الفروض واالختبلارات  أو احتجللاج 

 المعلمين.

 ربة:ظروف إجراء التج 4.4

لقد تّم إجراء التجربة في ظروف حسلللللللنة، حيث ُخصلللللللصلللللللت لنا حجرة درس فارغة أين تّم تطبيق االختبار 
د  حسللللللللب طبيعة   45د إلى  31بحضللللللللور الباحثة و التلميذ فقط،  وتراوحت مّدة تطبيق االختبار ما بين 

ّنما تّم تطالمتعّلم، مع العلم أّنه لم يتم تطبيق كّل عناصلللللللللر االختبار مرة واحدة وفي حصللللللللل بيق  ة واحدة، وا 
كّل أجزاء عناصلللره في حصلللتين منفصللللتين حتى ال نفصلللل التلميذ لمدة طويلة عن متابعة حصلللة الدرس،  
وغالبا ما كان التلميذ يأتي إلى التجربة  في حصص األشغال اليدوية والفنية. وقد امتدت مدة االختبار من 

 .2113إلى غاية شهر مارس 2111شهر أكتوبر 
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 يد:تمه

نقوم في هذا الفصلللللللل بعرض أهم النتائج التي توصللللللللنا إليها من خالل التجربة التي قمنا بها مع مجموعة 
أفراد العينة التي أخضلللعنها الختبارات مقياس القراءة بعد أن تّمت مراجعته وتعديله من طرف مجموعة من 

اسللللللللتخدام للفرضلللللللليات وذلك بالمحكمين. وسللللللللوف نبدأ  بعرض كمي للنتائج نتبعه بتحليل كيفي ومناقشللللللللة 
براز مميزاتها األساسية.  اإلحصاء الوصفي في عرض البيانات وا 

 عرض نتائج  اختبارات ما قبل التجربة: 1.5

تهدف هذه التجربة إلى التأكد من صلللللللالحية المقياس الصلللللللّمم للتطبيق والقياس، وذلك من خالل إثبات أو 
في تجربتين والتي رمزنا  (A)لة إحصائية بين نتائج عينةبعدم وجود فروق ذات دال  نفي الفرضية القائلة: 

 (.A2( وفي التجربة الثانية بالعينة)A1لها في التجربة األولى بالعينة )

 وصف عينة ما قبل التجربة: 1.1.5

تتكون عينة ما قبل التجربة من ثمانية عشرة تلميذ وتلميذة من مستوى السنة الثالثة ابتدائي التي تّم ترميزها  
(، و يعود اختيار هذا المسلللتوى الدراسلللي  إلى كّون أّن الطفل في هذا المسلللتوى متمكن من قراءة Aبالعينة)

 وفهم النّصوص المتوسطة الطول بسرعة متوسطة تساو   ثالثة  دقائق على األكثر. 

د من ثبات كّ وقد تّم اختيار أفراد العينة بصلللللفة عشلللللوائية، وذلك للتجريب عليهم مقياس مسلللللتوى القراءة والتأ
 وصدق بّناءه، حيث قمنا بتطبيق المقياس على مرحلتين متباعدتين من حيث زمن القياس.

 النتائج المرتبطة بصدق وثبات المقياس: 2.1.5

ا تطبيقه نلقد قمنا بهذه التجربة بغرض اللللللللتأكد من صالحية المقياس واختبار مدى صدقه وثباته حتى يمكنّ 
المقياس على نفس العينة و ذلك  ن ذلك اهتدينا إلى طريقة إعادة التطبيقعلى عينة الدراسللللللللللللللة. وللتأكد م
 للتحقق من الفرضيات اآلتية:

(: ترى هذه الفرضلية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج HOالفرضلية الصلفرية ) -
 HO=A1=A2.  ( بعد التجربتينAالعينة) 

ق طفيفة ذات داللة إحصللللائية في نتائج (: ترى هذه الفرضللللية بوجود فرو H1الفرضللللية البديلة) -
 H1=A1≠A2( بعد التجربتين. Aالعينة) 
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 تقديم نتائج التجربة األولى: 1.2.1.5

واسلللللللتغرقت مدة تطبيقه خمسلللللللة عشلللللللر يوما، حيث  2111سلللللللبتمبر  21تّم تطبيق المقياس ألول مرة في 
 :12أسفرت التجربة عن النتائج اآلتية الموضحة على الجدول رقم

 (.A1: إحصائيات الصدق والثبات لدى عينة ما قبل التجربة )12رقم الجدول

Alpha de 
Cronbach 

 معامل ألفا كرونباا

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés 

 معامل ألفا كرونباا حسب العناصر الموحدة

Nombre 
d'éléments 
 عدد العناصر

,9401 ,9751 11 
 ( Alpha de Cronbach، أّن معامل االتسللللللللللاق الداخلي ألفا كرونباا ) 12يوضللللللللللح لنا الجدول رقم 

، ويعتبر معامل عالي  وجّيد  ويّدل 1.941( من عينة ما قبل التجربة Aللمقياس يساو  عند  المجموعة )
 على مدى صالحية المقياس لتطبيقه على العينة الفعلية.

 (.A1بنود لعينة ما قبل التجربة): مصفوفة معامالت االرتباط ما بين ال13الجدول رقم
Matrice de corrélation inter-items (groupe A1) 

 item
1 

item
2 

item
3 

item
4 

item
5 

item
6 

item
7 

item
8 

item
9 

item1
0 

item1
1 

item1 1,000 ,841 ,857 ,954 ,800 ,877 ,882 ,434 ,907 ,880 ,910 

item2 ,841 1,000 ,770 ,798 ,650 ,810 ,751 ,477 ,845 ,851 ,923 

item3 ,857 ,770 1,000 ,903 ,660 ,857 ,857 ,632 ,923 ,934 ,803 

item4 ,954 ,798 ,903 1,000 ,822 ,877 ,894 ,446 ,954 ,898 ,862 

item5 ,800 ,650 ,660 ,822 1,000 ,658 ,735 ,542 ,725 ,683 ,691 

item6 ,877 ,810 ,857 ,877 ,658 1,000 ,967 ,357 ,848 ,932 ,895 

item7 ,882 ,751 ,857 ,894 ,735 ,967 1,000 ,399 ,853 ,898 ,819 

item8 ,434 ,477 ,632 ,446 ,542 ,357 ,399 1,000 ,511 ,604 ,426 

item9 ,907 ,845 ,923 ,954 ,725 ,848 ,853 ,511 1,000 ,906 ,860 

item1
0 

,880 ,851 ,934 ,898 ,683 ,932 ,898 ,604 ,906 1,000 ,908 

item1
1 

,910 ,923 ,803 ,862 ,691 ,895 ,819 ,426 ,860 ,908 1,000 

، أّن جميع معامالت االرتباط فيما بين البنود عالية ، وا  ّن دّل هذا على شللللللليء، 13نالحظ من الجدول رقم
بنود   تقيس لفلإ نلّه يلدّل على وجود عالقلات ارتبلاطيلة متينلة وتجانس بين مختلف بنود المقياس، وعلى أّن ا

ا على  الشلللليء ذاته. وتدّل هذه المعامالت على مدى صلللللالحية كّل البنود للتطبيق والقياس، كما تدل أيضلللللً
 مدى االتساق الداخلي لبناء المقياس.
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 .(A1: ملخص االختبارات اإلحصائية على المقياس لدى عينة ما قبل التجربة)14الجدول رقم
Statistiques récapitulatives d’élément (groupe A1). 

القيم  القيم الدنيا المتوسط 
 العليا

القيم الدنيا/  الفارق
 القيم العليا

 عدد البنود التباين

ملللللتلللللوسللللللللللللللللللط 
 البنود

4,379 1,833 7,500 5,667 4,091 3,798 11 

 11 8,233 178,412 9,856 9,912 0563, 2,358 تباين البنود

مللللللللللعللللللللللامللللللللللل 
االرتبلاط فيما 
 بين العناصر

1,381 ,0493 6,353 6,304 129,600 1,830 11 

مللللللللللعللللللللللامللللللللللل 
االرتبلاط فيما 

 بين البنود

,7773 ,3573 ,9673 ,6103 2,711 ,0263 11 

 1.833بينما القيمة الدنيا تسللاو    4.379، أّن متوسللط  بنود المقياس يسللاو  14نالحظ من الجدول رقم
بينما نجد أّن درجة تباين البنود  5.667  ، كما نالحظ  أّن الفرق بينهما يبل7.511والقيمة العليا تسلللللاو  

ويعتبر معامل جّيد ويدّل على  1.381وأّن معدل االرتباط في ما بين العناصلللللر يسلللللاو   3.798يسلللللاو  
 .1.777صدق الظاهر  ونفس الشيء بنسبة لمعامل االرتباط فيما بين العناصر الذ  يساو  هنا 

 .A1لعينة  : إحصائيات المقياس15الجدول رقم

( على سللللللللللم المقياس A1، أّن متوسلللللللللط الدرجات التي تحصللللللللللت عليه العينة)15نالحظ من الجدول رقم 
 .13.3339المعيار  يساو   بينما االنحراف 177.794، والتباين يساو  48.1117يساو  

 

 

 

Moyenne 
 المتوسط

Variance 
 التباين

Ecart-type 
 االنحراف المعيار 

Nombre d'éléments 
 عدد البنود

48,1667 177,794 13,33395 11 
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 (.(A1بين الفئات لدى عينة ما قبل التجربة : معامل االرتباط ما16الجدول رقم

معلللاملللل االرتبلللاط في  التقديرات
 ما بين الفئات

مسللللللللللللللتلوى الللثقللللللللة  
 %95عند

اختبلللللللار )ف(  القيملللللللة  الحقيقيلللللللة 
 1تساو  

الللللللللحللللللللد 
 األدنى

الللللللللحللللللللد 
 األعلى

Valeur ddl1 ddl2 Sig. 

 b,585 ,4181 ,7711 16,535 17 170 ,0001 ات الوحيدةالتقدير 
 c,940 ,8881 ,9741 16,535 17 170 ,0001 التقديرات المتوسطة

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes 
sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes. 
a. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition 
d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de l'écart d'activité). 
b. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non. 
c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est 
inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement. 

 
، 1.585،  أّن معامل االرتباط  مابين الفئات عند  التقديرات الوحيدة يسلللللللللللللاو  16نالحظ من الجدول رقم

د،  إ ذا مللا قرن بلل 171و  17عنللد درجللة الحريللة  د ، و يعتبر معللامللل مقبول وجيللّ الحللد األدنى للمعللامللل الجيللّ
، والقيمة معامل االرتباط 1.771والحد الجّيد األعلى الذ  تبل  قيمته  1.418الذ  تبل  قيمته في الجدول 

المحصللللل عليها في هذا المقياس لدى هذه المجموعة يقع بين القيمتين وبالتالي يعد المقياس قاباًل للتطبيق 
ء نالحظه عند التقديرات المتوسللللللللللطة حيث بل  معامل االرتباط أل ّنه يتميز بصللللللللللدق خارجي ونفس الشللللللللللي

د إ ذا مللا ُقرن بللالحللد األدنى الللذ  بل  هنللا  1.94  1.88وعنللد نفس درجللة الحريللة، ويعتبر هللذا معللامللل جيللّ
 .1.97والحد األعلى الذ  بل  
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 .(A1: تحليل التباين لدى عينة ما قبل التجربة) 17الجدول رقم

ANOVA avec test de Friedman 
 Ddl المجموع التربيع 

 درجة الحرية
 

 متوسط التربيع
 

Khi-deux de Friedman 
 لفريدمان ²معامل االرتباط كا

Sig. 

   16,163 17 274,773 بين األفراد
 a683,646 10 68,365 144,803 ,000 بين العناصر داخل المجموعة

   9770, 170 166,172 المتبقي
   4,721 180 849,818 المجموع

Total 5,709 197 1124,591 المجموع   
Moyenne générale = 4,3788 

 = المتوسط العام4,3788
a. Coefficient de concordance de Kendall W = 0,608. 

 
 Kendall W وأّن معامل االتسللاق كندل 4.3788، أّن المتوسللط العام يسللاو 17نالحظ من الجدول رقم 

 وهو معامل مقبول وبالتالي يمكن اعتبار المقياس صالًحا للتطبيق. 1.618يساو  عند تحليل التباين 

 (A1( لدى عينة ما قبل التجربة ) Pearson: مصفوفة  معامالت االرتباط الثنائي)  18الجدول رقم 

Corrélations معامالت االرتباط 

 item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 البنود

item1 1 **,841 **,857 **,954 **,800 **,877 **,882 ,434 **,907 **,880 **,910 

item2 **,841 1 **,770 **,798 **,650 **,810 **,751 *,477 **,845 **,851 **,923 

item3 **,857 **,770 1 **,903 **,660 **,857 **,857 **,632 **,923 **,934 **,803 

item4 **4,95 **,798 **,903 1 **,822 **,877 **,894 ,446 **,954 **,898 **,862 

item5 **,800 **,650 **,660 **,822 1 **,658 **,735 *,542 **,725 **,683 **,691 

item6 **,877 **,810 **,857 **,877 **,658 1 **,967 ,357 **,848 **,932 **,895 

item7 **,882 **,751 **,857 **,894 **,735 **,967 1 ,399 **,853 **,898 **,819 

item8 ,434 *,477 **,632 ,446 *,542 ,357 ,399 1 *,511 **,604 ,426 

item9 **,907 **,845 **,923 **,954 **,725 **,848 **,853 *,511 1 **,906 **,860 

item10 **,880 **,851 **,934 **,898 **,683 **,932 **,898 **,604 **,906 1 **,908 

item11 **,910 **,923 **,803 **,862 **,691 **,895 **,819 ,426 **,860 **,908 1 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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االرتباط بين مختلف البنود عالية وهي ذات داللة إحصائية عند  ، أّن معامالت18نالحظ من الجدول رقم 
بالنسللبة للبنود التي تحمل  1.15بالنسللبة للبنود التي التحمل رمز )((( وذات داللة إحصللائية عند  1.11

 رمز)((، وتدل هذه النتائج على وجود عالقة ارتباطية بين مختلف البنود المكونة لمقياس القراءة.

 ا قبل التجربة األولى:خالصة نتائج م 2.2.1.5

 :عرض نتائج التجربة الثانية 3.1.5

وهذا بعد  2111ديسلللللللمبر 12قمنا بإعادة تطبيق المقياس على نفس العينة في نفس السلللللللنة، وذلك بتاريت 
 لتطبيق الثاني عن النتائج اآلتيةمرور حوالي شهر ونصف بعد التطبيق األول، و أسفر ا

 .( في التجربة الثانيةA2لصدق على عينة ما قبل التجربة ): إحصائيات الثبات وا19الجدول رقم

Alpha de Cronbach 
 معامل ألفا كرونباا

Alpha de Cronbach 
basé sur des éléments 

normalisés 

Nombre d'éléments 
 عدد العناصر

,9361 ,9741 11 
ياس الذ  يتسللللللاوى عند للمق Alpha de Cronbach، يبن لنا معامل االتسللللللاق الداخلي 19الجدول رقم 
، وهو معامل عاٍل مما يدّل على صللللللللللللللالحية المقياس 1.936( من عينلة ملا قبلل التجربة A2المجموعلة )

 للتطبيق وعلى ثبات نتائجه بعد إعادة تطبيقه على نفس العينة.

 (.A2: مصفوفة االرتباط ما بين البنود لدى عينة ما قبل التجربة )20الجدول رقم 

 item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 
item1 1,000 ,889 ,867 ,944 ,724 ,843 ,835 ,497 ,944 ,882 ,908 
item2 ,889 1,000 ,770 ,845 ,695 ,810 ,751 ,477 ,845 ,851 ,923 
item3 ,867 ,770 1,000 ,923 ,622 ,857 ,857 ,632 ,923 ,934 ,803 
item4 ,944 ,845 ,923 1,000 ,746 ,848 ,853 ,511 1,000 ,906 ,860 
item5 ,724 ,695 ,622 ,746 1,000 ,520 ,581 ,686 ,746 ,625 ,620 
item6 ,843 ,810 ,857 ,848 ,520 1,000 ,967 ,357 ,848 ,932 ,895 
item7 ,835 ,751 ,857 ,853 ,581 ,967 1,000 ,399 ,853 ,898 ,819 
item8 ,497 ,477 ,632 ,511 ,686 ,357 ,399 1,000 ,511 ,604 ,426 
item9 ,944 ,845 ,923 1,000 ,746 ,848 ,853 ,511 1,000 ,906 ,860 

item10 ,882 ,851 ,934 ,906 ,625 ,932 ,898 ,604 ,906 1,000 ,908 
item11 ,908 ,923 ,803 ,860 ,620 ,895 ,819 ,426 ,860 ,908 1,000 
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ّن  (A2)، أّن مصلللفوفة معامالت االرتباط فيما بين البنود عالية لدى العينة21قم نالحظ من الجدول ر  ، وا 
دل  هلذا على شلللللللللللللليء، فلإ نلّه يلدل على وجود عالقلات ارتباطية متينة وتجانس  بين مختلف بنود المقياس، 

كما تدّل  ،وعلى أّن البنود تقيس نفس الشيء، وهذا ما يدل أيضا على صالحية كّل البنود للتطبيق والقياس
 هذه المعامالت على مدى االتساق الداخلي في بّناء مقياس مستوى القراءة.

 .(A2: ملخص إحصائيات العناصر لدى عينة ما قبل التجربة)21الجدول رقم

 1.889، بينما القيمة الدنيا تسللللاو  4.39نود المقياس يسللللاو  ، أّن متوسللللط  ب21نالحظ من الجدول رقم
، بينما نجد أّن درجة  تباين البنود  5.611كما نالحظ  الفرق بينهما يبل   7.511والقيمة العليا تسلللللللللللاو  

ذا ما ُقورنت نتائج العينة)3.726يسللاو   ( في هذه التجربة بنتائجها في التجربة السللابقة نجد أّن هذه A. وا 
 م هي جد متقاربة، مما يجعلنا نؤكد  على أّن المقياس ثابت وصالح للتطبيق.القي

 

 

 

 

 

 

اللللقلللليللللملللللللة  المتوسط النتائج
 الدنيا

اللللقلللليللللملللللللة 
 العليا

الحللد األدنى/ و  الفارق
 األعلى الحد

عللللللللللللللللللللللللللللللدد  التباين
 العناصر

مللللللتللللللوسللللللللللللللللللللط 
 العناصر

4,394 1,889 7,500 5,611 3,971 3,726 11 

تللللللللللللللبللللللللللللللايللللللللللللللن 
 العناصر

2,335 
 

,0561 9,912 9,856 178,412 8,327 11 

االتسللللللللاق بين 
 العناصر

1,332 ,0521 6,353 6,301 121,500 1,862 11 

االرتبللللللاط بين 
 العناصر

,7731 ,3571 1,000 ,6431 2,803 ,0271 11 
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 ( عند تحليل التباين.A2: معامل االرتباط ما بين الفئات لعينة ما قبل التجربة )22الجدول رقم

، 1.571( عند التقديرات الوحيدة يساو  A2، أّن معامل االرتباط مابين الفئات  لدى العينة) 22جدول رقم
د الللذ  تبل  قيمتلله في الجللدول د، إذا مللا ُقورن بللالحللد األدنى للمعللامللل الجيللّ ، 1.413وهو معللامللل مقبول وجيللّ

لشلليء نالحظه عند التقديرات المتوسللطة حيث بلغت ، ونفس ا1.761والحد الجّيد األعلى الذ  تبل  قيمته 
وتعتبر قيملة جيلّدة إذا ملا ُقرنلت بقيملة الحلد األدنى لهلذا المعلاملل والتي بلغت  1.93قيملة معلاملل االرتبلاط 

. وتعتبر قيمة معامل االرتباط المتحصللللللللللللل عليها  في هذا 1.97والحد األعلى الذ  يسللللللللللللاو   1.88هنا 
تقع بين القيمتين، وبلالتالي يعد المقياس قابل للتطبيق ألّنه يتميز بصللللللللللللللدق المقيلاس للدى هلذه المجموعلة  

ذا ما ُقورنت هذه نتائج بالنتائج السللللللللللابقة لنفس العينة بعد إعادة التطبيق نجدها متقاربة من حيث  البّناء، وا 
 القيم وبالتالي يمكن اعتبار المقياس صادًقا وقاباًل للتطبيق.

Coefficient de corrélation intra-classe  معامل االرتباط ما بين الفئات 
 Test F avec valeur réelle 0 %95مستوى الثقة  تما بين الفئا االرتباط في التقديرات

 1اختبار )ف( القيمة الحقيقة تساو  
الللللللللللللحللللللللللللد  الحد األدنى

 األعلى
Valeur 
 القيمة

ddl1 
درجلللللللللللللللللة 

 1الحرية

ddl2 
درجلللللللللة 
اللحيللللللللة 

2 

Sig. 

الللللللللتللللللللقللللللللديللللللللرات 
 الوحيدة

b,571 ,403 ,760 15,61
3 

17 170 ,00
0 

الللللللللتللللللللقللللللللديللللللللرات 
 المتوسطة

c,936 ,881 ,972 15,61
3 

17 170 ,00
0 

Modèle à effets mixtes à deux facteurs lorsque les effets sur les personnes 
sont aléatoires et les effets des mesures sont fixes. 
a. Coefficients de corrélation intra-classe de type C utilisant une définition 
d'homogénéité (la variance entre mesures est exclue de l'écart d'activité). 
b. L'estimateur est identique, que l'effet d'interaction soit présent ou non. 
c. Cette estimation est calculée en supposant que l'effet d'interaction est 
inexistant, puisqu'il ne peut pas être estimé autrement. 
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 قبل التطبيق األول وبعد التطبيق الثاني. (A)نود لعينة ما قبل الدراسة :إحصائيات الب23الجدول رقم 

إحصائيات البنود قبل إعادة   التطبيق لدى العينة 
(A1) 

إحصائيات البنود بعد إعادة التطبيق لدى العينة 
(A2) 

N االنةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةراف  المتوسط
 المعياري

االنةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةراف  المتوسط N العناصر
 المعياري

 العناصر

18 ,766961 2,3333 item1 18 ,697801 2,3889 item1 
18 1,33823 3,5556 item2 18 1,33823 3,5556 item2 
18 1,81947 5,6111 item3 18 1,81947 5,6111 item3 
18 ,777541 2,3889 item4 18 ,704791 2,4444 item4 
18 ,383481 1,8333 item5 18 ,323381 1,8889 item5 
18 3,14830 7,5000 item6 18 3,14830 7,5000 item6 
18 2,08637 7,3333 item7 18 2,08637 7,3333 item7 
18 ,235701 4,9444 item8 18 ,235701 4,9444 item8 
18 ,704791 3,4444 item9 18 ,704791 3,4444 item9 
18 1,42343 5,4444 item10 18 1,42343 5,4444 item10 
18 1,62899 3,7778 item11 18 1,62899 3,7778 item11 

، أّن متوسللللللللللللللطلات النتلائج وانحرافلاتهلا المعيارية في التجربة األولى والتجربة الثانية  23نالحظ من الجلدول 
متقاربة تماّما عند نفس العينة، وهذا إ ّن دّل على شلللللللللللليء، فإ ّنه يدل على مدى تجانس النتائج في تجربتين 

 دق نتائج المقياس بعد زمن معين من التطبيق.لدى نفس العينة، ويدّل ذلك أيضا على ثبات ص

 (A: ملخص نتائج إحصائيات المقياس بعد التطبيق األول والتطبيق الثاني  )للعينة24الجدول رقم

 االنحراف المعيار  التباين المتوسط عدد العناصر نتائج عينة ما قبل الدراسة
فللي A 1نللتلللللللائللج الللعلليللنلللللللة 
 التجربة األولى.

11 48,1667 177,794 13,33395 

فللي  2Aنللتلللللللائللج الللعلليللنلللللللة 
 التجربة الثانية.

11 48,3333 172,235 13,12384 

( بللعلللللللد Aنللتلللللللائللج الللعلليللنلللللللة)
 التجربتين

22 96,5000 699,559 26,44917 
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، أّن متوسطات النتائج وانحرافاتها المعيارية و التباينات  على المقياس  في التجربة 24نالحظ من الجدول 
والفرق بين نتائج التجربتين ضللللللللللللللئيل جدا، وهذا إّن دّل  (A2و  A1بة تماًما عند) األولى و الثلانية  متقار 

على شيء، فإ ّنه يدّل على مدى تجانس النتائج في تجربتين لدى نفس العينة، ويدّل أيضا على ثبات نتائج 
ّن متوسط ، أ24( الظاهرة على الجدول رقم Aالمقياس بعد التجربة األولى. ويبدو من ملخص نتائج العينة)

، بينما ارتفع 699.559، كما ارتفع التباين إلى 96.5111الدرجات قد ارتفع بعد التجربتين ليصلللللللللللللل إلى 
 ، ويدل هذا على مدى صالحية المقياس للتطبيق.26.44917االنحراف المعيار  

 االستنتاج العام لنتائج تجربة ما قبل الدراسة: 1.3.1.5

ترة العينة، أّن النتائج كانت متقاربة تماًما  بعد انقضلللللللللللاء فنسلللللللللللتخلص من التجربتين األولى والثانية لنفس 
زمنيللة معينللة من  بعللد التجريللب األول، ويللدّل ذلللك على ثبللات النتللائج في تجربتين،  ممللا يؤهلنللا لتطبيق 

 Fللمقارنة بين المتوسللللطات واختبار Tفقد لجأنا إلى اختبار  مقياسللللنا على عينة التجربة. وللتأكد من ذلك 
( بعد التجربتين وذلك للتحقق من فرضلللللللللللليات A1&A2بين االنحرافات المعيارية في نتائج العينة )للمقارنة 

 .( H0 & H1 )ما قبل الدراسة
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 التحقق من فرضيات ما قبل الدراسة:2.3.1.5

 ( بعد تجربتين. A: المقارنة بين نتائج العينة )25الجدول رقم
Statistiques pour échantillons appariés إحصائيات العينة المترابطة 

 N المتوسط بنود المقياس

 ن

االنتتتتتت تتتتتترا  

 المعياري

 الخطأ المعياري المتوسط

Paire 1 ITEM1A1 2,3333 18 ,766960 ,180780 

ITEM1A2 2,3889 18 ,697800 ,164470 

Paire 2 ITEM2A1 a3,5556 18 1,33823 ,315420 

ITEM2A2 a3,5556 18 1,33823 ,315420 

Paire 3 ITEM3A1 a5,6111 18 1,81947 ,428850 

ITEM3A2 a5,6111 18 1,81947 ,428850 

Paire 4 ITEM4A1 2,3889 18 ,777540 ,183270 

ITEM4A2 2,4444 18 ,704790 ,166120 

Paire 5 ITEM5A1 1,8333 18 ,383480 ,090390 

ITEM5A2 1,8889 18 ,323380 ,076220 

Paire 6 ITEM6A1 a7,5000 18 3,14830 ,742060 

ITEM6A2 a7,5000 18 3,14830 ,742060 

Paire 7 ITEM7A1 a7,3333 18 2,08637 ,491760 

ITEM7A2 a7,3333 18 2,08637 ,491760 

Paire 8 ITEM8A1 a4,9444 18 ,235700 ,055560 

ITEM8A2 a4,9444 18 ,235700 ,055560 

Paire 9 ITEM9A1 a3,4444 18 ,704790 ,166120 

ITEM9A2 a3,4444 18 ,704790 ,166120 

Paire 10 ITEM10A1 a5,4444 18 1,42343 ,335500 

ITEM10A2 a5,4444 18 1,42343 ,335500 

Paire 11 ITEM11A1 a3,7778 18 1,62899 ,383960 

ITEM11A2 a3,7778 18 1,62899 ,383960 

a. La corrélation et t ne peuvent être calculées car l'erreur standard de la différence est 

nulle. 

 

بالنسلللللللللللبة لمتوسلللللللللللطات  T، أّنه ال يمكن حسلللللللللللاب  العالقات االرتباطية وقيمة 25نالحظ من الجدول رقم 
وهذا لكون الخطأ المعيار  للفرق منعدم. ولهذا ّتم حسلللللاب العالقات االرتباطية   aاألزواج التي تحمل رمز

 .62( الموضحة  على الجدول رقم1،4،5لثالث أزواج )فقط 
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 .: معامالت االرتباط لعينة ما قبل التجربة بعد التجربتين26الجدول رقم

، أّن معامالت االرتباط لهذه األزواج تظهر عالية جدا، مّما يدل على الصلللللللللللدق 26نالحظ من الجدول رقم
 الظاهر  للمقياس وثبات اتساقه الداخلي.

 .متوسطات نتائج عينة ما قبل التجربة بعد التجربتين( للمقارنة بين T: اختبار)27الجدول رقم 

الفروق لدى العينة المترابطة  Différences appariées البنود  T 
قةةةةيةةةةمةةةةةة 

 )ت(

Ddl 
درجةةةةةة 
 الحرية

االنةةةحةةةراف  المتوسط
 المعياري

الةةةةةخةةةةةطةةةةةأ 
 المعياري

Intervalle deconfiance 
95% de la différence 

Inférieure 
 الحد األدنى

Supérieure 
 الحد األعلى

Paire 
1 

ITEMA1 
1– 

ITEMA2 

-
,05556 

,23570 ,05556 -,17277 ,06166 -
1,000 

17 

Paire 
4 

ITEM4A1 
- 

ITEM4A2 

-
,05556 

,23570 ,05556 -,17277 ,06166 -
1,000 

17 

Paire 
5 

ITEM5A1 
- 

ITEM5A2 

-
,05556 

,23570 ,05556 -,17277 ,06166 -
1,000 

17 

وهي أكبر  1.74تساو   17المجدولة عند درجة الحرية  T، ّأّنه مادامت قيمة 27ل رقم نالحظ من الجدو 
،  لكانت النتيجة لديها داللة إحصلللائية عند مسلللتوى الداللة 1.111-المحسلللوبة  التي تسلللاو   Tمن قيمة 
نا أّن المجدولة، فال يمكن Tالمحسللللللللللللوبة أقل من قيمة  Tبالمائة، وبما أّن قيمة  95بمسلللللللللللتوى ثقة  1.1.5

( في تجربتين، وأّن هذا A(القلائللة: بعلدم وجود فروق في نتائج عينة) HOنرفض الفرضلللللللللللللليلة الصللللللللللللللفريلة)

Corrélations pour échantillons appariés 
 العالقات االرتباطية في العينة المترابطة

 معامالت االرتباط Nن  البنود األزواج
Paire 1 ITEM1A1 & ITEM1A2 18 ,9531 
Paire 4 ITEM4A1 & ITEM4A2 18 ,9541 
Paire 5 ITEM5A1 & ITEM5A2 18 ,7911 
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االختالف في النتللائج ليس للله أ  داللللة إحصلللللللللللللللائيللة. وبللالتللالي يمكن اعتبللار نتللائج العينللة في التجريبيتين 
 اس للتطبيق.متقاربتين أ  متناسبتين تماًما، وهذا ما يجعلنا نؤّكد على صالحية المقي

للمقةارنةة بين انحرافيين معيةاريين  لةدى عين مةا قبةل  F: تحليةل التبةاين بتطبيق اختبةار 28الجةدول رقم
 ( بعد التجربتين.Aالتجربة)

ANOVA 
مجموع  

 المربعات
Ddl 

درجللللللللللللللللللة 
 الحرية

مللللللتللللللوسللللللللللللللللللللط 
 التربيع

 .Sig (Fقيمة)

   31,798 17 540,568 بين األفراد
داخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 المجموعة
 000, 68,308 64,489 21 1354,275 بين العناصر

   944, 357 337,043 المتبقي
   4,474 378 1691,318 المجموع

Total5,650 395 2231,886 المجموع   
Moyenne générale = 4,3864 المتوسط العام 

ر وهي أصغ  8.2تساو   21المجدولة عند درجة الحرية  F، أّنه مادامت قيمة28نالحظ من الجدول رقم 
، لكانت النتيجة لديها داللة إحصللللائية عند مسللللتوى الداللة  68.308المحسللللوبة التي تسللللاو    Fمن قيمة 

المجدولة، فيمكننا أّن نرفض F المحسلوبة اكبر من قيمة  Fبالمائة، وبما أّن قيمة  95بمسلتوى ثقة  0.01
لتجربتين، وقبول الفرضلللللللللية ( بعد اA( القائلة: بعدم وجود فروق في نتائج عينة)H0الفرضللللللللية الصلللللللللفرية )

( بعللد التجربتين، وبللالتللالي يمكن اعتبللار نتللائج A( القللائلللة بوجود فروق طفيفللة في نتللائج عينللة )H1البلديلللة)
( في التجريبيتين متقاربتين أ  متناسلللللللللبتين تمامًا، وهذا ما يجعلنا نؤّكد على صلللللللللالحية المقياس Aالعينة )
 للتطبيق.
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 .Aمعامل الثبات بعد التجربتين لدى العينة  ات: ملخص إحصائي29الجدول رقم

Statistiques de fiabilité          إحصائيات الثبات 
Alpha de Cronbach تجربة ما قبل الدراسة عدد العناصر معامل ألفا كرونباا 

.9401  
11 

 ( A1)في التجربة األولى
 

.9361 11 
 

 ( A2) في  التجربة الثانية
 
 

,9701 22 
 

 (A1,A2تجربتين ) بعد
 

،  1.971(إلى A، أّن معامل الثبات والصلللدق بعد التجربتين ارتفع لدى العينة )29نالحظ من الجدول رقم 
 ويدل هذا على صالحية مقياس القراءة للتطبيق.

 االستنتاج العام: 3.3.1.5

حية مقياس القراءة ما قبل التجربة، نؤّكد على صلللللال بناء على ما تقدم من تحليل إحصللللائي لبيانات نتائج 
 للتطبيق.

 عرض نتائج تجربة الدراسة: 2.5

 تمهيد:

بعد ما تّم التأّكد من ثبات وصدق المقياس، تّم تطبيقه على عينة الدراسة التي شملت ثالثة مجموعات من 
مستويات دراسية مختلفة وأعمار مختلفة،  وهذا لمعرفة مدى تأثير السن والجنس و المستوى الدراسي على 

تلميذ وتلميذة من المسلللللللتويات  51وى القراءة لدى أطفالنا بالمدارس االبتدائية. وقد شلللللللملت الدراسلللللللة مسلللللللت
 الدراسية اآلتية:

 الثالثة ابتدائي.
 الرابعة ابتدائي.

 الخامسة ابتدائي.
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 وصف و توزيع مجتمع  الدراسة: 1.2.5

عينة لقراءة قمنا بتوزيع أفراد المن خالل جمع المعطيات التي تحصلللللللللللللللنا عليها من تطبيق بطارية مقياس ا
 حسب الخصائص الفردية اآلتية:

 توزيع العينة  حسب الجنس: 1.1.2.5

. والشللكل 31يتوزع أفراد عينة الدراسلة بصلفة غير متجانسلة حسلب الجنس كما هو موضلح في الجدول رقم
 .18البياني رقم

 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس.30الجدول رقم
 المؤوية النسبة التكرار المتغيرات

 54.11 27 إناث
 46.11 23 ذكور

 111 51 المجموع
بالمائة، بينما  54، أّن عدد اإلناث يفوق عدد الذكور حيث بلغت نسبتهن 31نالحظ من خالل الجدول رقم

 بالمائة ويعود السبب لعامل الصدفة ألّن العينة اختيرت بصفة عشوائية. 46بلغت نسبة الذكور 
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 السن: توزيع  العينة حسب 2.1.2.5

 .31يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب السن بنسب متفاوتة كما هو موضح على الجدول رقم

 : توزيع أفراد عينة الدراسة ونسبة تكرارهم حسب السن. 31الجدول رقم
اللللنسللللللللللللللللبلللللللة  عدد التكرارات متغيرات السن

 المؤوية
 26.11% 13 سنوات 8
 36.11% 18 سنوات9

 26.11% 13 سنوات 11
 6.11% 3 سنة 11
 2.11% 1 سنة 12
 11% 1 سنة13
 4.11% 2 سنة 14

 111 51 المجموع
بالمائة عند  36.11،  أّن المبحوثين يتوزعون حسلللب السلللن بنسلللبة عالية بلغت 31نالحظ من الجدول رقم

سللن تسللع سللنوات وبنسللبة أقل عند سللن ثماني سللنوات وعشللر سللنوات، حيث بلغت نسللبة تكرار سللن ثماني 
 14سنة و 12سنة و 11المائة ونسلبة ذاتها عند سلن عشلر سلنوات.أّما قيما يخص سلن ب 26.11سلنوات 

وقلة وجود تكرارات عالية  سنة، 13سنة كانت نسبة تكرارها ضعيفة جدا أو منعدمة كما هو الحال في سن 
 ،لهذه السلللن في خصلللائص المبحوثين هو راجع لكون هده األعمار تمثل األفراد المعيدين للسلللنوات الدراسلللة

ّنما راجع لعامل الصدفة ويتضح توزيع العينة جليا على الشكل البياني رقم  .19ولم يكن ذلك مقصودا وا 
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 توزيع عينة حسب المستوى الدراسي: 3.1.2.5

 .32يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي بنسب غير متماثلة كما موضح على الجدول رقم

 ونسبة تكرارهم حسب المستوى الدراسي. : يبين توزيع أفراد العينة32الجدول رقم 

 النسبة المؤوية عدد التكرارات المتغيرات

 31.11 15 السنة الثالثة ابتدائي
 36.11 18 السنة الرابعة ابتدائي

 34.11 17 الخامسة ابتدائي السنة
 111 51 المجموع
 36ابعة ابتدائي قد بلغت ، أّن نسللللللللبة تكرار المبحوثين في المسلللللللللتوى الر 32الجدول رقم نالحظ من خالل 

بالمائة، بينما بلغت نسللبة تكرار  34.11بالمائة و بلغت نسللبة تكرار المبحوثين في القسللم الخامس ابتدائي 
بالمائة،  ويعود هذا إلى عامل الصلللللللللللللدفة ألّن العينة تّم  31.11المبحوثين في المسلللللللللللللتوى الثالث ابتدائي 

 اختيارها بصفة عشوائية.
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 ينة حسب نوع القراءة :توزيع  أفراد الع 4.1.2.5

 .33يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب نوعية القراءة بنسب متفاوتة كما هو موضح على الجدول رقم

 يبين توزيع العينة ونسبة تكرارهم حسب نوع القراءة. 33الجدول رقم 

 النسبة المؤوية عدد التكرارات نوع القراءة
 38.11 19 سريعة

 34.11 17 متوسطة
 28.11 14 بطيئة

 111 51 المجموع
، أّن خاصلللية القراءة السلللريعة هي أكبر نسلللبة تكرار عند أفراد العينة حيث بلغت 33نالحظ من الجدول رقم

بالمائة والقراءة البطيئة هي أقل تكرارا لدى  34بالمائة، ثّم تأتي بعدها القراءة المتوسلطة بنسبة  38نسلبتها 
 .21ئة،  كما هو موضح في الشكل البياني رقمبالما 28أفراد العينة حيث بلغت نسبتها 

 
 
 
 

قراءة سريعة  قراءة متوسطة قراءة بطيئة 
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م يبين توزيع المبحوثين ونسبة تكراره: 20الشكل البياني رقم 
.حسب نوع القراءة
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 :توزيع العينة البحث حسب الجنس ونتائج التحصيل الدراسي 5.1.2.5

يتوزع أفراد عينة الدراسللللة حسللللب المسللللتوى الدراسللللي بنسللللب غير متجانسللللة كما هو موضللللح على الجدول 
 .34رقم

 يل الدراسي.: يبين توزيع أفرد العينة البحث حسب الجنس ومستوى التحص34الجدول رقم

 مستوى التحصيل الدراسي
 الجنس

 مستوى مستوى متوسط مستوى جيد
 ضعيف

 النسبة المجموع

 55.11 27 6 6 15 اإلناث
 46.11 23 1 9 14 الذكور
 111 51 6 15 29 المجموع
  111 12.11 31.11 58.11 النسبة

 58لمبحوثين بنسبة عالية بلغت ، أّن خاصية المستوى الجيد هي السائدة لدى ا34نالحظ من الجدول رقم 
بالمائة وأخيرا المسللللللتوى  31.11بالمائة، ثّم تأتي خاصللللللية المسللللللتوى المتوسللللللط في الدرجة الثانية بنسللللللبة 

بالمائة وتعود هده النتائج إلى الصلللدفة ألّن العينة اختيرت بصلللفة  12.11الضلللعيف بنسلللبة ضلللئيلة بلغت 
 عشوائية.

 الثالثة ابتدائي:النتائج المرتبطة بفئة السنة  2.2.5

 خصائص العينة: 1.2.2.5

سلللللنوات،  11سلللللنوات و 8تتكون هذه المجموعة من خمسلللللة عشلللللرة تلميًذا وتلميذًة، وتتراوح أعمارهم مابين 
وتتراوح أعمارهم  6سنوات،  في حين يبل  عدد الذكور  9و 8وتتراوح أعمارهم ما بين  9ويبل  عدد اإلناث 

تراوح الدراسي فيعلم أّن العينة قد اخترت بشكل عشوائي، أّما مستواهم سنوات، مع ال 11سلنوات و 8مابين 
 .36ما بين الجيد والمتوسط بالنسبة للذكور واإلناث كما هو موضح في الجدول رقم

 توزيع عينة الثالثة ابتدائي حسب الجنس والمستوى الدراسي: 1.1.2.2.5

اسللللي بنسللللب غير متجانسللللة كما هو موضللللح على يتوزع أفراد الثالثة ابتدائي حسللللب الجنس والمسللللتوى الدر 
 .21والشكل البياني رقم 35الجدول رقم 
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 : يبين توزيع أفرد عينة السنة الثالثة حسب الجنس والمستوى الدراسي35الجدول رقم     

 المستوى % المستوى المتوسط % المستوى الجّيد % العدد األفراد
 الضعيف

% 
 

 6.7 11 13.33 12 41.1 16 61 19 اإلناث
 11 11 13.33 12 26.7 14 41 16 الذكور
 6.7 11 26.66 14 66.7 11 111 15 المجموع

بالمائة  41، أّن أفراد عينة السللللللنة الثالثة ابتدائي تتألف من سللللللتة ذكور بنسللللللبة 35نالحظ من الجدول رقم
راد في نسلللبة األف بالمائة، ويتوزع أفراد العينة حسلللب المسلللتوى الدراسلللي حيث تبل  61وتسلللعة إناث بنسلللبة 

بالمائة  26.7بالمائة لدى اإلناث و 41بالمائة حيث سجلنا نسبة 66.7المستوى الجّيد بين اإلناث والذكور 
يتوزعون بنسلللللللللبة  بالمائة  وهم 26.66لدى الذكور. و بلغت نسلللللللللبة أفراد العينة في المسلللللللللتوى المتوسلللللللللط 

ا بلغت نسلللبة أفراد العينة في مسلللتوى الضلللعيف بالمائة، بينم 13.33متسلللاوية  بين اإلناث والذكور بنسلللبة 
 .21بالمائة وُسجلت هذه النسبة عند اإلناث فقط كما هو موضح على الشكل البياني رقم 6.7
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 توزيع عينة الثالثة ابتدائي حسب نوع القراءة: 2.1.2.2.5

جدول رقم ح على اليتوزع أفراد عينة الثالثة ابتدائي حسلللب نوع القراءة بنسلللب غير متسلللاوية كما هو موضللل
 .22الشكل البياني رقم 36

 : يبين توزيع أفراد عينة السنة الثالثة حسب نوع القراءة36الجدول رقم      

 النسبة المئوية العدد نوع القراءة
 % 53.33 8 سريعة

 %21 3 متوسطة
 % 26.7 4 بطيئة

 111 15 المجموع
لثالثة ابتدائي يتوزعون حسللللللللب نوع القراءة التي يقّدمها ، أّن أفراد عينة السللللللللنة ا36نالحظ من الجدول رقم 

بالمائة في  53.33كّل فرد من العينة،  ويمثل نوع القراءة خاصلية في شلخصلية القارئ، حيث سلجلنا نسلبة
بالمائة في  21القراءة السريعة المنضبطة و الصحيحة وهي تمثل خاصية القارئ الجيد أو الكفء و نسبة 

ا خاصللللية القارئ الجيد، بينما سللللجلنا القراءة المتوسللللطة ال سللللرعة والمنضللللبطة والصللللحيحة، وهي تمثل أيضللللً
بالمائة فئ القراءة البطيئة غير المنضبطة  وكثيرة األخطاء القرائية وهي تمثل خاصية القارئ  26.7نسلبة 

كّل  ىالضلللعيف أو الذ  يعاني من صلللعوبات في تعّلم القراءة،  ولكن ال يمكننا تعميم  هذه  الخاصللللية عل
قراءة بطيئة خاصللة إذا كان القارئ بطيء القراءة ولكن قراءته صللحيحة وسللليمة وخالية من األخطاء ويفهم 

 .22ما يقرأ  مقارنة بأقرانه من نفس السن راجع الشكل البياني رقم
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 توزيع عينة الثالثة ابتدائي حسب السن: 3.1.2.2.5

 37ب غير متسللللاوية كما هو موضللللح على الجدول رقم يتوزع أفراد عينة الثالثة ابتدائي حسللللب السللللن بنسلللل
 .23والشكل البياني رقم

 : يبين توزيع عينة السنة الثالثة ابتدائي حسب السن.37الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد سنال
 %61 9 سنوات8
 %33.33 5 سنوات9
 %6.66 1 سنوات11

 111 15 المجموع
 61سلنوات بنسلبة تساو   8كبيرة لتكرار المبحوثين كان في سلن ، أّن النسلبة ال37نالحظ من الجدول رقم 

بالمائة، ويعني هذا أّن عينة الممثلة لسللللنة الثالثة ابتدائي  33.33سللللنوات بنسللللبة تسللللاو   9بالمائة وسللللن 
سلللللنوات لكون أّن هذه الفئة  11سلللللجلنا تكراًرا ضللللعيًفا لسلللللن و  سلللللنوات  9سللللنوات و 8ح عمرها مابين يتراو 

 .23ات الدراسة كما هو موضح في الشكل البياني رقممعيدة لبعض سنو 
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 نتائج فئة السنة الثالثة ابتدائي في اختبار السرعة في القراءة: 2.2.2.5

 تمهيد:

سلللللنقوم من خالل عرض نتائج  عينة السلللللنة الثالثة ابتدائي  بحسلللللاب  درجة المتوسلللللط والتباين واالنحراف 
ءة عند فئة السللللللللنة الثالثة ابتدائي، وذلك لمعرفة هل هناك ثمة المعيار  لمقياس الزمن المسللللللللتغرق في القرا

فروق واضللللللللللللللحلة في الزمن اللذ  يسللللللللللللللتغرقله أفراد العينلة في القراءة؟ كما نحاول إثبات العالقة بين الزمن 
المسلللتغرق في القراءة ونوعية القراءة الخاصلللة بكّل فرد من العينة، ّثم تحديد متوسلللط الزمن  الذ  تسلللتغرقه 

 نة مقارنة بالفئات األخرى.هذه العي

: االنحراف المعياري ودرجة التباين للزمن المسةةةةةةةةةتغرق في قراءة النّص عند فئة الثالثة 38الجةدول رقم
 ابتدائي.

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع  عدد األفراد
 الزمن

االنةةةةةحةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الحةةد األعلى 
 للزمن

الحةةةد األدنى 
 للزمن

 د2 د10 ثا18د و 2 ثا 75د و 4 ثا 67د و3 ثا 5د و 55 15
، أّن متوسللللللللط الزمن المسللللللللتغرق في القراءة لدى فئة السللللللللنة الثالثة ابتدائي في 38نالحظ من الجدول رقم 

ثانية، وهذا يعني أّن معدل الزمن المسلللللللتغرق في  67دقائق و 3اختبار السلللللللرعة في قراءة النّص،  قد بل  
ثللانيللة  و بلغللت  75دقللائق و 4ملا بلغللت قيمللة التبللاين  دقللائق بين 4القراءة لللدى فئللة الثللالثللة ابتللدائي يتجللاوز 

ثانية ويدل ذلك على أّن الزمن القياسلللي المسلللتغرق في القراءة لدى  18دقائق و 2قيمة االنحراف المعيار  
دقائق. ويمكّننا القول أّن القراءة السللللريعة تتراوح نسللللبة زمنها من دقيقتين إلى  3أفراد هذه العينة ال يتجاوز 

 دقائق فما فوق. 4دقائق أما القراءة البطيئة من  4دقائق إلى  3والقراءة المتوسطة ما بين دقائق  3

: يبين متوسةةةط الزمن المسةةةتغرق في القراءة عند الجنسةةةين حسةةةب نوع القراءة لدى فئة 39الجدول رقم
 الثالثة ابتدائي.

 نوع   القراءة               
 الجنس   

مةةةةتةةةةوسةةةةةةةةةةةةةط الةةةةزمةةةةن 
 اءةالمسةةةةةتغرق في  القر 

 السريعة

متوسط الزمن المستغرق 
 في المتوسطة السرعة

 

متوسةةط الزمن المسةةتغرق 
 في  القراءة البطيئة

 ثا 63د و   5 ثا 35د و  3 ثا 26د و 2 إناث
 ثا 77د و7 ثا 24د و  3 ثا 51د و 2 ذكور

 ثا140د و 12 ثا 59د  و 6 ثا 77دو  4 المجموع
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أسلللللرع في القراءة  إذا ما ُقورن بالذكور، حيث بل  متوسلللللط الزمن ، أّن اإلناث 39نالحظ  من الجدول رقم 
دقيقتين وستة وعشرون ثانية،  بينما بل  متوسط  الزمن المستغرق عند الذكور  المستغرق في قراءة السريعة

دقيقتين وواحد وخمسلين ثانية وهناك فرق طفيف  في متوسلط الزمن المسلتغرق في القراءة  المتوسطة، كما 
ّن الذكور أبطئ بكثير من اإلناث حيث بل  متوسللللللط الزمن المسللللللتغرق في القراءة  البطيئة سللللللبعة نالحظ أ

دقائق وسبعة وسبعون ثانية بينما كان متوسط الزمن المستغرق في القراءة لدى اإلناث خمسة دقائق وثالثة 
 وستون ثانية.

 ي.لقراءة لدى فئة الثالثة ابتدائيبين توزيع التكراري للفئات في اختبار السرعة في ا 40الجدول رقم 

الةةةةةحةةةةةدود  الفئات
 الدنيا

الةةةةةحةةةةةدود 
 العليا

منتصةةةةةةف 
 الفئة

 التكرار

2-4 1.5 4.5 3 11 
5-7 4.5 7.5 6 4 
8-10 7.5 10.5 9 0 

10-12 10.5 12.5 11 1 
 15  المجموع

لدرجة العليا وا 2وسلللللعة القسلللللم تسلللللاو   4، في هذه الفئة أّن عدد األقسلللللام هو 41نالحظ  من الجدول رقم
أّن  41. و يبدو من الجدول رقم43كما هو موضح في الجدول رقم 2أّما الدرجة الدنيا فتساو   11تساو  

 11دقائق حيث كانت عدد التكرارات  4اسلللللتجابات الزمن تتمركز حول فئة درجات الزمن من دقيقتين إلى 
. أم ا 4نوعا ما حيث بلغت التكرارات دقائق فقد سلللللللجلنا تكرار ضلللللللعيف 7دقائق و 5بينما في الفئة ما بين 

دقائق انعدمت االسلتجابات تماًما حيث كان التكرر يسلاو  الصفر  وقد سجلنا تكرارا  11دقائق إلى  8فئة 
 دقيقة.12دقائق إلى  11واحدا في فئة من 
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جد أّن ، حيث ن، التوزيع التكرار  لمتغير الزمن في اختبار السللللرعة أثناء القراءة24يبين الشللللكل البياني رقم
ه يتجللله نحو اللللدرجلللات المرتفعلللة وألّن قيملللة  ا ألنلللّ المنحنى التكرار  وحيلللد النهلللايلللة وهو ملتو  التواًء موجبلللً
المتوسط الحسابي أكبر من قيمة المنوال  ونالحظ أن  الزمن الذ  استغرقه التالميذ في القراءة يتمركز عند 

 أربعة دقائق ونصف ثانية. الفئة التي يتراوح فيها الزمن  من  دقيقتين إلى

 االستنتاج: -

من خالل النتائج التي وردت في اختبار السللللللللرعة أثناء القراءة بقياس الزمن المسللللللللتغرق لدى عينة السللللللللنة 
الثالثة ابتدائي، يتبين لنا أّن متوسلللللط الزمن الذ  اسلللللتغرقه أفراد هذه العينة في القراءة يسلللللاو  ثالثة دقائق 

ذا يعني أّن معدل هذه الفئة لم يتعدى أربعة دقائق. كما سجلنا فروق واضحة بين واثنان وخمسين ثانية، وه
الذكور واإلناث في الزمن المسللللللللللتغرق في القراءة، وتبين لنا أّن اإلناث أسللللللللللرع من الذكور من حيث الزمن 
 ةالمسللللللتغرق في القراءة حيث بل  متوسللللللط الزمن المسللللللتغرق في قراءة السللللللريعة لدى اإلناث دقيقتين وسللللللت

وعشلللللللرين ثانية،  بينما بل  متوسلللللللط  الزمن المسلللللللتغرق عند الذكور دقيقتين وواحد وخمسلللللللين ثانية، ونفس 
الشلليء يظهر عند القراءة البطيئة  حيث بل  متوسلللط الزمن المسلللتغرق في القراءة عند الذكور سلللبعة دقائق 



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

245 

 

الثة ناث خمسلللللة دقائق وثوسللللبعة وسللللبعين ثانية،  بينما كان متوسلللللط الزمن المسللللتغرق في القراءة لدى اإل
 وستين ثانية.

ف على أصةةةةةةةةوات وأسةةةةةةةةماء  نتائج فئة السةةةةةةةةنة الثالثة ابتدائي في اختبار التعرّ  3.2.2.5
 :الحروف

 تمهيد:

من خالل عرض نتائج فئة السنة الثالثة ابتدائي في اختبار التّعرف على أصوات الحروف، نحاول  معرفة 
صلعوبات في التّعرف على أصوات وأسماء الحروف سواًء من الناحية إذا كان كّل أفراد العينة ال يواجهون 

السلمعية أو البصلرية، وهل يوجد اختالف بين القراء في القدرة على إدراك أصوات الحروف وتمّييزها؟ وهل 
هناك عالقة بين القراءة الجّيدة والقدرة على معرفة أصللوات الحروف وذلك عن طريق حسللاب درجة التباين 

ف المعيار   للنتائج  المسللللللجلة على مسللللللتوى اختبار التّعرف الحسللللللي السللللللمعي والبصللللللر  على و االنحرا
الحروف، خاصلللللللللة وأّن نتائج الدراسلللللللللات التي تّمت على القراءة في مجال األبحاث الخاصللللللللللة بعلم النفس 

ة ( عملية أساسيL’étape Logographiqueالمعرفي التي اعتبرت مرحلة التّعرف على الرموز الحرفية )
 و تلعب دوًرا هاًما في المراحل األولى لنمو وتعّلم  القراءة وتعّلم النظام الفونولوجي للمكتوب. 

ويرى علماء النفس المعرفي الدارسللللللللللللين لنشللللللللللللاط القراءة أّن الحروف ترمز لألصللللللللللللوات الموجودة بالذاكرة، 
ا من التّعرف عليهللوتسلللللللللللللللاعللده القللارئ في تحللديللد و لو بصللللللللللللللفللة جزئيللة نطق الكلمللات المكتوبللة إذا تمكن 

(Fayol, Gombert, Lecocq, et all, 1992, p 174-169.) 

ف أصةةةةوات وأسةةةةماء على الحروف رّ واالنحراف المعياري الختبار التع: يبين درجة التباين 41الجدول رقم
 لدى فئة الثالثة ابتدائي:

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع  عدد األفراد
 الدرجات

االنةةةةةحةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الحةةد األعلى 
 للدرجات

الحةةةد األدنى 
 للدرجات

15 828 55.20 3.31 1.82 56 50 
في قراءة  الحروف  55.21، أّن متوسط التّعرف الحسي على الحروف قد بل  41نالحظ من الجدول رقم 

ويللدّل ذللك أّن أغللب أفراد  1.82وبلغلت قيمللة االنحراف المعيللار  3.31المنعزللة بينمللا بلغللت قيملة التبلاين 
ف الحسللي السللمعي والبصللر  على الحروف ولديهم تمّييز بصللر  رّ في التع انون من صللعوباتالعينة ال يع

 وسمعي جّيد للحروف المنعزلة.
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ف الحسةةةةةةةةي البصةةةةةةةةري وسةةةةةةةةمعي على رّ لتعا اللدرجات في اختبار لتكراري :  يبين توزيع ا42الجدول رقم
 الحروف لدى فئة الثالثة ابتدائي.

 ويةالنسبة المئ التكرار الدرجات األداء
التّعرف بخطلللللأ 

 واحد
54 1 6.7 

رف  اللللللللللللتللللللللللللعللللللللللللّ
 بخطأين

52 1 6.7 

 التّعرف بثالثلللة
 أخطاء

51 1 6.7 

 81 12 56 التّعرف الجّيد
 111 15 المجموع

والدرجة  2وسللللللعة القسللللللم تسللللللاو    4، أّن في هذه الفئة  يبل  عدد األقسللللللام  42نالحظ  من الجدول رقم 
، ويبدو أّن اسللللللللتجابات التّعرف الحسللللللللي  على الحروف 51فتسللللللللاو  أّما الدرجة الدنيا  56العليا تسللللللللاو  

بالمائة  ويدّل ذلك على أّن  81بنسبة  12حيث كانت عدد التكرارات  تساو   56تتمركز حول فئة درجات
حيث بل   عدد  54إلى 51أغلب األفراد استجابوا استجابة صحيحة، بينما سجلنا تكرار ضعيفا في فئة من

بلالمائة، ويدّل ذلك على أّن  عدد أخطاء  6.7كلّل فئلة من هلذه الفئلات الثالثلة  بنسللللللللللللللبلة التكرار واحلد في 
التّعرف تتراوح من واحللد إلى  ثالثللة أخطللاء من مجموع المتعرفللات لللدى أفراد العينللة كمللا يظهر ذلللك على 

 .25الشكل البياني رقم 
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غير متماثل وملتو  التواء سالٌب  ألّنه  ، أّن المنحى ذو نهاية واحدة وهو25نالحظ من الشكل البياني رقم 
لدى فئة السنة  56حو الدرجات المنخفضلة وألن قيمة المنوال أكبر من قيمة المتوسط والذ  يساو  يتجه نّ 
 الثالثة.

 االستنتاج: -

يمكننا أّن نستخلص من نتائج اختبارات التّعرف على أصوات الحروف و تمّييز هوية كّل حرف لدى عينة 
لثة ابتدائي، أّن معظم أفراد العينة يتميزون بتّعرف جّيد ماعدا حالة واحدة قد أخطأت في التّعرف السللنة الثا

على صللللللللوت واحد وهي في الحقيقية كانت تعاني من اضللللللللطراب في النطق د/ذ، وبتالي ال يمكننا اعتبار 
لى أصللوات لتّعرف عمسللتوى التّعرف لديها ضللعيف، و من خالل هذه النتائج يمكننا أّن نعتبر أّن مسللتوى ا

الحروف جّيد لدى هذه العينة وهذا ما يفسلللر لنا مسلللتوى أداءها الجّيد في نشلللاط القراءة. وتأتي هذه النتائج 
 Médiationمؤّكدة لما أوضللللحه أغلب الدارسللللين لنشللللاط القراءة، حيث بينوا لنا أّن التوسللللط الفونولوجي )

Phonologique)  ًا هاًما في نشللللللللللللللاط القراءة ويسللللللللللللللاعد القارئ على في نظلام الكتلابلة الحرفيلة يلعلب دور
 ,Fayolاسللللللتغالل مجموع القواعد التقابلية الحرفية الصللللللوتية للتّعرف بسللللللهولة على الكلمات أثناء القراءة)

Gombert, Lecocq, et all, 1992, p156  .) 



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

248 

 

 نتائج فئة السنة الثالثة في اختبارات الفهم: 4.2.2.5
 :التمهيد

صللورات عقلية عن ما يقال أو ما يكتب، ويتطلب معالجة سللريعة لسلللسللللة من يدل مفهوم الفهم على بناء ت
الكلمات، و يستلزم التّعرف على هوية الكلمات تحليل مجموعة من األصوات أو الحروف، وتخضع عملية 
الفهم لنشللللللاط ذاكرة العمل والذاكرة الداللية، التي تشللللللمل بدورها على نوعين من المعالجة المتتابعة فاألولى 

دعى المعالجة السلللللطحية للخطاب التي نسلللللتخدم فيها المعلومات اللفظية والنحوية مًعا، أّما الثانية فُتدعى تُ 
بلالمعلالجلة اللدالليلة التي تعتملد على التحليلل الوظلائفي الدال لمختلف العناصللللللللللللللر المتواجدة على سللللللللللللللطح 

 .(Launay, 2004,p. 152-153الخطاب)

ا بمجموعة من مراحل المعالجة،  قد تكون وقد أجمع الباحثون على أّن عملية فه وص ترتبط أسلللاسلللً م النصلللّ
هذه مراحل مجمعة على شكل أزواج، بحيث تقوم األولى بعملية التّعرف على الكلمات وتقوم الثانية بتحديد 

تعمل على تأمين الحد المشترك بين تمثيل  وظيفية الكلمات في الجملة. وتتميز المرحلتين بخاصية مشتركة
( الذ  ReprésentationConceptuelle( وتمثيل المفهوم )Représentation Du Signalة)اإلشللللار 

يعتبر عنصلللللر مسلللللتقل عن الخصلللللائص الشلللللكلية الظاهرة في الرسلللللالة الخطية. وتقوم عملية التّعرف على 
 الكلمات وعملية التحليل النحو  بوظيفة وضلللللللللع المعارف المسلللللللللتوعبة بصلللللللللفة مباشلللللللللرة في خدمة الجهاز 

 في،  وال يمكن للقارئ أّن يستغني عن العمليتين في فهم النّصوص.المعر 

( الذ  Lexique Mentalف على الكلمات في النّص إلى مفهوم المفردات العقلية )رّ وتخضلللللع عملية التع
(، والذ  يعتقد بوجود معجم عقلي داخلي يحتو  على جميع Forster, 1976-1979وضللللعه فورسللللتر )

 ,Fayol, Gombert, Lecocq, et all )بطة بمعارف إمالئية ونحوية وداللية.الكلمات المعروفة المرت
1992, p.49-50) ومن هلذا المنطلق تعتبر معرفلة الكلملات كلالبحلث في مدخل المفردات في المعجم  .

لى أ  صللنف من المفردات تنتمي إليه؟  اللغو ، حيث يسللمح إيجاد الكلمة التّعرف على كيفية التلفظ بها وا 
( فإ ّن العبور إلى المعلومات الخاصلللللللة بالمفردات اللغوية Forsterتعني؟  وعلى حد رأ  فوسلللللللتر ) و ماذا

يتّم بواسلللطة خاصلللية حسلللية وقوانين مختلفة، ففي القراءة مثال  نسلللتخدم الطريقة اإلمالئية  وفي فهم الكالم 
 نستخدم الطريقة الفونولوجية.

( dossiers d’accèsمميزة  تللدعى بملفللات العبور)( بوجود ثالثللة ملفللات Forsterويعتقللد فورسللللللللللللللتر) 
تحتو  على خصلللللائص المثيرات التي ترتبط بكّل كلمة منسلللللوخة على منظومة خاصلللللة بكل ملف إمالئي،  
وتدعى هذه الخصلللللائص  برموز العبور المسلللللتقلة وال تحتو  على معلومات إفرادية  وتتجمع هذه المعارف 

يتّم العبور من ملفللات الللدخول إلى الملف المركز   بواسللللللللللللللطللة في ملف رابع يللدعى بللالملف المركز  ، و 
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مؤشلرات وعناوين متواجدة في ملفات الدخول التي تسلمح بإيجاد وبصفة مباشرة مكان تواجد المعلومة التي 
 ُشر ع  البحث عنها في الملف المركز .

 ة:بالطريقة اآلتي وقد أوضح الباحثون في مجال علم النفس المعرفي أّن التع رف على الكلمات يتمّ 

مرحلة العبور إلى المفردات الحقيقية أ  اسللللللللللتخالص الرموز وتكوين رموز الدخول أ  تحديد  -1
 طبيعة هذه الرموز من خالل الكلمة المقروءة التي تقّدم بّناء ووصف رمز  للمثير.

ز و مرحلة البحث النشللللللط التي تتّم في الملف اإلمالئي بغرض المقارنة بين رموز الدخول والرم -2
 أ  إقامة التقابل بين الرمزين. المستخلصة من المثير

مرحلة التحقق والمراجعة واسللللتخالص المعنى التي تتّم عندما تصللللبح كّل المعلومات الخاصللللة  -3
 بالكلمة جاهزة، وتنتهي هذه العملية بمقارنة دقيقة بين خصائص المثير والكلمة.

الصللللللعبة أو غير المألوفة في النّص،  معرفة مدى  و نريد من خالل اختبار التّعرف على معاني الكلمات 
وص يرتبط في األسللللللاس  تمكن أفراد العينة من اسللللللتخالص معاني هذه الكلمات في النّص أل ّن فهم النصللللللّ
باسلللتخالص معاني الكلمات وداللتها في النّص والتّعرف عليها بشلللكل تلقائي من خالل تحديد وظيفتها في 

 الجملة.

 لثة في اختبار التّعرف على الكلمات الصعبة:نتائج فئة السنة الثا 1.4.2.2.5

: يبين درجةة التباين واالنحراف المعياري في اختبار التّعرف على الكلمات الصةةةةةةةةةعبة في 43الجةدول رقم
 النّص لدى الثالثة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 جاتللدر 

15 57 3.80 1.60 1.26 6 1 
، أّن متوسط درجات االستجابة في اختبار التّعرف على معاني الكلمات الصعبة 43نالحظ من الجدول رقم

، أ  أّن معدل االسلللتجابات الصلللحيحة يتعدى التّعرف على ثالث 3.81في النّص عند أفراد العينة قد بل  
حيث يتجلى  1.26وقيمة االنحراف المعيار  1.61التباين كلمات. بينما بلغت قيمة  6كلمات من مجموع 

فرق طفيف جدا مّما يدل على تشلللللللللللتت وتباين القيم أفراد العينة عن المتوسلللللللللللط وتجمعها حول قيم المنوال 
 .4والوسيط الذ  يساو  هنا 
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ي ف : يبين توزيع  التكراري لفئات  الدرجات في اختبار التّعرف على الكلمات الصةةةةةةةةةعبة44الجةدول رقم 
 النّص لدى فئة الثالثة ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 06.67 1 1 ضعيف
 33.33 5 3 متوسط
 40.00 6 4 حسن
 06.67 1 5 جّيد

 13.30 2 6 ممتاز
 100 15  المجموع

ة تتمركز حول فئة درج، أّن اسلللتجابات التّعرف على الكلمات الصلللعبة في النّص 44يبدو من الجدول رقم 
بنسللبة  6درجات كان عدد التكرارات يسللاو   4، وفي 5بالمائة حيث بل  عدد التكرارات  33.33بنسللبة  3

كلمات في  4إلى  3بالمائة، ويدل ذلك على أّن أغلب أفراد العينة استجابوا استجابة صحيحة لما بين  41
بالمائة، ويدل ذلك على أّن أفراد  6.67خمسة بنسبة النّص،  بينما سلجلنا تكرار واحّدا عند درجة واحد   و 

هذه الفئة اسلتجابوا اسلتجابة صلحيحة لثالثة كلمات من أصلل ستة كلمات من مجموع الكلمات التي تعرفوا 
بالمائة ويعتبر تكراًرا ضللللعيًفا.  ويمكننا   13.31الدرجات فقد سللللجلنا تكرارين بنسللللبة 6عليها،  أما في فئة 

الثالثة ابتدائي لديها مسلللللللللتوى حسلللللللللن في القدرة على التّعرف على كلمات الصلللللللللعبة في  ئةالقول أّن أفراد ف
 النّص بمعدل ثالثة كلمات إلى أربعة وهذا ما يشرح قدرتهم على استخالص المعنى العام لمحتوى النّص.
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 االستنتاج: -

توى أفراد ظهر لنا أّن مسلللوخالصلللة نتائج عينة السلللنة الثالثة في اختبار التّعرف على الكلمات الصلللعبة،  تُ 
هذه العينة في هذا االختبار يتراوح من المتوسلللللللط إلى الحسلللللللن وهو مؤشلللللللر مقبول لفهم النّص حيث بينت 

سللللللللللرعة  في الدراسللللللللللات الحالية في مجال علم النفس المعرفي أّن القارئ الجّيد يتميز عن القارئ العسللللللللللير
 ,Fayolي آلية اسللللللترجاع نظام الرموز من الذاكرةف على الكلمات والعبور إلى المفردات والسللللللرعة فرّ التع

Gombert, Lecocq, et all, 1992, p202-203) .) 

 نتائج فئة الثالثة ابتدائي في  اختبار محتوى النّص:  2.4.2.2.5

 تمهيد:

يعتمد هذا االختبار على قياس مدى قدرة التالميذ على االحتفاظ بالمعلومات األسللللاسللللية الخاصللللة بالنّص، 
قام التالميذ باسلتخالصها أثناء أدائهم لنشاط لقراءة،  وذلك باستجوابهم بواسطة مجموعة من األسئلة والتي 

 ُتطرح حول محتوى النّص وأهم األحداث التي وردت فيه ونّص بعيدا عن أعينهم. 
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 ةحيث أكدت نتائج األبحاث حول عملية الفهم، في مجال دراسات علم النفس المعرفي على أهمية ازدواجي 
اللدور الللذ  تلعبلله الللذاكرة في عمليللة الفهم حيللث تعمللل اللذاكرة هنللا على تخزين مؤقللت للمعلومللات لتحويلهللا 

بلالتنسلللللللللللللليق بين المعللارف التي وجلدهللا في النّص والمعلارف الهلاملة  التي  القللارئ  فيملا بعلد  بحيلث يقو م
الداللية  في جهاز الذاكرة  اختلارهلا ملا بين المعلوملات الداخلية المحفوظة على مسللللللللللللللتوى قاعدة المعطيات

وص  (.(Le Ny, 1989,p.164-167طويلة المدى وقد تأثرت نماذج الفهم اإلنسللللللللاني  لمحتوى النصللللللللّ
وص)  grammaire desخالل السللللللبعينات إلى الثمانينات بالنظريات  اللسللللللانية  مثل نظرية نحو النصللللللّ

texteان سلللوب ونذكر منها نموذج كنتش وف( التي اعتبرت بنية ذاكرة العمل شلللبيهة بخصلللائص  بنية الحا
(  على سلللللللللبيل المثال ال لحصلللللللللر. وقد بينت نتائج هذه Model Kintsh et Van Dijk, 1978) ديك

ا على  تنشللللليط المعطيات  الخاصلللللة بالمدخالت  في نظام  الدراسلللللات على أّن عملية الفهم تعتمد  أسلللللاسلللللً
 (. (Le Ny, 1989, p.185-199النّص والبنيات المعرفية المخزنة في الذاكرة

: يبين حسةةاب درجة التباين واالنحراف  المعياري في اختبار  فهم النّص وتحليل  أفكاره  45الجدول رقم
 لدى فئة الثالثة ابتدائي .

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع  عدد األفراد
 الدرجات

االنةةةةةحةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الحةةد األعلى 
 للدرجات

الحةةةد األدنى 
 للدرجات

15 95 6.33 1.52 1.23 7 4 
، أن  متوسلط درجات االستجابة في اختبار تحليل أفكار محتوى النّص عند أفراد 45نالحظ من الجدول رقم

، أ  أن  معدل االسلللتجابات الصلللحيحة يتعدى التع رف على خمسلللة أسلللئلة حول النّص 6.33العينة قد بل  
باين بينما بلغت قيمة الت  أسلللئلة حول محتوى النّص بتقييم درجة واحدة لكل  جواب صللللحيح، 7من مجموع 

و يتجلى فرًقا طفيًفا يدل  على انحراف وتشللتت القيم عن المتوسللط  1.23وقيمة االنحراف المعيار   1.52
 .7وتجمعها حول قيمة الوسيط والمنوال التي تساو  هنا

ة ثةة: بين توزيع التكراري لفئةةات الةةدرجةةات في اختبةةار فهم محتوى النص لةةدى فئةةة الثةةال 46الجةةدول رقم
 ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 21.11 13 4 متوسط
 16.71 11 6 جّيد

 73.33 11 7 ممتاز
 111 15  المجموع
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إلى  6، أن  اسللللللتجابات التع رف على محتوى النص  تتمركز حول فئة درجات من 46يبدو من الجدول رقم 
بالمائة، ويدل  ذلك على أن  معظم  73.33وبنسلللللللللللبة  11التكرارات  عند األداء الممتاز حيث كانت عدد 7

األفراد اسللتجابوا اسللتجابة صللحيحة  لسللبعة أسللئلة من أصللل سللبعة،  بينما سللجلنا تكرار ضللعيًفا عند األداء 
في الفئة التي تتراوح درجاتها ما  15تكرارات من  3بالمائة،  حيث بل  عدد التكرارات  21المتوسلط بنسبة 

أسئلة  7ويدل  ذلك على أن  أفراد هذه الفئة اسلتجابوا اسلتجابة صلحيحة ألربع أسلئلة من أصلل  4ى إل 3بي
حول محتوى النّص،  أما فئة األداء الجّيد فقد سلللللللللللجلنا تكرارا واحدا  ويعتبر تكراًرا ضلللللللللللعيًفا جدا.  ويمكننا 

ييم الخاصلللللللة النص  اسللللللتنادا لبطاقة تقالقول أن  فئة الثالثة ابتدائي  لديها قدرة جي دة وعالية في فهم محتوى 
 بهذا االختبار، كما يمكننا أن نؤك د أن  محتوى النّص وطوله في متناول هذه الفئة العمرية.

 

، أن  المنحى التكرار  وحيد النهاية وهو غير متماثل ومفلطح وسالب 27نالحظ من هذا الشلكل البيان رقم 
 ألن ه يتجه نحو الدرجات المنخفضة.
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 ستنتاج:اال -

بعد عرض النتائج الخاصلة باختبارات الفهم، يتضح لنا أن  أفراد عينة الثالثة ابتدائي يتميزون بمستوى جي د 
في فهم و اسللللللللللتدالل المعنى من النّص،  مما يجعلنا نؤك د على أن  محتوى النّص وطوله يتناسللللللللللب سللللللللللن 

 وخبرات هذه الفئة العمرية .

 فئة الثالثة ابتدائي: نتائج اختبار التشفير والتجميع لدى 5.2.2.5
 نتائج اختبار المستوى الداللي لأللفاظ : 1.5.2.2.5

 :مهيدت

تعتبر الحصللللللللليلة اللغوية ضلللللللللرورية لفهم محتوى النصلللللللللوص حيث بينت نتائج الدراسلللللللللات في علم النفس 
المعرفي، أن  نمو المفردات اللغويلللة عنلللد أطفلللال الطور االبتلللدائي والثلللانو  يتميز بلللالسللللللللللللللرعلللة، وُلوحظ أن  

كلمة جديدة في السللنة، وعدد هذه  311سللنة يكتسللبون حوالي  12إلى  9لذين يبل  سللنهم ما بين األطفال ا
(  Giasson, 2011, p. 200(. ويرى جياسلللون ) Nagy, 1988الكلمات يختلف من طفل إلى آخر) 

طريق  نو السللللللللللللريع  في تعل م المفردات اللغوية بالمفردات التي يتلقاها الطفل عأن ه يمكن  أّن ُيفسللللللللللللر النمّ 
تأثّير وسللللائل اإلعالم و تأثّير التبادالت اللفظية التي تحدث بين األطفال أو بين األطفال والراشللللدين، وأك د 
الباحثون على أن  أغلب الكلمات الجديدة المكتسللبة ابتداًء من السللنة الثانية تأتي من القراءة، ويرى البعض 

السلللريع  و اللغو ات الشلللخصلللية لدى الطفل. ونظرا للنمّ األخر أن  السلللرعة في النمو اللفظي تأتي من القراء
في هذه المرحلة من التعل يم االبتدائي، رأينا من الضللللرور  معرفة مسللللتوى نمو المفردات  لدى أفراد العينة، 
واخترنا لهذا االختبار مجموعة من المفردات المألوفة التي اسلللللللللتخلصلللللللللنها من المحيط االجتماعي والثقافي 

 بغرض معرفة المستوى الداللي لدى عينة الدراسة وعالقته بمستوى القراءة. والتربو  للطفل

: يبين درجة التباين واالنحراف المعياري في الختبار المسةةةةتوى الداللي لأللفاظ لدى فئة 47الجدول رقم 
 الثالثة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 رجاتللد

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 126 8.40 6.83 2.61 11 3 
، أن  متوسط درجات االستجابة في اختبار المستوى الداللي لأللفاظ المألوفة عند 47نالحظ من الجدول رقم

سالسل من األلفاظ  8، أ  أن  معدل االستجابات الصحيحة يتعدى التع رف على 8.41أفراد العينة قد بل  
سلللللسلللللة من األلفاظ بتقييم درجة واحدة لكل  سلللللسلللللة صللللحيحة،  وبل  الحد األعلى  11أصللللل المألوفة من 
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و قيمللة االنحراف المعيللار   6.83درجللات، بينمللا بلغللت قيمللة التبللاين  3درجللة والحللد األدنى 11للللدرجللات
 حيث يظهر الفرق كبيرا ويدل  ذلك على مدى تشتت قيم هذه الفئة وانحرافها عن المتوسط. 2.61

يبين التوزيع التكراري للفئةات في اختبةار المسةةةةةةةةةتوى الةداللي لأللفاظ لدى فئة الثالثة  48دول رقم: الجة
 ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 13.30 2 3 ضعيف

 13.30 2 7 فوق المتوسط
 20.00 3 8 حسن
 13.30 2 9 جّيد

 13.30 2 10 جّيد جدا
 26.40 4 11 ممتاز

 100 15  المجموع
 9،أن  اسللللللللللللتجابات التع رف على معاني األلفاظ تتمركز حول فئة درجات  من  48يبدو من  الجدول رقم \

ويلدل ذللك على أن   أغلب األفراد قد  اسللللللللللللللتجابوا  8درجلة  أين كلانلت علدد التكرارات  تسللللللللللللللاو   11إلى 
أصلل إحدى عشلرة سلسلة من األلفاظ،  اسلتجابة صلحيحة  على أكثر من ثماني  سلالسلل من األلفاظ  من 

تكرارات من  5وسجلنا  2درجات حيث بلغت التكرارات  5إلى 3بينما سلجلنا تكراًرا ضعيًفا جدا في فئة من 
درجلات ويدل ذلك على أن  أفراد هذه الفئة اسللللللللللللللتجابوا   8إلى  6في الفئلة التي تتراوح درجلاتهلا ملا بين 15

 فقد 2إلى  1سللللسللللة، أّما فئة الدرجات من 11لفاظ  من أصللللاسلللتجابة صلللحيحة  لثماني سلللالسلللل من األ
انعلدم التكرار فيهلا، ويمكننلا القول أن  فئلة الثلالثة ابتدائي  تتميز بقدرة جّيدة في المسللللللللللللللتوى الداللي لأللفاظ  

 المألوفة.



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

256 

 

 

ة حيد النهاي،  للمدرج التكرار  الختبار المسللللللتوى الداللي، أن  المنحى و 28نالحظ من الشللللللكل البياني رقم 
 مفلطح وهو سالٌب ألن ه يتجه نحو الدرجات المنخفضة وألن قيمة المنوال أكبر من قيمة المتوسط.

 االستنتاج: -

نالحظ من نتائج اختبار المسللللتوى الداللي لدى فئة السللللنة الثالثة ابتدائي أن  أفراد العينة يتميزون بمسلللللتوى 
 لة الكلمات المألوفة،  وهذا ما يفسر قدرتهم الجًيدة في مستوىجي د لنم و المفردات اللغوية والتع رف على دال

 الفهم والقراءة السريعة.

 نتائج اختبار ملء الكلمات الناقصة لدى فئة الثالثة ابتدائي : 2.5.2.2.5
 تمهيد: -

يعتبر اختبلار مللء الكلملات النلاقصللللللللللللللة بلالحروف المحلذوفلة خير دليلل على قلدرة التلميلذ في تلذكر الكتلابة 
مات، وسللللللرعته في التع رف على هوية الكلمات تسللللللاعده في تحديد طبيعة الحروف المحذوفة اإلمالئية للكل
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في الكلمات. واعتماًدا على المخزون المعرفي للكتابة اإلمالئية على مسلللللللللتوى الذاكرة طويلة المدى وبتنبيه 
الخطية.  النلاحيلةمن المثير اللذ  نقلد مله للتلميلذ تُثلار ذاكرة العملل وتنشللللللللللللللط في التع رف على الكلملات من 

ا عن الطريقللة الحرفيللة في  د هنللا البللاحثون على وجود الطريقللة اإلمالئيللة في القراءة التي تختلف تمللامللً ويؤكلل 
الوصللللللللللللللول إلى المعنى، فللالطريقللة اإلمالئيللة تعتمللد على  الجهللاز الللداللي اللفظي  وهي تعللالج الوحللدات 

( الوحللللللدة اإلمالئيللللللة morphème) المورفيماإلمالئيللللللة دون الرجوع إلى التحويللللللل الفونولوجي، ويعتبر 
األساسية، في حين أن  المعالجة بالطريقة الحرفية للكلمات تتًم  بالصو ر أ   الداللة الصو رية كما أكد ذلك 

 وتتميز الطريقة اإلمالئية بالخصائص اآلتية: (. Firth ,1985& Morton,1989كل  من فرث ومورتن)

 معقدة وتعريفها بصفة مستقلة وثابتة.تكوين تدريجي لفهرسة الحروف ال -
 استعمال قواعد التع رف على الحروف المستقلة عن السياق الخطي للكلمة. -
 استعمال محتمل للتماثل اإلمالئي. -
 .اللجوء إلى التحليل المورفيمي -

:  يبين درجةةة التبةةاين واالنحراف المعيةةاري في اختبةةار مةةلء الكلمةةات النةةاقص لةةدى فئةةة 49الجةةدول رقم
 لثة ابتدائي:الثا

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 120 8 2.43 1.56 9 4 
،  أن  متوسلللللط درجات االسلللللتجابة في اختبار ملء الكلمات الناقصلللللة عند أفراد 49نالحظ من الجدول رقم 

 كلمات ناقصللللللة من 7ن  معدل االسللللللتجابات الصللللللحيحة يتعدى التع رف علىدرجات  أ  أ 8العينة قد بل  
وقيمة  2.43كلمات ناقصللللللللة بتقييم درجة واحدة لكل  كلمة صللللللللحيحة،  بينما بلغت قيمة التباين  9أصللللللللل 

حيث يظهر الفرق صلللللللغيًرا ويدل  ذلك على عدم انحراف وتشلللللللتت قيم هذه الفئة  1.56االنحراف المعيار  
 تجمعة حول متوسطها وقيمة المتوسط تمثل مجمل االستجابات تمثياًل صادًقا.عن متوسطها وهي م
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 .: التوزيع التكراري للمتغيرات في اختبار ملء الكلمات الناقصة لدى فئة الثالثة ابتدائي50الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 6.7 1 4 متوسط
 6.7 1 5 حسن
 6.7 1 7 جّيد

 26.70 4 8 جّيد جدا
 53.30 8 9 ممتاز

 100 15  المجموع
درجات حيث كانت عدد  9،أن  اسللللللتجابات ملء الكلمات الناقصللللللة تتمركز عند 51يظهر من الجدول رقم 

ويدل ذلك على أن  أغلب األفراد استجابوا استجابة صحيحة  كاملة على كّل االختبار  8التكرارات  يساو  
بنسلللللللللبة  4درجات حيث بلغت التكرارات  8بالمائة،  بينما سلللللللللجلنا تكرار منخفضلللللللللا عند  53.31بنسلللللللللبة 
 6اسللتجابوا اسللتجابة صللحيحة كاملة على أكثر من  15حاالت من  4بالمائة ويدل ذلك على أن   26.71

وسلللللللجلنا تكرارات ضلللللللعيفة جًدا عند فئة  كلمات ناقصلللللللة على كّل االختبار، 9كلمات ناقصلللللللة من أصلللللللل 
بالمائة  ويدل ذلك على أن  حالة واحدة  6.71وبنسللبة 1درجات بتكرار 4لمنخفضللة التي تسللاو  الدرجات ا

 5فقط اسللللتجابت  إلى ما بين ثالثة إلى أربعة كلمات ناقصللللة، كما سللللجلنا نفس النتيجة لفئة الدرجات من 
ة كلمات أو سللللت 5درجات ويدّل هذا على وجود حالة واحدة اسللللتجابت اسللللتجابة صللللحيحة  لما بين  7إلى 

كلمات ناقصللللة،  ويمكننا القول أن  فئة الثالثة ابتدائي  تتميز  بقدرة عالية في تشللللفير الكلمات  9من أصللللل
 الناقصة  وقراءتها.
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، للمدرج التكرار  الختبار ملء الكلمات الناقصلللللللة، أن  المنحى التكرار  29نالحظ من الشلللللللكل البياني رقم
تماثل وسلللللللللالٌب ألن ه يتجه نحو الدرجات المنخفضلللللللللة ألّن قيمة المنوال ذو نهاية واحدة وهو مفلطح وغير م

 .8أكبر من قيمة المتوسط التي تساو   9التي التساو  

 نتائج اختبار تجميع الحروف المبعثرة لدى الثالثة ابتدائي: 3.5.2.2.5
 تمهيد: -

لمراد لكلمة ايسللللللللللللللاعد هذا االختبار  في معرفة مدى قدرة التلميذ على جمع الحروف المبعثرة واسللللللللللللللتنتاج ا
تركيبهللا. و من خالل هلللذا االختبللار يمكننلللا معرفلللة قلللدرة التلميللذ على التحليلللل والتركيللب في إطلللار عمليلللة 
التبصللللللر، حيث يمكننا االسللللللتدالل عن قدرة التلميذ في االحتفاظ  واالسللللللترجاع اإلمالئي في الذاكرة وكيفية 

ا النوع أ  اسللللللللللللللتخدم قدرته في  تحويل توظيفه لمعارفه اإلمالئية عن الكلمات في حل مشللللللللللللللكالت من هذ
دماج  المعارف حسللللب مقاربة الكفاءات. وقد بينت نتائج الدراسللللات حول اكتسللللاب القراءة في علم النفس  وا 
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المعرفي أّن القارئ المبتدأ يمر بعدة مراحل من االكتسلللللللللللاب حتى يصلللللللللللل إلى التحّكم في كفاءة القراءة أ  
 ص هذه المراحل فيما يلي:يأخذ صفة القارئ الكفء المتمرن. ونلخ

تتميز بالمعرفة الشللللاملة للكلمات عن طريق : Phase Logographiqueمرحلة الترميز الخطي  -
الحفظ اآللي للكلمات حيث يستعمل القارئ في هذه المرحلة، عدة مؤشرات للقراءة ومنها المؤشرات 

ات اءة االختيارية للمؤشللللللللللللر غير اللفظية المحيطة بالكلمة مثل)الصللللللللللللورة(، وتدعى هذه القراءة بالقر 
 بمرحلة األلغاز.  Piaget وتسمى حسب  المراحل النمائية لبياجي

-graphi تتميز بالتقابالت الحرفية والصلللوتية)التي  : Phase Alphabétiqueالمرحلة الحرفية -
phonie  ويلعب هنا التوسلللللط الصلللللوتي دورا هاما حيث يعتمد المتعل م على التقابالت السلللللطحية ،)

األصللوات والحروف واألصللوات داخل الكلمات. وتدعى هذه المرحلة حسللب هاريس وكولتيرت بين 
Harris et Coltheart بلللالمرحللللة الفونولوجيلللة(stade phonologique) ويقوم الطفلللل على ،

والصللللللللللللللوت والمقطع الصللللللللللللللوتي،  تحلديلد الوحلدات المقطعيلة في الكالم ما دون الكلمات كاإليقاع
الذ  يسمح للطفل بإيجاد العالقة  (conscience phonique) صوتيونتحدث هنا عن الوعي ال

بين اللغة الشفوية واللغة المكتوبة في نظام الكتابة الصوتية الحرفية، وكي يتمكن الطفل من القراءة 
 .((Compétence métalinguistiqueفإّنه يحتاج إلى الكفاءة ما وراء اللغة

وهي المرحلللللللة األخيرة التي تميز القللللللارئ : Phase Orthographiqueالمرحلللللللة اإلمالئيللللللة  -
حيللث ينتقللل القللارئ هنللا من التحليللل الشلللللللللللللللامللل إلى التحليللل المنظم والمقطعي أ  القيللام   الكفء

في نظام لفظي  (phonèmes( عوض من تحليل الفونيمات)morphèmesبتحليل المورفيمات)
-Weill-Barais et all, 1993,293دون اتخاذ التمثيل الداللي كوسلللليط لتنفيذ نشللللاط القراءة )

298.) 

: يبين درجةةة التبةةاين واالنحراف المعيةةاري في اختبةةار تجميع الحروف المبعثرة لةةدى فئةةة 51الجةةدول رقم
 الثالثة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 74 4.93 0.067 0.26 5 4 
، أّن متوسللللللللللللط درجات االسللللللللللللتجابة في اختبار تجميع الحروف المبعثرة وقراءة 51نالحظ من الجدول رقم 

، أ  أّن معدل االسلتجابات الصحيحة يتعدى التّعرف على 4.93الكلمات المشلكلة عند أفراد العينة قد بل  
ع وقراءة صحيحة للكلمة،  بينما بلغت كلمات بتقييم درجة واحدة لكّل تجمي 5أربع كلمات مشكلة من أصل 
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حيلث يظهر الفرق صللللللللللللللغيرا ويلدل ذللك على عللدم  1.26وقيملة االنحراف المعيلار   1.167قيملة التبلاين 
 تشتت قيم هذه الفئة عن المتوسط كما يدل على نجاح أغلب أفراد هذه الفئة في هذا االختبار.

تبةةار تجميع الحروف المبعثرة لةةدى فئةةة الثةةالثةةة : يبين التوزيع  التكراري للفئةةات في اخ 52الجةةدول رقم
 ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 6.70 1 4 جّيد جدا
 93.30 14 5 ممتاز

 100 15  المجموع
درجات، بحيث كان عدد  5، أّن درجات تجميع الحروف المبعثرة تتمركز عند فئة 52يبلدو من الجدول رقم

بالمائة ويدل ذلك على أّن أغلب األفراد اسلللتجابوا اسلللتجابة صلللحيحة  93.31بنسلللبة  14ت تسلللاو  التكرارا
على كلّل االختبلار مللاعلدا حلالللة واحللدة. ويمكننلا القول إّن فئللة الثلالثللة ابتللدائي تتميز بقللدرة علاليللة في تجميع 

 .31مالحروف المبعثرة وتشكيل الكلمات وقراءتها كما يتضح ذلك من الشكل البياني رق
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، للمدرج التكرار  في اختبار تجميع الحروف المبعثرة أّن المنحى 31نالحظ من هذا الشللللللللللللللكل البياني رقم 
 5التكرار  وحيد نهاية مفلطح،  وهو سلللٌب ألّنه يتجه نحو الدرجات المنخفضللة ألن قيمة المنوال التسللاو  

 .4.93أكبر من قيمة المتوسط الحسابي الذ  يساو  

 االستنتاج: -

يبدو من نتائج عينة السلللنة الثالثة ابتدائي في اختبار التشلللفير والتجميع، أّن أفراد العينة يتمايزون بمسلللتوى 
عاٍل في مسلللللتوى التّعرف على داللة الكلمات وفي التحليل والتركيب للكلمات من حيث التّعرف اإلمالئي ، 

 وهذا ما يفسر قدرة هذه الفئة العمرية على القراءة الجّيدة.
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 نتائج فئة الثالثة ابتدائي في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية والبصرية اللفظية: 6.2.2.5

 تمهيد: -

تعتبر الذاكرة أهم العناصلللللللللللر المكونة لنظام معالجة المعلومات، وعنصلللللللللللر أسلللللللللللاسلللللللللللي في نشلللللللللللاط التعّلم 
لى تدني ساب وا  واالكتسلاب، وأ  خلل على مستوى مكونات الذاكرة يؤد  إلى صعوبة في التحصيل واالكت

مسللللللللللللللتوى التعّلم لللدى التلميللذ، ولمللا كللانللت الللذاكرة اللفظيللة هي القللاعللدة التي يراجعهللا المتعّلم أثنللاء تحليللل 
المكتوب سللواًء في نشللاط القراءة والكتابة أوفي فهم المكتوب، لهذا السللبب رأينا من ضللرور  اختبار الذاكرة 

ة ن مسلللللتوى أفراد العينة في اختبار الذاكرة اللفظياللفظية على المسلللللتوى السلللللمعي والبصلللللر  لالسلللللتعالم ع
 السمعية والبصرية  وعالقة ذلك بمستوى القراءة لديهم .

 اختبار الذاكرة السمعية اللفظية ) ذاكرة الكلمات( لدى فئة الثالثة ابتدائي. 1.6.2.2.5

ى فئة عية لد: يبين  درجة التباين واالنحراف المعياري في اختبار الذاكرة  اللفظية السةةةم 53الجدول رقم
 الثالثة ابتدائي

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 52 3.46 0.69 0.83 4 2 
، أّن متوسلللط درجات االسلللتجابة في اختبار الذاكرة السلللمعية اللفظية عند أفراد العينة 53نالحظ من الجدول

، أ  أّن معدل االستجابات الصحيحة يتعدى التّعرف على سلسلة األولى  والثالثة من كلمات 3.46  قد بل
كلمات والسللسلة الرابعة  3سلالسلل من الكلمات حيث يتراوح عدد الكلمات في السللسللة األولى 6من أصلل 

سلللللتجابة صلللللحيحة على كلمات وهذا بتقييم درجة واحدة لكّل ا 5كلمات أّما السللللللسللللللة الثالثة فتتكون من  6
حيث يظهر هناك  1.83وقيمة االنحراف المعيار   1.69مفردات كّل السلللسلللة، بينما بلغت قيمة التباين  

فراد ا يدل على نجاح أغلب أفرق  طفيف يدل على عدم تشلللتت وانحراف قيم هذه الفئة عن المتوسلللط ، كم  
 تجمع قيم  أفراد العينة حول قيمة متوسطها.هذه الفئة على السالسل األربعة األولى من االختبار وعلى 
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 :يبين التوزيع التكراري للفئات في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية لدى فئة الثالثة ابتدائي54الجدول رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 21 3 2 ضعيف
 13.31 2 3 متوسط
 66.71 11 4 حسن

 111 15  المجموع
درجات حيث كان عدد  4، أّن درجات الذاكرة السلللمعية اللفظية تتمركز حول فئة 54يظهر من الجدول رقم

بالمائة، ويدل ذلك على أّن أغلب األفراد اسلللتجابوا اسلللتجابة صلللحيحة  66.71بنسلللبة 11التكرارات يسلللاو  
بالمائة وحالتين  21نسبة حاالت استجابوا لسلسلتين من الكلمات ب 3على أربع سالسل من االختبار ماعدا 

بالمائة. ويمكننا القول أّن فئة الثالثة ابتدائي تميز  13.31اسللللللتجابتا لثالثة سللللللالسللللللل من الكلمات بنسللللللبة 
 أداءها بالحسن في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية وبالنجاح فقط على السالسل األولى من الكلمات.
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كرار  في اختبلار الللذاكرة السللللللللللللللمعيلة اللفظيلة، أّن المنحى  للملدرج الت 31نالحظ هلذا الشللللللللللللللكلل البيلاني رقم 
التكرار  وحيد نهاية مفلطح،  وهو ملتو  التواء سللللللللللللللالٌب ألّنه يتجه نحو الدرجات المنخفضللللللللللللللة وألّن قيمة 

 المنوال أكبر من قيمة المتوسط .

 نتائج فئة الثالثة ابتدائي في اختبار الذاكرة البصرية اللفظية)سلسلة الجمل( 2.6.2.2.5

 : حساب درجة التباين واالنحراف المعياري الختبار الذاكرة البصرية اللفظية 55ل رقمالجدو

 )سلسلة الجمل ( لدى فئة الثالثة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 86 5.73 1.92 1.38 7 2 
، أّن متوسللللط درجات االسللللتجابة في اختبار الذاكرة البصللللرية اللفظية لسلللللسلللللة 55ذا الجدول نالحظ من ه

سالسل  4، أ  أّن معدل االستجابات الصحيحة يتعدى التّعرف على5.73الجمل عند أفراد العينة، قد بل  
 داتسلللالسلللل من الجمل وهذا بتقييم درجة واحدة لكّل اسلللتجابة صلللحيحة على مفر  7من الجمل من أصلللل 

حيث يظهر الفرق صلللغيرا  1.38وقيمة االنحراف المعيار   1.92كّل السللللسللللة،  بينما بلغت قيمة التباين 
ويدل ذلك على مدى عدم تشللللللتت وانحراف قيم هذه الفئة عن  قيمة المتوسللللللط، كما يدل على تجمع أغلب 

 درجات حول قيمة متوسطها.

ي اختبار الذاكرة البصةةةةرية سةةةةلسةةةةلة الجمل لدى فئة : يبين التوزيع التكراري للمتغيرات ف56الجدول رقم
 الثالثة ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 6.70 1 2 ضعيف
 6.70 1 4 حسن
 20.00 3 5 جّيد

 33.30 5 6 جيد جدا
 33.30 5 7 ممتاز

 100 15  المجموع
درجات  7و 6للفظيلة ذاكرة الجمل تتمركز حول فئة ، أّن درجلات اللذاكرة البصللللللللللللللريلة ا56يبلدو من الجلدول

ويدل ذلك على أّن أغلب األفراد اسللللللللللتجابوا  5بالمائة حيث كان عدد التكرارات يسللللللللللاو   33.31بنسللللللللللبة 
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حاالت استجابت لخمسة سالسل من الجمل  3سالسل من الجمل ماعدا  7و  6استجابة صحيحة لما بين 
ل وحالة أخرى اسللللتجابت ألربعة سللللالسللللل من الجمل. ويمكننا وحالة واحدة اسللللتجابت لسلللللسلللللتين من الجم

القول أّن اغلب أفراد فئة الثالثة ابتدائي تميز أداءها في اختبار الذاكرة البصلللرية اللفظية بالنجاح التام على 
 السالسل الجمل وكان أداءها مابين الجّيد والممتاز.

 

  في اختبار الذاكرة البصلللرية اللفظية لسللللسلللة الجمل للمدرج التكرار  32نالحظ من هذا الشلللكل البياني رقم 
 قيمة حو الدرجات المنخفضللللللللللة وألنّ أّن المنحى التكرار  وحيد نهاية وهو ملتو  التواٌء سللللللللللالٌب ألّنه يتجه نّ 

 المنوال أكبر من قيمة المتوسط.
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 نتائج فئة الثالثة ابتدائي في اختبار الذاكرة البصرية اللفظية سلسلة الكلمات: 3.6.2.2.5

: يبن درجة التباين واالنحراف المعياري في اختبار الذاكرة البصةرية سةلسلة الكلمات لدى 57لجدول رقما
 فئة الثالثة ابتدائي

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةةلةةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

15 60 4 2.71 1.64 6 1 
أّن متوسللط درجات االسللتجابة في اختبار الذاكرة البصللرية اللفظية سلللسلللة الكلمات ، 57نالحظ من الجدول

سللللللللللالسللللللللللل من   3، أ  أّن معدل االسللللللللللتجابات الصللللللللللحيحة يتعدى التّعرف على4عند أفراد العينة قد بل  
سللللللللالسللللللللل من الكلمات  وهذا بتقييم درجة واحدة لكّل اسللللللللتجابة على مفردات كّل  6الكلمات من أصللللللللل  

حيث يظهر الفرق صغيًرا ويدل  1.64وقيمة االنحراف المعيار   2.71بينما بلغت قيمة التباين   السلسلة،
ذلك على عدم  تشللللتت وانحراف قيم هذه الفئة عن متوسللللطها،  كما يدل على تجمع  أغلب درجات  حول 

 قيمة متوسطها وعلى أّن هذه الفئة قد نجحت على أغلب السالسل.

زيع التكراري للفئات في اختبار الذاكرة البصةةةةةرية سةةةةةلسةةةةةلة الكلمات لدى فئة : يبين التو  58الجدول رقم
 الثالثة ابتدائي

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 6.70 1 1 ضعيف جد ا

 13.30 2 2 ضعيف
 20.00 3 3 متوسط
 20.00 3 4 جيد

 13.30 2 5 جيد جدا
 26.70 4 6 ممتاز

 100 15  المجموع
يبدو من هذا الجدول أّن درجات الذاكرة البصللرية اللفظية لسلللسلللة الكلمات تتوزع بشللكل متسللاٍو تقريبا حول 

درجات كانت عدد التكرارات في هذه الفئة  5بالمائة،  وعند  21درجات وبنسللللبة  4إلى  3فئة درجات من 
بالمائة.   26.71بنسللللللبة  4درجات كان التكرار يسللللللاو   6بالمائة، أما في فئة 13.31بنسللللللبة  2يسللللللاو  

سللللالسللللل من الكلمات ماعدا  6و 2ويدل ذلك على أّن أغلب األفراد اسللللتجابوا اسللللتجابة صللللحيحة لما بين 
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 بالمائة. و يمكننا القول أّن اغلب أفراد فئة الثالثة ابتدائي 6.71حالة واحدة استجابت لسلسلة واحدة بنسبة 
ية للكلمات بالنجاح التام على السللللللالسللللللل المتكونة من ثالثة تميز أداءها في اختبارا لذاكرة البصللللللرية اللفظ

 كلمات. 8كلمات إلى 

 

 

للمدرج التكرار  في اختبار الذاكرة البصللرية اللفظية للسلللسلللة الكلمات أّن  33نالحظ من الشللكل البياني رقم
ّن قيمة نخفضللللللللللللللة وألحو الدرجات الممنحى التكرارات وحيلد النهلاية وهو ملتو  التواٌء سللللللللللللللالٌب ألّنه يتجه ن  

 المنوال أكبر من قيمة المتوسط الحسابي.

 االستنتاج: -

نسلللتخلص من النتائج فئة السلللنة الثالثة ابتدائي في اختبارات الذاكرة اللفظية السلللمعية والبصلللرية، أّن معظم 
يحة حأفراد العينة يتميزون بذاكرة لفظية سمعية وبصرية حسنة، حيث الحظنا أّن قدرتهم في االستجابة الص
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تبار في اخ ال تتعدى ثالثة سللللالسللللل من الكلمات أ  القدرة على حفظ واسللللترجاع   خمسللللة  مفردات لغوية
الذاكرة اللفظية السللللللمعية، وقد نجح أفراد العينة في اختبارات الذاكرة اللفظية البصللللللرية لسلللللللسلللللللة الجمل في 

رف سة الكلمات، فنجد أّن معدل التعّ خمسلة سالسل من الجمل، أّما في اختبار الذاكرة اللفظية البصرية لسل
واالسللللللللترجاع  لدى أفراد العينة قد  تعدى ثالثة سللللللللالسللللللللل من الكلمات أ  التّعرف على سللللللللتة كلمات في 
السلللسلللة. ويمكننا القول أّن مسللتوى الذاكرة اللفظية السللمعية والبصللرية حسللن لدى أفراد الثالثة ابتدائي وهذا 

 ر القراءة والتشفير والتجميع وفهم النّص.ما يفسر نتائجهم الجّيدة في اختبا

 نتائج فئة الثالثة ابتدائي اختبار تلخيص النّص:  7.2.2.5

 تمهيد:

يدل التلخيص على اسلتخراج العناصلر األسلاسية في موضوع النّص وتنظيمها وعرضها بصفة موجزة دون 
"التلخيص مجال وظيفي  (258، ص 2111تشّويه المعاني الرئيسة في النّص. وقد اعتبر )حسن شحاتة، 

كتابي يرتبط بالقراءة ارتباًطا عضلللللللللوًيا، سلللللللللواء في المواد الدراسلللللللللية المختلفة أم في القراءة الحرة أو الكتب 
المقللدم   ( يعتبر  التلخيص "إعللادة كتللابللة النّص LAURENT , 1985, p.73والمقللاالت." أمللا لورنللت )

ة وتحقيق اقتصللاد في الوسللائل التي تحمل معاني ضللمن ثالثة عناصللر منها : الحفاظ  على تكافؤ المعلوم
( أّن  فهم 85، ص 2111و التكيف مع وضللللللعية االتصللللللال الجديدة"، ويرى )حاتم حسللللللين البصلللللليص ، 

دوًرا هاًما في عملية التلخيص واإلحاطة بفكر النّص المراد تلخيصللله، والتمييز بين ما يتصلللل  النّص يلعب
ا، ا فيه، وبين ما ال يتصللل به أو ما يكون ارتباطه بالنّص ضللعيفً بالموضللوع مباشللرة ويشللكل عنصللًرا أسللاسلليً 

  ويعتمد التلخيص الجّيد على مهارات أساسية منها:

 حسن تنظيم الملّخص. -

عرض فكره بصفة منطقية كما ورد في النّص األصلي، ألّن العشوائية في الترتيب الفكر  تضعف  -
 التلخيص وتغّير معناه.

عتمد على التّعرف على األفكار األسللللللاسللللللية مع تلخيص واسللللللتخدام بنية النّص،  إّن فهم النّص في مجمله ي
إاّل أّن مفهوم األفكار األسلاسلية يختلف من قارئ آلخر ولذا يجد القارئ صلعوبة في تحديد األفكار الرئيسة 

هي  ىفي النّص. وقد بينت الدراسلللات الحديثة أّن هناك نوعين من المعلومات األسلللاسلللية في النّص، فاألول
يلة وتعتبر هامة ألّن الكاتب حددها، والثانية معلومات سللللللللللللللياقية وتعتبر هامة ألّن القارئ  معلوملات نصللللللللللللللّ
اعتبرها كذلك من خالل قصللده في القراءة. وتؤّكد أغلب الدراسللات على أّن القارئ المبتدأ يجد صللعوبة في 

ئيسللللللة في يجد القارئ الجّيد األفكار الر التّعرف على المعلومات التي يعتبرها الكاتب هامة في النّص، بينما 
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النّص بسللللهولة معتمًدا في ذلك على  قصللللده أثناء القراءة  والمؤشللللرات التي وضللللعها الكاتب لتعيين أهمية 
ا لفهم  .Giasson, 2011, p74-75المعلومللة في النّص  ) (. ويعتبر تلخيص النّص مؤشللللللللللللللًرا حقيقيلللً

خيص النّص المقروء اعتمللادا على األثر الللذاكر  وذلللك لتللأكيللد المكتوب، ونظرا ألهميتلله أدرجنللا  اختبللار تل
 فهم التالميذ له.

: يبين درجةةة التبةةاين واالنحراف المعيةةاري في اختبةةار تلخيص النّص لةةدى  فئةةة الثةةالثةةة  59الجةةدول رقم
 ابتدائي

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

األدنةةةةةى  الةةةةةحةةةةةد
 للدرجات

15 28 1.87 0.83 0.91 3 1 
 أّن متوسط درجات االستجابة في اختبار تلخيص النّص عند أفراد العينة قد بل  59نالحظ من الجدول رقم

و  1.83أ  أّن معدل االسللتجابات الصللحيحة  يقترب من الدرجة الثانية،  بينما بلغت قيمة التباين  1.87
حيث يظهر الفرق طفيفا ويدل ذلك على عدم تشللللللللللللللتت وانحراف  قيم هذه  1.91قيملة االنحراف المعيار  

الفئة عن متوسللللللللطها،  كما يدل على تجمع  أغلب الدرجات  حول قيمة متوسلللللللللطها،   ويدل هذا على أّن 
 نصف  الفئة قد نجح  في هذا االختبار.

 ائيلدى فئة الثالثة ابتد: يبين التوزيع التكراري للدرجات  في اختبار  تلخيص  النّص 60الجدول رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 46.70 7 1 ضعيف
 20.00 3 2 متوسط
 33.30 5 3 جّيد

 100 15  المجموع
درجة حيث بل  عدد  1، أّن درجات تلخيص النّص تتوزع بشكل متفاوت عند فئة 61يبدو من الجدول رقم 

 33.31بنسبة  5درجات فقد بل  التكرار عند هذه الفئة  3لمائة،  أّما في فئة با 46.71بنسبة  7التكرارات
. و تدل هذه النتائج على أّن أغلب األفراد 3حيث بل  عدد التكرارات  2بالمائة،  و تقل الدراجات عند فئة 

فقد  درجات، أما بقية أفراد العينة 3و 2الذين اسللللللتجابوا اسلللللللتجابة صللللللحيحة كانت درجاتهم تنحصلللللللر بين 
 .7جاءت نتائجها ضعيفة حيث انحصرت درجاتها عند درجة واحد وقد بل  عدد التكرار
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نالحظ من هذا الشللللللللكل البياني للمدرج التكرار  الختبار تلخيص النّص أّن المنحى التكرار  وحيد النهاية، 
 حو الدرجات المرتفعة.وهو غير متماثل و مفلطح ويعتبر موجٌب ألّنه يتجه ن  

 ج:االستنتا -

تبين نتائج فئة الثالثة ابتدائي في اختبار تلخيص النّص، أّن مسللللتوى أفراد العينة يتراوح من الضللللعيف إلى 
 الجّيد حيث تتمركز أغلب االسلللللللللتجابة أفراد العينة عند المسلللللللللتوى الضلللللللللعيف، وأقلية منهم عند المسلللللللللتوى

دم لية التلخيص باإلضللللللللافة إلى عالمتوسللللللللط والجّيد، ويعود ذلك ألّن القارئ في هذه السللللللللن ال يتحّكم في آ
 تحكمه في آلية الكتابة من عالمات الوقف والتراكيب النحوية واإلمالئية واللغوية.
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 النتائج المرتبطة بفئة السنة الرابعة ابتدائي: 3.2.5
 خصائص عينة الرابعة ابتدائي: 1.3.2.5

 تمهيد:

سلللللللللنة، ويبل   12سلللللللللنوات و 9 تلميذ وتلميذة، وتتراوح أعمارهم ما بين 18يتكون أفراد هذه المجموعة من 
وتتراوح  7سللللللللللللللنلة في حين يبل  علدد الذكور 12سللللللللللللللنوات  و 9وتتراوح أعملارهم ملا بين  11علدد اإلنلاث 

سنوات مع العلم أّن العينة قد اختيرت بشكل عشوائي أّما مستواهم الدراسي  11سلنوات و 9أعمارهم مابين 
 .61اث كما هو موضح في الجدول رقمفيتراوح ما بين الجيد و المتوسط بالنسبة للذكور واإلن

 توزيع عينة فئة الرابعة ابتدائي حسب تاريخ الميالد. 1.1.3.2.5

يتوزع أفراد عينة الرابعة ابتدائي حسللللب تاريت الميالد والسللللنة الدراسللللية بنسللللب متفاوتة بين الذكور واإلناث 
 .35و الشكل البياني رقم  61كما هو موضح على الجدول رقم 

 : توزيع فئة الرابعة ابتدائي حسب تاريخ الميالد والسنة الدراسية المعادة.61الجدول رقم

السةةةةةةةةنة   معيد للسنة عدد اإلناث عدد الذكور سنة الميالد
الدراسية 
 المعادة

 النسبة المئوية المجموع الكلي

 05.55 01 3-1 نعم 01 00 2000

 05.55 01 1 نعم 01 00 2001
 66.68 12  ال 07 05 2002
 22.22 04  ال 02 02 2003
 100 18  11 07 المجموع الكلي
  100  61.11 38.89 النسبة المئوية

فراًدا  12إذ يبل  عددهم  2112، أّن أغلب أفراد العينة الثانية من مواليد سللللللنة 62نالحظ من الجدول رقم 
المائة ويعود السللبب ب 22.22بنسللبة  2113بالمائة،  بينما أحصللينا أربعة أفراد من مواليد  66.68بنسللبة 

 2111لكون هؤالء األفراد قد التحقوا بالمدرسلة قبل سلن السادسة، كما أحصينا حالة واحدة من مواليد سنة 
بالمائة وقد أعادت السللللنة األولى والثالثة، وحالة واحدة أيضللللا من  5.55سللللنة بنسللللبة  12حيث بل  سللللنها 

سلللنة، وتمثل  11ة األولى ابتدائي وقد بل  سللنها بالمائة وهي معيدة للسلللن 5.55بنسللبة  2111مواليد سللنة 
بالمائة، ويظهر ذلك جليا من  38.89بالمائة،  بينما تمثل نسللللبة الذكور  61.11نسللللبة اإلناث في العينة 

 .35الشكل البياني رقم
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 توزيع أفراد عينة الرابعة ابتدائي حسب السن والجنس: 2.1.3.2.5

 سب غير متساوية بين اإلناث والذكور كما هو موضح علىيتوزع أفراد عينة الرابعة ابتدائي حسب السن بن
 .36والشكل البياني رقم 62الجدول رقم

 : يبين توزيع فئة الرابعة إبدائي ونسبة تكرارها حسب الجنس والسن.62الجدول رقم

 الجنس
 السن

 النسبة المئوية المجموع ذكور إناث

 22.22 04 02 02 سنوات 9
 66.68 12 05 07 سنوات 10
 05.55 01 00 01 سنة 11
 05.55 01 00 01 سنة 12

 100 18 07 11 المجموع
  100 38.89 61.11 النسبة المئوية

بالمائة، وتمثل األغلبية في هذه الفئة أما  61.11، أّن نسللللللللبة اإلناث قد بلغت 36نالحظ من الجدول رقم 
ورنت بنسلللللبة الذكور،  ونالحظ أّن بالمائة، وهي نسلللللبة ضلللللئيلة إذا ما قُ  38.89الذكور فقد بلغت نسلللللبتهم 
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 12سللنوات حيث بل  المجموع الكلي للتكرار من الجنسللين في هذه الفئة  11أغلب أفراد العينة هم من فئة 
 7بالمائة،  و يتوزع هذا التكرار بصللللللللفة متفاوتة لدى الجنسللللللللين، حيث أحصللللللللينا  66.68ونسللللللللبته الكلية 

سنوات حيث  9بينما سلجلت توزيًعا ضلئياًل نسلبيا لدى فئة  تكرارات لدى الذكور، 5تكرارات لدى اإلناث و 
بالمائة، بينما سجلنا نسبة  22.22وبنسبة متساوية لدى الجنسين بلغت نسبته الكلية  4بل  مجموع التكرار 
بالمائة لدى اإلناث فقط وهي  5.55سللللللنة حيث بلغت نسللللللبة تكرارها  12سللللللنة و 11ضللللللئيلة جدا من فئة 
سلللللللنة، وتنعدم هذه الفئة عند الذكور تماًما ويمكن متابعة ذلك على  12و 11سلللللللن  حالة واحدة متكررة في
 .36الشكل البياني رقم 
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 توزيع عينة الرابعة ابتدائي حسب التحصيل الدراسي: 3.1.3.2.5

 ايتوزع أفراد عينة الرابعة ابتدائي حسللب مسللتوى التحصلليل الدراسللي بنسللب متفاوتة بين اإلناث والذكور كم
 .37والشكل البياني رقم 63هو موضح على الجدول رقم 

 الرابعة ابتدائي حسب نتائج التحصيل الدراسي. :  توزيع عينة63الجدول رقم 

، أّن أغلب أفراد العينة يتميزون بالمستوى الجّيد من حيث نتائج التحصيل 63نالحظ من خالل الجدول رقم
بالمائة، بينما المسللللللتوى المتوسللللللط في التحصلللللليل الدراسللللللي،   88.89الدراسللللللي حيث بلغت نسللللللبة تكرارهم 
بالمائة، وانعدم المسللتوى الضللعيف في هذه الفئة ، أنظر  11.11تكرار فنسلبته ضللعيفة حيث بلغت نسلبة ال

 . 37إلى الشكل البياني رقم 

 

الةةةةةنسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة   المجموع مستوى ضعيف مستوى متوسط مستوى جّيد األفراد
 المئوية

 61.11 11 00 01 10 اإلناث
 38.89 07 00 01 06 الذكور
 100 18 00 02 16 المجموع

  100 00 11.11 88.89 النسبة المئوية
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 توزيع عينة الرابعة ابتدائي حسب نوع القراءة: 4.1.3.2.5
يتوزع أفراد عينة الرابعة ابتدائي حسلللللب نوع القراءة بنسلللللب غير متسلللللاوية بين اإلناث والذكور كما 

 .38والشكل البياني رقم 64رقم هو موضح على الجدول 

 .: يبين نسبة توزيع العينة حسب الجنس ونوع القراءة64الجدول رقم

 القراءة     
 
 الجنس

 
 السريعة

 
 المتوسطة

 
 البطيئة

 
 المجموع

 
 النسبة المئوية

 61.11 11 16.67 38.89 05.55 إناث
 38.89 07 5.55 11.11 22.22 ذكور

 %100 18 22.22 50,00 27.77 المجموع
، أّن أغلب أفراد العينة يتميزون بالقراءة المتوسلللللطة السلللللرعة حيث بلغت نسلللللبة 64نالحظ من الجدول رقم 

بالمائة، في حين مثلت القراءة  27.77بالمائة بينما تمثل القراءة السللللريعة نسللللبة ضللللئيلة بلغت  51التكرار 
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بالمائة،  كما هو موضح على الشكل  22.22البطيئة نسبة ضئيلة حيث بلغت نسبة التكرار في هذه الفئة 
 .38البياني رقم

 
 

 نتائج فئة السنة الربعة في اختبار السرعة في القراءة: 2.3.2.5
 تمهيد: -

نعرض هنا أهم النتائج الخاصللة بفئة السلللنة الرابعة ابتدائي، و سللنحاول أّن نبرز درجة التشلللابه واالختالف 
 مختلف االختبارات.بين نتائج هذه الفئة ونتائج فئة السنة الثالثة في 

: يبين درجة المتوسةةةةةةط واالنحراف المعياري والتباين للزمن المسةةةةةةتغرق في قراءة النّص 65الجدول رقم
 عند فئة الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةجةةةةةمةةةةةوع 
 الزمن

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةحةةةةةد األعةلى 
 للزمن

الةةحةةةةةد األدنةةى 
 للزمن

 66د و 81 18
 ثا

 54د و4
 ثا

 35و د10
 ثا

 ثا 42دو2 ثا 35د و 16 ثا21د و3
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 4دقائق إلى  3، أّن متوسللللللللط الزمن المسللللللللتغرق في القراءة، ينحصللللللللر ما بين 65نالحظ من الجدول رقم 
ثانية، وهذا يعني أّن معدل  54دقائق  و 4دقائق في قراءة النّص،  بحيث بل  متوسط السرعة في القراءة  

دقائق، أما القراءة البطيئة  يمكن قياسلللللللها  4الرابعة  ابتدائي  يتجاوز الزمن المسلللللللتغرق في القراءة لدى فئة
 3ثللانيلة و بلغللت قيملة االنحراف المعيللار   35دقلائق و  11دقللائق، أمللا قيمللة التبلاين فبلغللت  5ابتلداًء من 
 3ز و ثانية،  ويدل ذلك على أّن الزمن القياسي المستغرق في القراءة لدى أفراد هذه العينة يتجا 21دقائق و

 3دقائق والقراءة المتوسللللللللللللطة ما بين  3دقائق. ويمكننا القول أّن القراءة السللللللللللللريعة تتراوح من دقيقتين إلى 
دقائق فما فوق كما هو موضلللح على الشلللكل البياني رقم  5دقائق، أّما القراءة البطيئة ابتداء من  4دقائق و

39. 

 

  في اختبار السلللللللرعة في القراءة لدى عينة الرابع ،  للمدرج التكرار 39نالحظ من هذا الشلللللللكل البياني رقم 
ابتدائي، أّن المنحى التكرار  وحيد نهاية وهو مفلطح وموجٌب ألّنه يتجه نحو الدرجات المرتفعة ومتوسلللللللللط 

 ثانية. 54دقائق و 4السرعة في هذه في يساو 
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 :  يبين مستوى القراءة عند فئة السنة الرابعة ابتدائي.66الجدول رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات لقراءةمستوى ا
 27.80 50 ضعيف
 50.00 90 متوسط
 22.20 40 جيد

 100,0 18 المجموع
،  أّن مستوى القراءة يتراوح ما بين القراءة السريعة الجّيدة والقراءة المتوسطة والقراءة 66يبين لنا الجدول رقم

بالمائة و نسلللبة التالميذ الذين  22.21ة بصلللفة جيدة البطيئة، و بلغت نسلللبة التالميذ الذين يحسلللنون القراء
بالمائة، بينما التالميذ الذين يعادون  27.81يعدون في فئة بطيء القراءة أو الذين يقرؤون بصفة ضعيفة  

بالمائة هم يمثلون األغلبية  51في فئة متوسللط القراءة أو الذين يقرؤون بصللفة متوسللطة فقد بلغت نسللبتهم 
 .41هو موضح على الشكل البياني رقم  في هذه الفئة كما

 

 االستنتاج:-

إن نتائج فئة السنة  الرابعة ابتدائي في اختبار السرعة، تدل على أّن أفراد هذه الفئة  لديهم سرعة متوسطة 
في انجاز نشللللللاط القراءة  تسللللللاو  أربعة دقائق وأربعة وخمسللللللين  ثانية، وأّن أغلب أفراد هذه الفئة يتميزون 

وسلللط في القراءة  وأّن نسلللبة القراءة الجّيدة والسلللريعة ضللللعيفة إذا ما قرنا نتائج هذه الفئة بنتائج  بمسلللتوى مت
فئة  السللللنة الثالثة ابتدائي، حيث الحظنا أّن  متوسللللط السللللرعة لدى هذه الفئة يسللللاو  ثالثة دقائق وسللللبعة 
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اءة مقارنة ث أسرع من الذكور  في القر وستين ثانية ويتميز أغلبهم بالقراءة السريعة الجّيدة، ووجدنا أّن اإلنا
 بفئة السنة الرابعة أين تفوق الذكور على اإلناث في سرعة القراءة.

 نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبار التعرف على أصوات وأسماء الحروف: 3.3.2.5

 : نتائج اختبار التّعرف على  أصوات الحروف   وأسمائها لدى فئة الرابعة ابتدائي. 67الجدول رقم

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 1116 55.89 1.22 1.47 56 54 
، وأّن قيمة متوسط 1116مجموع الدرجات عند فئة الرابعة ابتدائي يساو   ،  أنّ 67نالحظ من الجدول رقم

 في اختبار التّعرف السلمعي والبصلر  على أصوات الحروف 55.89  الدرجات التي تحصللت عليه قد بل
، وكن الحلد األعلى للدرجات 1.47واالنحراف لمعيلار  1.22في اللغلة العربيلة، بينملا بلغلت درجلة التبلاين 

درجة وتدل هذه النتائج على أّن أفراد هذه الفئة يتميزون  54درجة  والحد األدنى يسللللللللللللللاو   65يسللللللللللللللاو  
د ع لى الحروف مللا عللدى حللالللة واحللدة كللانللت نعللاني من خطللأين في التّعرف على أصللللللللللللللوات بتّعرف جيللّ

 الحروف.

: مسةةةةتوى التّعرف  السةةةةمعي والبصةةةةري على أصةةةةوات الحروف الهجائية لدى فئة الرابعة 68الجدول رقم
 ابتدائي

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجة األداء
 5,6 1 54 التعرف بخطأين
 94,4 17 56 التّعرف الجّيد

 100,0 18 المجموع
ا 68نالحظ من الجلللدول رقم  ، أّن معظم أفراد العينلللة قلللد نجحوا في التّعرف على الحروف الهجلللائيلللة تعرفلللً

بالمائة إال حالة واحدة حيث بلغت نسللللبة عدم  94.4سللللمعيا وبصللللريا صللللحيحا حيث بلغت نسللللبة التّعرف 
أفراد عينلة الرابعلة ابتدائي  يتمتعون بادراك  سللللللللللللللمعي بلالملائلة . وتلدل هلذه النتلائج  على أّن  5.6التّعرف 

 .41وبصر  جّيد ألصوات الحروف الهجائية في اللغة العربية كما هو موضح على الشكل البياني رقم 
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،  للمدرج التكرار  الختبار التّعرف لدى فئة الرابعة ابتدائي أّن المنحى 41نالحظ من الشللللللللكل البياني رقم 
أكبر  65تواء سلللللالبا ألّنه يتجه نحو الدرجات المنخفضلللللة وألّن قيمة المنوال التي تسلللللاو  التكرار  ملتو  ال
 من قيمة المتوسط.

 االستنتاج: -

تدل نتائج اختبار التّعرف لدى فئة الرابعة ابتدائي أّن كّل أفراد لديهم تعرف جّيد على أصوت الحروف 
 فئة السنة الثالثة.ما عدى حالة واحدة، وتتناسب نتائج هذه الفئة مع نتائج 
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 نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبارات فهم النّص: 4.3.2.5
 ف علىرّ الرابعة ابتدائي في اختبار التع نتائج فئة 1.4.3.2.5

 النّص:  الكلمات الصعبة في معاني       

ف على الكلمات الصةةةةةةةةعبة لدى رّ النحراف المعياري في اختبار التع: يبين درجة التباين وا69الجدول رقم
 الرابعة ابتدائيفئة 

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 58 3,22 1.94 1.39 6 1 
، أّن مجموع الدرجات عند عينة السلللللللللللنة الرابعة ابتدائي قد بل  في هذا االختبار 69نالحظ من الجدول رقم

وكللانللت أدنى درجللة  1.94والتبللاين،  3.22جللات األداء على هللذا االختبللار بل  درجللة و متوسللللللللللللللط در  58
 درجات. 6تساو  درجة واحدة وأعالها تساو  

لى ف عرّ الرابعةة ابتةدائي في اختبار التع : التوزيع التكراري للةدرجةات عنةد فئةة السةةةةةةةةةنةة70الجةدول رقم 
 الكلمات الصعبة.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
1,00 30 16,7 
2,00 10 5,60 
3,00 70 38,9 
4,00 40 22,2 
5,00 20 11,1 
6,00 10 5,60 

 100,0 18 المجموع
، أّن مسلتوى نتائج عينة السلنة الرابعة في اختبار التّعرف على األلفاظ الصعبة 71نالحظ من الجدول رقم 

هذا السلللللللللللللللم وكانت النتائج درجات على  6إلى  1في نّص كانت متوسللللللللللللللطة، حيث تراوحت درجاتهم من 
 كاآلتي:

 بالمائة، 38.9درجات بنسبة  3حاالت تحصلت على 7 -
 بالمائة، 22.2درجات وتمثل  4حاالت تحصلت على  -
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 بالمائة، 11.1درجات وتمثل  5حالتان تحصلتا على  -
 بالمائة، 5.6درجات وتمثل  6وحالة واحدة تحصلت على  -
 مائة،بال 16.7وهي تمثل  1حاالت تحصلت على درجة  -
 بالمائة. 5.6وتمثل 2حالة  واحدة  تحصلت على درجة  -

و بما أّن األغلبية تحصلللللللت على درجات متوسللللللطة فيمكننا القول أّن عينة السللللللنة الرابعة تتمتع بمسلللللللتوى 
 .42إفراد  مقبول كما هو موضح في الشكل البياني رقم

 

ر التعرف على معللاني الكلمللة غير ، للمللدرج التكرار  في اختبللا42من خالل هللذا  الشللللللللللللللكللل البيللاني رقم 
المألوفة في النّص، يتضح لنا أّن نسبة الناجحين في اختبار المستوى اإلفراد  تمثل األغلبية إاّل أّن معظم 

، كما نالحظ أّن المنحنى التكرار  وحيد نهاية 3.22النلاجحين يتمركزون حول المتوسللللللللللللللط  اللذ  بل  هنا 
أكبر من قيمة  3.22لدرجات المرتفعة وألّن قيمة المتوسط التي تساو  مفلطح وهو موجًبا ألّنه يتجه نحو ا

 .3المنوال التي تساو 
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 االستنتاج: -

تدل نتائج فئة السللنة الرابعة في اختبار التّعرف على معاني الكلمات الصللعبة في النّص على أّن أفراد هذه 
 تبارذه النتائج أّن مسللللللللللللللتوى األداء الخالفئلة للديهم قلدرة التّعرف على ثالثلة كلمات إلى أربعة، ويتبن من ه

التّعرف على الكلمات الصلللللعبة في النّص  لدى هذه الفئة العمرية مماثل لمسلللللتوى أداء فئة الثالثة ابتدائي، 
ومنه يمكننا القول أّن مسللللللللللتوى التّعرف على الكلمات الصللللللللللعبة في الفئتين متوسللللللللللط  حيث بل  متوسللللللللللط 

، إذ  نالحظ فرًقا طفيفًا بين الفئتين 3.22وعند فئة الرابعة ابتدائي  3.81اللدرجلات عنلد فئلة الثلالثلة ابتدائي 
ربما يعود إلى عامل النسلللللليان بالنسللللللبة لفئة الرابعة ابتدائي ألّن محتوى النّص يعتبر من الخبرات السللللللابقة 

الخبرات  نالتي مرت عليها حوالي سلنة دراسلية كاملة، أّما بالنسبة لفئة السنة الثالثة يعتبر محتوى النّص م
 الجديدة.

 نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبار فهم محتوى النّص: 2.4.3.2.5

: يبين درجةةة التبةةاين واالنحراف المعيةةاري في اختبةةار فهم محتوى النّص) تحليةةل أفكةةار 71الجةةدول رقم
 النّص( لدى فئة الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

حةةةةةد األعةةةةلةةةةى الةةة
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 111 6.11 1.28 1.13 7 4 
 111،  أّن مجموع درجلات االختبلار عنلد عينلة السللللللللللللللنلة الرابعة ابتدائي قد بل 71نالحظ من الجلدول رقم 

أما قيمة االنحراف المعيار  فتساو   1.28والتباين  6.11ومتوسط درجات األداء في هذا االختبار قد بل  
 .7درجات وأعالها يساو   4وكانت أدنى درجة تساو   1.13

التوزيع التكراري للدرجات عند فئة السةةةنة الرابعة ابتدائي في اختبار فهم النّص)تحليل  :72الجدول رقم 
 أفكار النّص(.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
04 3 16,7 
05 1 5,6 
06 5 27,8 
07 9 50,0 

 100,0 18 المجموع
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، أّن نتللائج عينللة السللللللللللللللنللة الرابعللة في اختبللار فهم النّص كللانللت جيللدة، بحيللث 71نالحظ من الجللدول رقم 
 درجات على هذا السلم وكانت نتائجهم كاآلتي: 7إلى  4تراوحت درجاتهم من 

 بالمائة وتمثل هذه النسبة الفهم الممتاز للنّص، 51درجات بنسبة  7حاالت تحصلت على  9 -

 بالمائة وتمثل هذه النسبة الفهم الجّيد للنّص، 27.8درجات وتمثل  6ت على حاالت تحصل 5 -

 بالمائة، وتمثل  الفهم الحسن للنّص. 5.61درجات وتمثل  5وحالة واحدة تحصلت على   -

 ائة. وتمثل الفهم المتوسط للنّص.بالم 16.7حاالت تحصلت على أربع درجات ونسبتها  3بينما نجد 

فراد تحصللللللللللللللوا على أعلى درجة،  فيمكننا أّن نؤّكد على أّن عينة السلللللللللللللنة الرابعة تتمتع ما أّن أغلبية األوب
بمسللتوى فهم جّيد أو مقبول للنّص المقروء ألّنها تحصلللت على الدرجة الكاملة كما هو موضللح في الشللكل 

 .43البياني رقم

 

وجب،  حيد النهاية وهو مفلطح ومنالحظ من هذا للمدرج التكرار  الختبار فهم النّص أّن المنحى التكرار  و 
 حو الدرجات المرتفعة ويبدو أّن كّل أفراد المجموعة قد نجحوا في االختبار.ألّنه يتجه ن  
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 االستنتاج: -

د وتتمثللل هللذه  تللدل نتللائج اختبللارات الفهم لللدى عينللة الرابعللة ابتللدائي على نجللاح أغلللب أفراد هللا بتقللدير جيللّ
ة ابتدائي حيث كانت نتائجها تتمركز عند فئة سلللبعة درجات وكانت نسلللب النتائج مع نتائج فئة السلللنة الثالثة

ونالحظ اختالف  6.11بينما بلغت نسلللبة المتوسلللط لدى فئة الرابعة ابتدائي  5.93المتوسلللط لديها تسلللاو  
في قيمة المتوسللط عند الفئتين  فهي منخفظة لدى فئة السلللنة الثالثة ابتدائي ومرتفعة بدرجة واحدة لدى فئة 

ابعة ابتدائي ويعود هذا ربما إلى عمر هذه الفئة وخبراتها السابقة حول الموضوع  وعدد سنوات ممارستها الر 
 للقراءة

( (Giasson,2011, ,170-172( وجياسلللون -Fayol, 1992, p. 93كما أكد ذلك كّل من  فايول ) 
شخاص دراسات الثقافية أّن األعلى أّن المعارف السابقة لها دوًرا هاًما  في عملية فهم النصوص، وبينت ال

يقروؤن النصلللوص بسلللرعة إ ذا كانت ترتبط بثقافتهم ويسلللتوعبون بسلللهولة المعارف التي تحتويها النصلللوص 
ذا كلان النّص يرتبط بثقافة أجنبية، وبينت الدراسللللللللللللللات الحديثة حول عملية  المقروءة،  ولكن يخطؤون أكثرا 

حول موضللللوع ما يكتسللللبون بسللللهولة المعارف الجديدة اثناء فهم المقروء أّن األشللللخاص الذين لديهم الخبرة 
نفس الدراسللللات على أّن القارئ الذ  يمتلك معارف حول موضللللوع النّص  قرائتهم للموضللللوع. ودلت نتائج 

 لديه حساسية أكبر لفهم النّص وتعّلم معارف جديدة.

 نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبارات التشفير و التجميع: 5.3.2.5

 تائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبار المستوى الداللي لاللفاظ المألوفة:ن 1.5.3.2.5

: يبين قيمة المتوسةةةةط والتباين واالنحراف المعياري في اختبار المسةةةةتوى الداللي لأللفاظ 73الجدول رقم
 المألوفة لدى فئة الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 141 7.83 7.79 2.79 11 3 
،  أّن مجموع درجات اختبار المسلتوى الداللي لأللفاظ المألوفة عند عينة السنة 73نالحظ من الجدول رقم 

أمللا قيمللة 7.79والتبللاين  7.83ومتوسللللللللللللللط درجللات األداء في هللذا االختبللار بل  141الرابعللة ابتللدائي بل  
 .11درجات وأعالها يساو   3، وكانت أدنى درجة تساو  2.79االنحراف المعيار  فتساو  
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التوزيع التكراري للدرجات عند فئة السةةةنة الرابعة ابتدائي في اختبار المسةةةتوى الداللي  :74الجدول رقم 
 لأللفاظ المألوفة.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
3 03 16,7 
5 02 11,1 
7 01 05,6 
8 02 11,1 
9 02 11,1 

10 07 38,9 
11 01 05,6 

 100 18 المجموع
، أّن نتائج عينة السلللللللللللنة الرابعة في اختبار المسلللللللللللتوى الداللي لأللفاظ المألوفة 74نالحظ من الجدول رقم 

 درجات وكانت نتائجهم كاآلتي: 3درجة إلى 11كانت جّيدة، وتتراوح درجاتهم من 

 بالمائة، 16.7الضعيف بنسبة  حاالت  في المستوى -
 بالمائة، 11.1حالتين في المستوى المتوسط بنسبة  -
 بالمائة، 5.6حالة واحدة في المستوى الحسن بنسبة  -
 بالمائة، 11.1حالتين في المستوى حسن بنسبة  -
 بالمائة 11.1حالتين في المستوى الجّيد بنسبة  -
 بالمائة، 38.9حاالت  في المستوى  الجّيد جدا بنسبة  -
 بالمائة. 5.6وحالة واحدة في المستوى الممتاز بنسبة -

و بما أّن أغلبية األفراد تحصلللللللللوا على  مسللللللللتوى جّيد فيمكننا أّن نؤّكد على أّن عينة السللللللللنة الرابعة تتمتع 
بمسلللللللتوى  داللي جّيد أو مقبول في االسلللللللتدالل عن معاني الكلمات المألوفة باسلللللللتثناء ثالثة حاالت كانت 

 .44كما هو موضح على الشكل البياني رقمنتائجها ضعيفة 
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، أّن المنحى التكرار  في اختبار المسلللللللتوى الداللي هو 44نالحظ من المدرج التكرار  للرسلللللللم البياني رقم 
وحيد النهاية و مفلطح وموجب،  ألّنه يتجه نحو الدرجات المرتفعة ويبدو أّن كّل أفراد المجموعة قد نجحوا 

 الثة حاالت.في االختبار باستثناء ث

 االستنتاج: -

توى داللي جّيد في بمستدل نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبار المسلتوى الداللي، أّن أفراد العينة يتميزون 
االسلتدالل عن معاني الكلمات المألوفة باسلتثناء ثالثة حاالت التي كان مستواها ضعيفا وتأتي هذه النتائج 

ويدل على أّن  8.41ابتدائي  الذ  بل  متوسللللللط درجاتها في هذا االختبار مماثلة لنتائج فئة السلللللنة الثالثة 
أفراد هذه العينة قد نجحوا على أكثر من ثمانية سلللللالسلللللل من الكلمات بين بل  متوسللللللط الدرجات في نفس 

وهذا يعني أّن أفراد هذه العينة قد نجحوا على أكثر من سللللللللللللللبعة  7.81االختبلار للدى أفراد الرابعة ابتدائي 
سللللللللل من الكلمات، وهذا ما يثبت أّن هذه المفردات  تتناسللللللللب تماًما مع المسللللللللتوى اإلفراد  لدى هذه سللللللللال

 (على أّن اسللتحضللار معنى الكلمة يتوقف على حداثة13، ص 1984الفئات العمرية. ويؤّكد )داود عبده، 
د اإلنسللان صللعوبة في بينما يج .سللماعها، فالكلمات الشللائعة التي يسللمعها اإلنسللان كثيرا تُفهم بسللرعة أكبر

 استحضار معنى الكلمات غير المألوفة والتراكيب المعقدة.
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 نتائج عينة الرابعة ابتدائي في اختبار ملء الكلمات الناقصة: 2.5.3.2.5

:يبين درجة المتوسةةةط والتباين واالنحراف المعيار في اختبار ملء الكلمات الناقصةةةة لدى 75الجدول رقم
 فئة الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

جةةةةةةةمةةةةةةةوع مةةةةةةة
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 146 8.11 2.69 1.64 9 4 
 8.11، أّن متوسللللط االسللللتجابات لهذا االختبار عند فئة الرابعة ابتدائي يسللللاو  75يظهر من الجدول رقم 

درجات والدرجات العليا تسللاو    4ات الدنيا تسللاو   والدرج 1.64واالنحراف المعيار   2.69وبل  التبيان 
 درجة. 146درجات وكان مجموع الدرجات في هذا االختبار لدى العينة يساو   9

التوزيع التكراري للةدرجةات عنةد فئة السةةةةةةةةةنة الرابعة ابتدائي في اختبار ملء الكلمات  :76الجةدول رقم 
 الناقصة.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
4,00 1 5,6 
5,00 1 5,6 
6,00 2 11,1 
8,00 1 5,6 
9,00 13 72,2 

 100 18 المجموع
بالمائة و  72.2درجات بنسللللللللللللبة  9، أّن أغلب افرد العينة قد تحصلللللللللللللوا على 76نالحظ من الجدول رقم 

ة  بالمائ 11.1درجات بنسبة  6درجات بحيث تحصلت حالتان على  8و 4األقلية كانت استجابتها ما بين 
درجات بنفس النسلللللبة كما تحصللللللت   4بالمائة وحالة أخرى على 5.6درجات بنسللللبة  8وحالة واحدة على 

درجات وبنفس النسللبة السللابقة، وتدل هذه النتائج على مدى نجاح هذه الفئة في  5أيضللا حالة واحدة على 
 .45ماختبار الملء بأداء جّيد كما هو موضح على الشكل البياني للمدرج التكرار   رق
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، أنّ  المنحنى التكرار  في اختبار ملء الكلمات الناقصللللللللللللة لدى فئة الرابعة 45يبين الشللللللللللللكل البياني رقم 
ابتلدائي وحيلد النهلايلة وهو مفلطح وموجلٌب ألنلّه يتجله نحو اللدرجات المرتفعة، وأّن توزيع الدرجات في هذه 

 العينة تتمركز عند  الدرجات العليا.

 االستنتاج: -

عينة السلنة الربعة ابتدائي في اختبار ملء الكلمات الناقصة أّن أغلب أفرادها يتميزون بمستوى  تبين نتائج
بالمائة، وتتماثل هذه النتائج مع نتائج فئة الثالثة ابتدائي حيث تتمركز أغلب درجات  72.21جّيد بنسللللللللبة 

بينما قيمة المتوسط  8تسلاو  بالمائة، ونجد أّن قيمة متوسلطها  53.33أفرادها عند المسلتوى الجّيد بنسلبة 
 ، و نالحظ أّن نتائج الفئتين لم تتأثر بفارق السن وخبرة التعّلم.8.11عند فئة الرابعة تساو 
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 نتائج عينة السنة الرابعة في اختبار تجميع الحروف المبعثرة : 3.5.3.2.5

ة  تجميع الحروف المبعثر في اختبار  ي: يبين درجة المتوسةةةةةةةط والتباين واالنحراف المعيار 77الجدول رقم
 وتركيب الكلمات لدى فئة الرابع ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةةلةةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 68 3.77 2.62 1.62 5 1 
 3.77لرابعة ابتدائي يساو     ، أّن متوسط االستجابات لهذا االختبار عند فئة ا77يظهر من الجدول رقم 
درجات و الدرجات  1و الدرجات الدنيا تسللللللللللاو    1.62و االنحراف المعيار   2.62وبلغت قيمة التبيان 

 درجة. 68درجات،  وكان مجموع الدرجات في هذا االختبار لدى العينة يساو   5العليا تساو   

 نة الرابعة ابتدائي في اختبار تجميع الحروف.التوزيع التكراري للدرجات عند فئة الس :78الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
1,00 3 16,7 
2,00 2 11,1 
3,00 1 5,6 
4,00 2 11,1 
5,00 10 55,6 

 100 18 المجموع
بالمائة وأقلية  55.6درجات بنسللللبة  5، أّن أغلب افرد العينة قد تحصلللللوا على 78نالحظ من الجدول رقم 

بالمائة   11.1درجات بنسلللبة  4درجات بحيث تحصللللت حالتين على  4و 3نهم كانت اسلللتجابتها ما بين م
بالمائة وحالتين على درجتين  بنفس النسلللبة،  كما تحصللللت ثالثة  5.6درجات بنسلللبة  3وحالة واحدة على

فئة في اختبار بالمائة، وتدل هذه النتائج على مدى نجاح هذه ال 16.7حاالت  على درجة واحدة بنسلللللللللللبة 
 .46التجميع للحروف بأداء جّيد كما هو موضح على الشكل البياني للمدرج التكرار  رقم
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، أّن المنحنى التكرار  لتوزيع الدرجات لفئة الرابعة ابتدائي وحيد النهاية وهو 46يبين الشلللللللللللكل البياني رقم 
 د عن المتوسط.مفلطح وموجب ألّنه يتجه نحو الدرجات المرتفعة وأن الدرجات تبتع

 االستنتاج -

تبين نتائج فئة الرابعة ابتدائي أّن مسلللللللللتوى أفراد العينة في اختبار تجميع الحروف و تركيب الكلمات  جّيد 
بالمائة، وتختلف نتائج هذه العينة عن نتائج  55.6ألن أّن أغلب الدرجات تتمركز عند أعلى درجة بنسبة 

بالمائة ونجد  111العينة بكاملها  تحصلت على الدرجة العليا بنسبة فئة الثالثة ابتدائي حيث نجد أّن أفراد 
، و ال يمكننا 3.7مقارنة بمتوسللط فئة الرابعة ابتدائي الذ  بلغت قيمته  4.93أّن قيمة متوسللطها  تسللاو  

لثالثة اأن نعيد االختالف في النتائج بين الفئتين إلى عامل السن أو الخبرة التعّليمية ألّننا نالحظ تفوق فئة 
 على الرابعة ابتدائي وهي أصغر سًنا وأقل خبرة في التعّلم من فئة الرابعة ابتدائي.
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 نتائج  عينة السنة الرابعة في اختبارات الذاكرة اللفظية: 6.3.2.5
 نتائج  عينة السنة الرابعة في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية: 1.6.3.2.5

المعيار في اختبار الذاكرة اللفظية السةةةةةةمعية : يبين درجة المتوسةةةةةةط والتباين واالنحراف 79الجدول رقم
 لدى فئة الرابع ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةةلةةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 54 3 0.70 0.84 5 1 
 3الرابعة ابتدائي يسللللللللللاو   ، أّن متوسللللللللللط االسللللللللللتجابات لهذا االختبار عند فئة79نالحظ من الجدول رقم 
درجات و الدرجات  1و اللدرجلات اللدنيا تسللللللللللللللاو   1.84واالنحراف المعيلار   1.71وبلغلت قيملة التبيلان 

 درجة. 54درجات،  وكان مجموع الدرجات في هذا االختبار لدى العينة يساو   5العليا تساو   

السةةةةةةةةةمعيةةة اللفظيةةة  لةةدى فئةةة الرابعةةة  : توزيع التكراري للةةدرجةةات في اختبةةار الةةذاكرة  80الجةةدول رقم 
 ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
1,00 1 5,6 
2,00 2 11,1 
3,00 12 66,7 
4,00 2 11,1 
5,00 1 5,6 
Total 18 100,0 

بالمائة و أقلية  66.7درجات بنسلللبة  3، أّن أغلب افرد العينة قد تحصللللوا على 81نالحظ من الجدول رقم
بالمائة  11.1درجات بنسللللللبة  4درجات بحيث تحصلللللللت حالتين على  5و  4هم كانت اسللللللتجابتها بين من

، كما تحصلللللت حالة 11.1درجات النسللللبة 2بالمائة وحالتين على 5.6درجات بنسللللبة  5وحالة واحدة على
بار ذاكرة تواحدة على درجة واحدة بنسللبة اختبار ذاكرة، وتدل هذه النتائج على مدى نجاح هذه الفئة في اخ

األلفاظ بأداء متوسلط على ثالثة سلالسلل من األلفاظ، كما هو موضح على الشكل البياني للمدرج التكرار  
 .47رقم
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، أّن توزيع درجات عينة الرابعة ابتدائي االختبار الذاكرة اللفظية السللللللمعية 47يتبين من الشللللللكل البياني رقم
ئة، وأّن المنحنى التكرار  لتوزيع الدرجات مدبب ومتماثل بالما 66.7تتمركز أغلبها عند المتوسلللللط بنسلللللبة 

 وموجٌب ألّنه يتجه نحو الدرجات العليا.

 االستنتاج: -

تلدل نتلائج اختبلار اللذاكرة اللفظيلة السللللللللللللللمعية لدى فئة الرابعة  ابتدائي على  أّن نجاح أفراد العينة في هذا 
ة كننا القول أّن معدل االسللللللترجاع في هذه الفئاالختبار لم يتعدى ثالثة سللللللالسللللللل من الكلمات، وبالتالي يم

العمرية يسلاو  ثالثة سلالسل من الكلمات أ  القدرة في التّعرف على ستة كلمات في السلسلة،  وذلك ألّن 
بالمائة، وتأتي هذه النتائج مماثلة لنتائج فئة الثالثة  66.7تمركز اللدرجلات كلان عند المتوسللللللللللللللط بنسللللللللللللللبة 

بالمائة. ويمكننا أن نسلللللللتنتج أّن القدرة على الحفظ  81بنسللللللبة  3.64رجاتها ابتدائي  حيث بل  متوسللللللط د
والتذكر هي نفسللللللللها عند الفئتين ولم تتأثر هذه القدرة بعامل السللللللللن وخبرة التعّلم، بالتالي فإ ّن سللللللللعة الحفظ 

 واالسترجاع للفظي  يعادل ستة كلمات في الفئة العمرية من ثمانية سنوات إلى عشرة سنوات.
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 ج اختبار الذاكرة اللفظية البصرية سلسلة الجمل لدى فئة السنة الرابعة ابتدائي:نتائ 2.6.3.2.5

: يبين درجة المتوسةةةةط والتباين واالنحراف المعياري في اختبار الذاكرة اللفظية البصةةةةرية 81الجدول رقم
 سلسلة الجمل لدى فئة الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

ف االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةرا التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 100 5.55 1.43 1.19 7 2 
 ،  أّن متوسللللللللللط درجات االسللللللللللتجابة عند فئة السللللللللللنة الرابعة في اختبار الذاكرة81نالحظ من الجدول رقم 

المعيار  و درجة االنحراف  1.43، بينما بلغت درجة التباين 5.55اللفظية البصرية سلسلة الجمل قد بل  
درجات والحد األدنى يسلللللاو  درجتين، وتدل هذه النتائج أّن  7، وكنا الحد األعلى للدرجات يسلللللاو  1.19

 معظم قيم االستجابات تتمركز حول قيمة المتوسط الحسابي.

: التوزيع التكراري للدرجات في اختبار الذاكرة اللفظية البصةةةرية لسةةةلسةةةلة الجمل  لدى  82الجدول رقم 
 بعة  ابتدائي.فئة الرا

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
2 1 5,60 
4 1 5,60 
5 5 27,80 
6 8 44,40 
7 3 16,70 

 100,0 18 المجموع
، أّن أغللب أفراد العينلة يتميزون بلأداء جّيد في اختبار الذاكرة اللفظية البصللللللللللللللرية حيث بل  82الجلدول رقم

، 44.4أفراد وكانت نسبة األداء الجّيد لديهم تساو   8درجات من سبعة  6عدد الذين تحصلوا على درجة 
بالمائة و هم  16.7بينملا نجد أّن عدد األفراد الذين يتميزون بأداء ممتاز في هذا االختبار قد بل  بنسللللللللللللللبة

بنسلللللللبة  5درجات، أّما الذين كان أداهم حسلللللللن فقد بل  عددهم  7أ   ممن تحصللللللللوا على العالمة الكاملة
من سللبعة، وتنفرد الفئة المتوسللطة األداء بحالة واحدة تحصلللت  5ذين تحصلللوا على العالمة وهم ال 27.8

بالمائة ونفس النسللللبة تحصلللللت عليها الفئة الضللللعيفة على سلللللم هذا  5.6من سللللبعة بنسللللبة  4على درجة 
 داالختبار، وهي حالة واحدة تحصلللللللللللت على درجتين. و يمكن لنا نسللللللللللتنتج من هذا الجدول أّن أغلب أفرا
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درجات كما هو مبين  7إلى  5العينلة في هلذه الفئلة يتميزون بلأداء ّجيلد تتراوح معدالت اسللللللللللللللتجاباتهم من 
 .48على المدرج التكرار  في الشكل البياني رقم

 

: المدرج التكرار  لتوزيع الدرجات في اختبار الذاكرة اللفظية البصللللرية لسلللللسلللللة 48يبين الشللللكل البياني رقم
ابعة ابتدائي والمنحنى التكرار  ملتو  التواًء سلللللالٌبا ألّن قيمة المنوال أكبر من المتوسلللللط الجمل لدى فئة الر 
 .6والتي تساو  هنا 

 االستنتاج -

نالحظ من نتائج فئة الرابع ابتدائي في اختبار الذاكرة اللفظية البصللللرية لسلللللسلللللة الجمل أن سللللعة االحتفاظ 
بالمائة وقد ُلوحظ أّن أفراد العينة يجدون  44.41بة والتذكر لسلللللسللللة الجمل يعادل سللللتة جملة بسلللليطة بنسلللل

صلللللللللعوبة في االحتفاظ والتذكر بترتيب الجمل الطويلة المعقدة، فكلما كان طول الجملة قصللللللللليرا زادت قدرة 
 االحتفاظ والتذكر. وتتأتي هذه النتائج مماثلة لنتائج فئة الثالثة ابتدئي  حيث تمركزت درجاتها عند فئة ستة

وهو يتسلللاو  تقريبا مع  5.75بالمائة و قد بل  متوسلللط درجاتها في هذا االختبار  53.33  درجات بنسلللبة
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ا نالحظ عدم تأثير عامل السلللللللن 5.55متوسلللللللط الدرجات لدى فئة الرابعة ابتدائي  الذ  يبل   ، وهنا أيضلللللللً
تسلللاو  سلللتة جمل  لسلللعة الحفظ والتذكر لترتيب الجم وخبرة التعّلم على الفئتين، وبالتالي يمكننا  القول أنّ 

 بسيطة في هاتين الفئتين العمريتين.

 نتائج عينة السنة الرابعة في  اختبار الذاكرة اللفظية البصرية سلسلة الكلمات: 3.6.3.2.5

: يبين درجة المتوسةةةةط والتباين واالنحراف المعياري في اختبار الذاكرة اللفظية البصةةةةرية 83الجدول رقم
 .سلسلة الكلمات لدى فئة الرابعة ابتدائي

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةةلةةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 55 3.05 1.93 1.39 6 1 
، أّن مجموع درجات في اختبار الذاكرة اللفظية البصللرية لسلللسلللة الكلمات قد بل  83نالحظ من الجدول رقم

،   1.93وتباين  1.39بينما بل  االنحراف المعيار   3.15سلللاو  اسلللتجابة، وكان متوسلللط الدرجات ي 55
درجات بينما بل  الحد األدنى درجة واحدة، وا  ّن دّل هذا على شيء فإ ّنه يدل  6وبل  الحد األعلى للدرجات 

 على  تمركز استجابات أفراد العينة حول متوسطها.

الذاكرة اللفظية البصةرية لسلسلة الكلمات  لدى : التوزيع  التكراري للدرجات في اختبار  84الجدول رقم 
 فئة الرابعة  ابتدائي.

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
1 1 5,6 
2 7 38,9 
3 4 22,2 
4 4 22,2 
6 2 11,1 

 100,0 18 المجموع
ار لم االختب، أّن عدًدا قلياًل من أفراد العينة قد تحصللللللللوا على أداء جّيد على سللللللل84نالحظ من الجدول رقم

بالمائة  والبعض منهم  38.9بالمائة واألغلبية منهم قد تحصلللللوا على أداء ضللللعيف بنسللللبة  11.1بنسللللبة 
 بالمائة و نفس النسبة لوحظت في األداء دون الوسط، بينما األقلية 22.2تحصل على أداء متوسط بنسبة 

نتائج على أّن أفراد العينة الذين بالمائة،  وتدل هذه ال 5.6منهم تحصلللللللوا على أداء ضللللللعيف جدا بنسللللللبة 
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فشللوا في اختبار الذاكرة البصلرية اللفظية لسللسلة الكلمات المكتوبة يتميزون بأداء دون الوسط إلي ضعيف 
و أفراد العينة الذين نجحوا على سلللللللم االختبار يتميزون بأداء متوسللللللط إلى جّيد.  ويمكننا القول أّن سللللللعة 

لى سلللسلللتين من الكلمات أ  ال يتعدى معدل الحفظ لديهم  أربعة كلمات االحتفاظ والتذكر لديهم تشللتمل ع
في السللللللللللللسللللللللللللة الواحدة. وتعطينا اختبارات الذاكرة فكرة واضلللللللللللحة عن عمل ذاكرة العمل و سلللللللللللعة الحفظ 

 .49واالسترجاع عند هذه الفئة العمرية   كما هو مبين على الشكل البياني للمدرج  التكرار  رقم

 

:  يبين التوزيع التكرار  لدرجات عينة السللللللللللللللنة الرابعة ابتدائي في اختبار الذاكرة 49رقم الشللللللللللللللكل البياني 
اللفظية البصلرية لسلسلة الكلمات، ويبدو أّن المنحنى التكرار  ملتو  التواًء ايجابًيا  ألّنه يتجه نو الدرجات 

، ص 2117وسللللنة عبد الحفظ، )ب2المرتفعة وألّن قيمة  المتوسللللط أكبر من قيمة المنوال التي تسللللاو  هنا 
182.) 
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 االستنتاج: -

تتوزع درجات فئة الرابعة االبتدائي في اختبار تذكر سلللللللللللسلللللللللللة الكلمات بنسللللللللللب غير متماثلة على المدرج 
التكرار  وتتمركز أغلب الدرجات عند التقدير الضللللعيف،  أ  أّن أغلب أفراد العينة تعرفوا على سلللللسلللللتين 

يدل على أّن أفراد العينة لديهم  3ئة ومتوسللللللط الدرجات الذ  بلغت قيمتهبالما 38.91من الكلمات بنسلللللبة 
كلمات في السلللللسللللة وتختلف  5سللللعة حفظ وتذكر تعادل التّعرف على ثالثة سللللالسللللل من الكلمات بمعدل 

ويدل على أّن معدل التّعرف في هذه الفئة    4نتائج هذه الفئة عن فئة السنة الثالثة حيث بل  المتوسط هنا 
كلمات في السلللللللسللللللة الواحدة.  ويمكننا القول أّن سللللللعة الحفظ  6ل أربع سللللللالسللللللل من الكلمات بمعدل يعاد

واالسلللترجاع في الذاكرة البصلللرة لسللللسللللة الكلمات هي أوسلللع عند فئة الثالثة ابتدائي. و يمكننا أّن نؤّكد أّن 
 هذه النتائج لم تتأثر بعامل السن وخبرة التعّلم.

 الرابعة ابتدائي في اختبار تلخيص النّص: نتائج فئة السنة 7.3.2.5

: يبين درجة المتوسةةةةةةةةط والتباين واالنحراف المعياري في اختبار تلخيص النّص لدى فئة 85الجدول رقم
 الرابعة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةةجةةةةةةةمةةةةةةةوع 
 الدرجات

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المتوسط
 المعياري

الةةةحةةةةةد األعةةةلةةةى 
 للدرجات

الةةةةةحةةةةةد األدنةةةةةى 
 للدرجات

18 27 1.50 0.61 0.78 3 1 
درجة وبلغت قيمة متوسلللط  27، أّن مجموع الدرجات في اختبار تلخيص النّص بل  85نالحظ من الجدول

وقيمة االنحراف المعيار   1.61، بينما بلغت قيمة التباين 1.5للدى فئلة السللللللللللللللنلة الرابعلة في هلذا االختبار
 .3والدرجة العليا تساو   1،  كانت الدرجة الدنيا تساو  1.78

 : التوزيع  التكراري للدرجات في اختبار تلخيص النّص لدى فئة الرابعة  ابتدائي. 86الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
1 12 66,7 
2 3 16,7 
3 3 16,7 

 100,0 18 المجموع
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لى وكان أدائهم ع ، أّن أغلبية أفراد العينة قد فشلللللللللللللللوا في اختبار تلخيص النّص 86نالحظ من الجدول رقم
بالمائة، أّما نسبة الذين نجحوا و كان أدائهم  66.7سلم هذا االختبار ضعيًفا حيث بلغت نسبة الذين فشلوا 

 51بالمائة و نفس النسلبة سلجلت عند الذين كان أدائهم متوسًطا والشكل البياني رقم 16.7جّيًدا فقد بلغت 
 يوضح ذلك.

 

المنحى  التكرار  في توزيع الللدرجللات في اختبللار تلخيص النّص لفئللة  ،  أنّ 51يبين الشللللللللللللللكللل البيللاني رقم
السللللللللنة الرابعة ابتدائي وحيد النهاية و يتميز بالتفلطح وهو موجٌب ألّنه يتجه نحو الدرجات المرتفعة  وذلك 

 ألّن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من قيمة المنوال.

 االستنتاج: -

يف تبار تلخيص النّص على أّن أغلب أفراد العينة تتميز بمسلتوى ضعتدل نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اخ
بينما  1.87وتتماثل تقريبا نتائجها مع نتائج فئة الثالثة ابتدائي حيث نجد أّن قيمة متوسلط درجاتها يساو  
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، وال تعود هذه النتائج لعدم فهم النّص من قبل أفراد 1.51قيمة متوسلللللللللللط درجات الرابعة ابتدائي يسلللللللللللاو  
ّنما تعود إلى عدم تحّكم أفراد العينة في آليات الكتابة من عالمات الوقف واألداء اللغو  والنحو  ا لعينة، وا 

 للتراكيب اللغوية. ويمكننا القول أّن نتائج  الفئتين لم تتأثر بعامل السن وخبرة التعّلم.

 النتائج المرتبطة بفئة  السنة الخامسة ابتدائي: 4.2.5

 تمهيد:

نتائج فئة الخامسللللة ابتدائي ونركز على أهم خصلللللائص أفرادها وتوزيعهم حسلللللب متغيرات السلللللن  نقدم اآلن
والجنس والمسلللللللللللتوى الدراسلللللللللللي و نوع القراءة، ونحاول من خالل عرض نتائجهم أن نبرز أوجه التماثل أو 

 االختالف في نتائجهم ونتائج الفئتين الثالثة ابتدائي والرابعة ابتدائي.

 نة الخامسة ابتدائي:خصائص عي 1.4.2.5

تلميذ وتلميذة وهم يتوزعون بصفة غير متساوية في العدد حيث بل   17تشتمل عينة الخامسة ابتدائي على 
والشلللللللللللكل البياني  87تلميذات كما هو موضلللللللللللح على الجدول رقم  6تلميذا وعدد اإلناث  11عدد الذكور 

 .51رقم

 توزيع العينة حسب الجنس:  1.1.4.2.5

عينة الخامسلة ابتدائي بصلفة غير متساوية في العدد بين اإلناث والذكور كما هو موضح على يتوزع أفراد 
 .51والشكل البياني رقم 87الجدول رقم

 : يبين توزيع عينة السنة الخامسة حسب الجنس.87الجدول رقم
 الجنس

 
 النسبة المئوية العدد

 %64.71 11 ذكور
 %35.29 16 إناث

 %111 17 المجموع
بالمائة قد تجاوزت بكثير  64.71، أّن نسللللللللبة الذكور في هذه المجوعة والتي بلغت 87من الجدولنالحظ 

ّنما يعود لعامل الصدفة ألّن  35.29نسبة اإلناث و التي بلغت  بالمائة، ولم يكن هذا االختيار متعمدا،  وا 
 .51اختيار العينة كان بطريقة عشوائية كما هو موضح على الشكل البياني رقم
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 توزيع عينة الخامسة ابتدائي حسب السن: 2.1.4.2.5

يتوزع أفراد فئة الخامسللة ابتدائي حسللب السللن بنسللب غير متسللاوية بين اإلناث والذكور كما هو مبين على 
 .52والشكل البياني رقم  88الجدول رقم 

 : يبين توزيع عينة السنة الخامسة حسب السن.88الجدول رقم
 الجنس
 السن

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 اإلناث

 النسبة المئوية المجموع ا لذكورعدد

 %11.76 02 01 01 سنوات 9
 %52.94 09 05 04 سنوات 10
 %17.66 03 02 01 سنة 11
 %05.88 01 01  سنة 12
     سنة 13
 11.76 02 02  سنة 14

 %100 17 11 06 المجموع
سنة  14سنوات و 9ما بين ، هذا الجدول أّن سن أفراد هذه العينة يتراوح 88نالحظ من خالل الجدول رقم 
بالمائة، وبلغت نسبة األطفال الذين  52.94سنوات حيث بلغت نسبتهم  11وأغلب أفراد العينة يبل  سلنهم 

سلللللنوات وهي نسلللللبة متسلللللاوية مع نسلللللبة  5ن بالمائة   وهم الذين دخلوا في سللللل 11.76سلللللنوات  9يبلغون 

65%

35%

توزيع عينة السنة الخامسة حسب الجنس : 51الشكل البياني رقم 

ذ ور  إناث
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بالمائة وبلغت نسبة الذين 17.66سنة  11لغون سنة،  بينما بلغت نسبة الذين يب 14األطفال الذين يبلغون
 :52بالمائة كما هو موضح على الشكل البياني رقم 5.88سنة  12يبلغون 

 

 

 توزيع عينة الخامسة ابتدائي حسب المستوى الدراسي: 3.1.4.2.5

مستوى ليتوزع أفراد عينة الخامسة ابتدائي حسب المستوى الدراسي بنسب متساوية بين اإلناث والذكور في ا
 .53والشكل البياني رقم 89الجيد والمتوسط كما يظهر ذلك على الجدول رقم 

 : يبين توزيع عينة الخامسة ابتدائي حسب المستوى الدراسي89الجدول رقم
 الجنس

 المستوى الدراسي
عةةةةةةةةةةدد 
 اإلناث

عةةةةةةةةةةةدد 
 الذكور

 النسبة المئوية المجموع

 %47.06 08 05 03 جيد
 %47.06 08 05 03 متوسط
 %5.88 01 01 00 فضعي

 %100 17 11 06 المجموع
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0

11,76
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توزيع عينة السنة الخامسة ابتدائي  : 52الشكل البياني رقم 
حسب السن 

النسبة المئوية
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، أّن أفراد العينة في هذه الفئة يتوزعون بصلللللللفة متسلللللللاوية بين المسلللللللتوى 89نالحظ من خالل الجدول رقم 
بالمائة، وسجلنا حالة واحدة  47.16الدراسي الجّيد والمستوى الدراسي المتوسط لعدد اإلناث والذكور بنسبة 

 بالمائة  وانعدمت هذه الفئة تماًما  لدى اإلناث. 5.88ف لدى الذكور بنسبة من المستوى الدراسي الضعي

 

 توزيع عينة الخامسة ابتدائي حسب نوع القراءة: 4.1.4.2.5

يتوزع أفراد عينة الخامسللللة ابتدائي حسللللب نوع القراءة بنسللللب غير متسللللاوية بين اإلناث والذكور في القراءة 
ى الذكور واإلناث في القراءة السلللللريعة كما هو مبين على الجدول رقم المتوسلللللطة والقراءة البطيئة و يتسلللللاو 

 .54والشكل البياني رقم  91
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 : يبين توزيع عينة الخامسة حسب نوع القراءة:90الجدول رقم      

 الجنس
 

 نوع القراءة

الةةنسةةةةةةةةةةبةةةةةة  المجموع الذكور اإلناث
 المئوية

 عدد عدد

 %47.06 08 04 04 القراءة السريعة

 % 23.53 04 03 01 قراءة المتوسطةال
 %29.41 05 04 01 القراءة  البطيئة

 %100 17 11 06 المجموع
، أّن اغلب أفراد العينة يتميزون بقراءة سريعة ومسترسلة وواضحة ودون 91نالحظ من خالل الجدول رقم 

بة القراءة المتوسطة  وبلغت نس بالمائة بعدد متساو  بين اإلناث والذكور، 47.16أخطاء قرائية بنسبة 
بالمائة، بينما بلغت نسبة القراءة بطيئة السرعة والرتيبة  23.53السرعة والمسترسلة والواضحة في هذه الفئة 

حيث أحصينا أربع  بالمائة29.41وغير الواضحة مع أخطاء في التّعرف على الحروف والكلمات بنسبة
  حاالت عند الذكور وحالة واحدة عند اإلناث.
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توزيع عينة  الخامسة ابتدائي حسب نوع القراءة : 54الش ل البياني رقم

اإلناث الذ ور مجموع
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 نتائج عينة الخامسة ابتدائي في اختبار السرعة في القراءة: 2.4.2.5

 تمهيد:

نقوم اآلن بعرض أهم نتائج فئة الخامسللللللللللللللة ابتدائي في مختلف االختبارات محاولين إبراز أوجه التشللللللللللللللابه 
 واالختالف في النتائج بين هذه الفئة والفئتين السابقتين.

واالنحراف المعيار في اختبار السةةرعة لدى فئة الخامسةةة : يبين درجة المتوسةةط والتباين 91الجدول رقم
 ابتدائي.

عةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةجةةةةمةةةةوع 
 الدرجات

الةمةتوسةةةةةةةةةط  
 الحسابي

االنةةةةةحةةةةةراف  التباين
 المعياري

الحةةد األعلى 
 للدرجات

الحةةةد األدنى 
 للدرجات

 45و د 67 17
 ثا

 35و د4 ثا 96د و 3
 ثا

 ثا17د و2 د 9 ثا 08د و 2

أ   3.96أّن متوسط السرعة عينة السنة الخامسة ابتدائي قد بل  بينما بل  ،  91نالحظ من خالل الجدول
أ   4.35ثواٍن،  وبل   التبللاين  8أ  دقيقتين و   2.18ثللانيللة  وبل  االنحراف المعيللار  96دقللائق و  3

سرعة ثانية  وال 17أ  دقيقتين و 2.17أربع دقائق و خمس  وثالثين ثانية، وكانت السرعة الدنيا لهذه الفئة 
دقائق وتنحصلللللللر الفئة السلللللللريعة ضلللللللمن الفئة التي اسلللللللتغرقت الحد األدنى من الزمن المسلللللللتغرق  9العليا 

المتراوح بين دقيقتين و سللبع  عشللرة  ثانية إلى دقيقتين و سللتينا  ثانية، بينما اسللتغرقت الفئة المتوسللطة ثالثة 
دقائق إلى  5واستغرقت الفئة البطيئة من دقائق وثماني عشرة ثانية إلى ثالثة دقائق و ست وعشرين ثانية، 

 .92دقائق في القراءة  كما هو موضح على الجدول رقم 9
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، للمدرج التكرار  الختبار السللللللللللللرعة في القراءة، أّن المنحنى التكرار  55ونالحظ من الشللللللللللللكل البياني رقم
لذ  كبر من قيمة المنوال امفلطح وهو موجب ألّنه يتجه نحو درجات الزمن المرتفعة ألّن قيمة المتوسلللللط أ

أ  أربعة دقائق  3.96أ  دقيقتين و ست وعشرين ثانية بينما تبل  قيمة المتوسط الحسابي  2.26بل  هنا 
دقائق  4ثانية. و بالتالي  يمكننا القول أّن متوسط السرعة في  القراءة عند هذه الفئة العمرية يساو   31و 
ات تتمركز عند قيمة الزمن المنخفض مما يدل على أّن أغلب أفراد ثانية. كما نالحظ أّن أغلب التكرار 31و

بالمائة بينما تبل  نسللبة األفراد الذين يتميزون بقراءة متوسللطة  47.16العينة يتميزون بقراءة سللريعة بنسللبة 
 بالمائة. 29.41بالمائة  وتبل  نسبة األفراد الذين يتميزون بالقراءة البطيئة  23.53
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 يبن نوع القراءة حسب الزمن المستغرق في القراءة عند فئة الخامسة ابتدائي. :92الجدول رقم 

 
 الزمن المستغرق بالدقائق والثواني في القراءة

 نوع القراءة

 (6عدد إناث ) (11عدد ذكور)
2:26-2:26-2:61-
2:61 

 القراءة السريعة 2:17-2:28-2:39-2:41

 القراءة المتوسطة السرعة 3:25 3:26 -3:18
 القراءة بطيئة السرعة 6:11 5:11-5:55-6:25-7-9

 المجموع 14.75 52.71
 المتوسط 2.4583 4.7615

 االنحراف المعيار  1.39726 2.18522
 التباين 1.158 4.775
 Tقيمة  8.992 4.236

 DDLدرجة الحرية  5 11
   

 %95مستوى الثقة  1.151 1.151
سللللللللتغرق في القراءة السللللللللريعة لدى اإلناث لم يتعد دقيقتين وأربعين  ،  أّن الزمن الم91ونالحظ  من الجدول

ثانية، ولم يتعد دقيقتين وسللللتين ثانية لدى الذكور، أّما الزمن المسللللتغرق في القراءة المتوسللللطة السللللرعة فلم 
تتجاوز ثالث دقائق وخمس  وعشللللللرين ثانية لدى اإلناث وثالثة دقائق وسللللللتة وعشللللللرين لدى الذكور، و أما 

المستغرق في القراءة البطيئة فلم يتجاوز ستة دقائق لدى اإلناث بينما بل   تسعة دقائق لدى الذكور،  الزمن
المحسللللللوبة لدى الذكور  Tوتدل هذه النتائج على  أّن اإلناث أسللللللرع في القراءة من الذكور،  حيث أّن قيمة

وعند مستوى  11جة الحرية عند در  1.812المجدولة والتي تساو   Tأكبر من قيمة  4.236والتي تساو  
أكبر  5عند درجة الحرية  8.992المحسللللللوبة  عند اإلناث والتي تسللللللاو   Tوكذلك قيمة   1.151الداللة 
. و منه فأّن 1.151و مسللللللللللتوى الداللة  5عند درجة الحرية  4.236المجدولة والتي تسلللللللللاو  T من قيمة

 داللة إحصائية وال تعود إلى الصدفة.الفروق بين اإلناث والذكور في سرعة القراءة هي فروق ذات 
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 االستنتاج -

تدل نتائج فئة الرابعة ابتدائي في اختبار السللللللللللرعة في القراءة على أّن أغلب أفراد عينة الخامسللللللللللة ابتدائي 
يتميزون بقراءة سلللريعة، واألقلية منهم يتميزون بالقراءة المتوسلللطة أو البطيئة، وتبل  قيمة متوسلللط  السلللرعة 

ثللانيللة، وتختلف نتللائج هللذه الفئللة عن نتللائج  فئتين الرابعللة والثللالثللة  31دقللائق و  4لعمريللة  في هللذه الفئللة ا
ثانية بينما  54دقائق و 4ابتدائي حيث يتبين أّن  قيمة متوسلللللط السللللللرعة عند فئة الرابعة ابتدائي تسللللللاو   

جموع المتوسللللللللللطات ثانية، وبما أّن م 67دقائق و 3بلغت قيمة متوسلللللللللط السلللللللللرعة عند فئة الثالثة ابتدائي 
ثانية  فأّن متوسلللللط  الزمن المسلللللتغرق لقراءة نّص متوسلللللط الطول  36دقيقة و 12للفئات الثالثة  يسلللللاو  

ثواني، ويمكننا القول أّن األطفال الذين يسللللللللللتغرقون مدة  8دقائق و 4لدى الفئات العمرية الثالثة يسللللللللللاو  
يعي القراءة واألطفال الذين يسلللللتغرقون مدة دقائق في قراءة نّص متوسلللللط الطول أّنهم سلللللر  4زمنية تقل عن

. وخالصللللللة 56دقائق يتصللللللفون بالقراءة البطيئة  كما هو موضللللللح على الشللللللكل البياني رقم  4أطول من 
القول أّن نتللائج فئللة الخللامسللللللللللللللة ابتللدائي تتمللاثللل مع نتلائج فئلة الثللالثلة ابتلدائي من حيللث تفوق اإلنللاث على 

 اث تستغرق مدة أقل في القراءة إذا ما ُقورنت بالذكور.الذكور في سرعة القراءة إذ  أّن اإلن

 

حو الللدرجللات أّن المنحنى يرتفع عنللد قيمللة المتوسللللللللللللللط ثّم ينحللدر نّ  56نالحظ من الشللللللللللللللكللل البيللاني رقم 
 . المنخفضة
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 نتائج عينة السنة الخامسة في اختبار التعرف على أصوات وأسماء الحروف: 3.4.2.5

توسةةةةةةةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار التعرف على أصةةةةةةةةوات : يبين قيمة الم93الجدول رقم 
 وأسماء الحروف لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةةمةةةتةةةوسةةةةةةةةةةةط  
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 948 55.76 0.44 0.66 56 54 
، أّن قيمة متوسلللللللللط الدرجات في اختبار التّعرف على أسلللللللللماء وأصلللللللللوات 93دول رقمنالحظ من خالل الج
 1.66، بينملللا بلغلللت قيملللة االنحراف المعيلللار   1.44وبلغلللت قيملللة التبلللاين  55.76الحروف قلللد بلغلللت 

ودرجة وبل  مجموع الدرجات على  56درجة  بينما القيمة العليا  تسللللاو   54وكانت القيمة الدنيا تسلللاو   
 درجات  . 948سلم تساو  هذا ال

: يبين التوزيع  التكراري للدرجات  في اختبار التّعرف على أصةةةةةةوات وأسةةةةةةماء الحروف  94الجدول رقم
 لدى فئة الخامسة ابتدائي.

راد العينة في هذه الفئة يتميزون بتعرف بصللللللللر  وسللللللللمعي ، أّن أغلب أف95نالحظ من خالل الجدول رقم 
بالمائة، بينما بلغت نسلللبة الذين لديهم تعرف بصلللر  وسلللمعي ضلللعيف للحروف بنسلللبة  88.2جّيد بنسلللبة 

 .57بالمائة كما يظهر ذلك من خالل الشكل البياني رقم  11.8

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات
54 2 11,8 
56 15 88,2 

 100,0 17 المجموع
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و حمفلطح وسللللللللللللللاللب ألنلّه يتجه ن   يظهر من هلذا الشللللللللللللللكلل البيلاني أّن المحنى التكرار  وحيلد النهلايلة وهو
 .55.76أكبر من قيمة المتوسط التي تساو  56ألّن قيمة النوال التي تساو  و الدرجات المنخفضة 

 االستنتاج: -

تبين نتائج فئة الخامسلللللللة ابتدائي في اختبار التّعرف أّن معظم أفراد العينة يتميزون بتعرف جّيد إاّل حالتين 
ث بلغت تقريبا النتائج هذه الفئة مع نتائج الفئتين الرابعة والثالثة ابتدائي حي كان تعرفهما ضللللللللعيًفا، وتتماثل

 وعند  فئة 55.89وعند فئة الرابعة ابتدائي   55.21قيمة المتوسلللللللللللللط الحسلللللللللللللابي عند فئة الثالثة ابتدائي 
لثالثة اف على أصوات وأسماء الحروف عند الفئات ر  مكننا القول أّن قيمة متوسط التع. وي55.76الخامسة
كما يتبن ذلك على  51وعدد عينة البحث يسلللللللاو   2782ألّن مجموع الدرجات يسلللللللاو  55.64تسلللللللاو  

 .58الشكل البياني رقم 
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 نتائج عينة الخامسة ابتدائي في اختبارات فهم النّص: 4.4.2.5

 نتائج عينة الخامسة ابتدائي في اختبار فهم الكلمات الصعبة في النّص: 1.4.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار المسةةتوى الداللي لدى فئة 95رقمالجدول 
 الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةةمةةةتةةةوسةةةةةةةةةةةط  
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 57 3.35 1.49 1.22 5 1 
، أّن قيمة متوسلللللللط الدرجات في اختبار المسلللللللتوى الداللي لدى فئة الخامسلللللللة 95لجدولنالحظ من خالل ا
، وبلغت 1.22أما قيمة االنحراف المعيار  فتسللللللاو   1.49، و بلغت قيمة التباين 3.35ابتدائي تسللللللاو  

 57 القيم الدنيا درجة واحدة  والقيم العليا خمسللللللة  درجات وكان مجموع الدرجات عند هذه الفئة  يسللللللاو  
 درجة.



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

313 

 

: يبين التوزيع التكراري للةدرجةات في اختبار المسةةةةةةةةةتوى الداللي ) التّعرف على الكلمات 96الجةدول رقم
 الصعبة في النّص( لدى فئة السنة الخامسة ابتدائي.

، أّن نسلللبة الذين يتميزون بأداء جّيد جدا على سللللم اختبار مسللللتوى الداللة قد 96نالحظ من خالل الجدول
بالمائة و كانت نسللللللللللللللبة الذين كان  17.61بالمائة و نسللللللللللللللبة الذين كان أداؤهم ّجيد فقد بلغت  23.5بل  

، أما نسبة الذين كان أداؤهم ضعيًفا جًدا فقد 17.6أداؤهم ضعيًفا ونسبة الذين كان  35.3أداؤهم متوسًطا 
.  ونالحظ أّن أغلب أفراد العينة هم من ذو  األداء المتوسللللللللللللللط كما يظهر ذلك على الشللللللللللللللكل 5.9بلغت 

 .59البياني رقم 

 

 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات األداء
 5,9 1  ضعيف جدا

 17,6 3  ضعيف
 35,3 6  متوسط
 17,6 3  جّيد
 23,5 4  ّيد جداج

 100,0 17 المجموع
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 االستنتاج: -

لب أفراد العينة ّص أن أغتبين نتائج فئة الخامسللة ابتدائي في اختبار التّعرف على الكلمات الصللعبة في الن
. وتتماثل تقريًبا هذه 3.35بالمائة و بلغت قيمة المتوسط الحسابي  35.3يتميزون بمسلتوى متوسط بنسبة 

 3.22النتلائج مع نتلائج الفئتين الرابعلة والثلالثة ابتدائي حيث بلغت قيمة المتوسللللللللللللللط في فئة الرابعة ابتدائي
، وبما أّن مجموع المتوسللللطات يسللللاو  3.81الثالثة ابتدائي  بينما بلغت قيمة المتوسللللط الحسللللابي لدى فئة

، ويمكننا القول أّن الفئات الثالثة لديهم مسللللللتوى 3.45فإ ّن قيمة متوسللللللط عينة الدراسللللللة تسللللللاو   11.37
متوسط في فهم الكلمات الصعبة أو غير المألوفة في النّص وأّن نتائج الفئات الثالثة لم تتأثر بعامل السن 

 ّلم.وخبرة التع

 نتائج عينة الخامسة ابتدائي في اختبار مستوى فهم محتوى النّص: 2.4.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةةةةةةةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار فهم محتوى النّص لدى 97الجةدول رقم
 فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

حةةةةةد األعةةلةةى الةة
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 92 5.41 3.38 1.89 7 2 
، أّن قيمة متوسللللللط الدرجات في اختبار فهم محتوى النّص لدى فئة الخامسللللللة 97نالحظ من خالل الجدول

، وبلغت  1.89، أما قيمة االنحراف المعيار  فتسللللاو 3.38، و بلغت قيمة التباين 5.41ابتدائي تسللللاو  
 درجة. 92يا درجتين والقيم العليا سبعة درجات وكان مجموع الدرجات عند هذه الفئة  يساو   القيم الدن
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: يبين التوزيع التكراري للدرجات في اختبار فهم محتوى النّص لدى فئة السةةنة الخامسةةة 98الجدول رقم
 ابتدائي.

، أّن أغلبية أفراد العينة تميزوا بأداء ممتاز على سللللم اختبار فهم النّص بنسللللبة 98نالحظ من الجدول رقم 
بالمائة،  والذين كان أداؤهم  11.8جدا بالمائة، وبلغت نسبة الذين كان أداؤهم متوسًطا أو ضعيًفا  47.11

ًدا جدا  بالمائة، كما هو  17.6بالمائة، أما الذين كان أداؤهم جّيًدا فبلغت نسللللللللللللللبتهم  5.9ضللللللللللللللعيفًلا أو جيلّ
 .61موضح على الشكل البياني رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات األداء
 11,8 2 1 ضعيف جدا

 5,9 1 3 ضعيف
 11,8 2 4 متوسط
 17,6 3 5 جّيد

 5,9 1 6 جّيد جدا
 47,1 8 7 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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 االستنتاج: -

ممتاز في  بمسلللللتوىتدل نتائج السلللللنة الخامسلللللة في اختبار فهم النّص على أّن معظم أفراد العينة يتميزون 
. وتتماثل 5.41بالمائة وبل  متوسلللللللللط درجات هذه الفئة في هذا االختبار 47.1فهم مدلول النّص بنسلللللللللبة 

نتائج هذه الفئة مع نتائج الفئتين الثالثة والرابعة ابتدائي حيث بل  متوسلللللط الدرجات عند فئة السلللللنة الرابعة 
فإّن قيمة متوسلللللللط  17.45موع المتوسلللللللطات يسلللللللاو  ، وبما أّن مج5.93وعند فئة الثالثة ابتدائي  6.11

،  وتعتبر نتائج الفئات الثالثة في 5.81الدراجات في اختبار فهم مدلول النّص لدى الفئات الثالثة يسللاو  
 اختبار فهم النّص جّيدة، و يمكننا القول أّن نتائجهم لم تتأثر بعامل السن وخبرة التعّلم.
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 خامسة في اختبارات التشفير والتجميع:نتائج عينة السنة ال 5.4.2.5

 نتائج فئة الخامسة ابتدائي في اختبار المستوى الداللي للكلمات المألوفة: 1.5.2.4.5

: يبين قيمة المتوسةةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار المسةةةتوى الداللي للكلمات 99الجدول رقم
 المألوفة لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةجةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 122 7.17 14.15 3.76 11 1 
، أّن قيمة متوسط الدرجات في اختبار المستوى الداللي للكلمات المألوفة لدى 99نالحظ من خالل الجدول

، أما قيمة االنحراف المعيار  فتسللللاو  14.15لغت قيمة التباين،  و ب7.17فئة الخامسللللة ابتدائي تسللللاو  
درجللة وكللان مجموع الللدرجللات عنللد هللذه الفئللة   11،  وبلغللت القيم الللدنيللا درجللة واحللدة والقيم العليللا 3.76

 وتدل هذه النتائج على مدى تشتت الدرجات عن  قيمة المتوسط. درجة. 92يساو   

ري للةدرجات في اختبار المسةةةةةةةةةتوى الداللي للكلمات المألوفة لدى : يبين التوزيع التكرا100الجةدول رقم
 فئة السنة الخامسة ابتدائي.

، أّن أفراد عينة السلللللنة الخامسلللللة ابتدائي يتوزعون بنسلللللب ضلللللئيلة على سللللللم 111نالحظ من الجدول رقم 
اللدرجلات في اختبلار المسللللللللللللللتوى اللداللي في التّعرف على الكلمات المألوفة. فنجد أّن األداء الممتاز بلغت  

لمائة والذين كان أداؤهم ضعيًفا جدا با 5.9بالمائة، وبلغت نسبة الذين كان أداؤهم متوسًطا    23.5نسبته 
، والذين كان أداؤهم جّيًدا جًدا فبلغت 11.8بالمائة،  أما الذين كان أداؤهم ضللللللعيًفا فبلغت نسللللللبتهم  17.6

هناك  بالمائة.  ونالحظ أنّ  23.5بالمائة، أما الذين كان أداؤهم جّيًدا فقد بلغت نسلللللللللبتهم  17.6نسلللللللللبتهم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات األداء
 17.6 3 2-1 ضعيف جدا

 11.8 2 3-4 ضعيف
 15.9 1 6-5 متوسط
 23.5 4 8-7 جّيد

 17.6 3 9-8 جّيد جدا
 23.5 4 11-11 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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وى الضللللللللعيف جًدا والجّيد جًدا وبين المسللللللللتوى الممتاز و الجّيد كما هو تماثل في قيم النسللللللللب في المسللللللللت
 .61موضح على الشكل البياني رقم

 

 نتائج فئة الخامسة ابتدائي في اختبار ملء الكلمات الناقصة :  2.5.4.2.5

 : يبين قيمة المتوسةةةةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار ملء الكلمات الناقصةةةةةة101الجدول رقم
 لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 127 7.47 4 2 9 2 
، أّن قيمة متوسلللللللللللللط الدرجات في اختبار ملء الكلمات الناقصلللللللللللللة لدى فئة 111نالحظ من خالل الجدول

 ،  وبلغت2، أما قيمة االنحراف المعيار  فتسلللاو  4، و بلغت قيمة التباين7.47ي تسلللاو  الخامسلللة ابتدائ
درجات وكان مجموع الدرجات عند هذه الفئة  يسلللللللللاو   9قيم  الدرجات الدنيا درجتين وقيم الدرجات العليا 

 وتدل هذه النتائج على مدى تشتت الدرجات عن  قيمة المتوسط. درجة. 127
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يبين التوزيع التكراري للدرجات في اختبار ملء الكلمات الناقصةةةةةةةة لدى فئة السةةةةةةةنة : 102الجدول رقم
 الخامسة ابتدائي.

بللالمللائللة، وهم  47.1، أّن نسللللللللللللللبللة الللذين كللان أداؤهم ممتللاًزا قللد بلغللت 112ل الجللدول رقم نالحظ من خال
 5.9يمثلون األغلبية في هذه الفئة وقد بلغت نسللللللبة الذين كان أداؤهم ضللللللعيًفا و الذين كان أداؤهم حسللللللًنا 

ؤهم جّيًدا جًدا فبلغت بالمائة، والذين كان أدا 23.6بالمائة، أما الذين كان أداؤهم جّيًدا فقد بلغت نسللللللللللللبتهم 
 يوضح ذلك .  26بالمائة والشكل البياني رقم  17.6نسبتهم 

 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات األداء
 5,9 1 2-1 ضعيف جدا

 5,9 1 5-4 حسن
 23,5 4 6-5 جّيد

 17,6 3 8-7 جّيد جدا
 47,1 8 9-8 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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 نتائج عينة السنة الخامسة في اختبار تجميع الحروف : 3.5.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار تجميع الحروف المبعثرة 103الجدول رقم
 لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 72 4.24 1.56 1.25 5 1 
، أّن قيملة متوسللللللللللللللط اللدرجلات في اختبار تجميع الحروف المبعثرة لدى فئة 113نالحظ من خالل الجلدول
،  1.25، أما قيمة االنحراف المعيار  فتسللاو  1.56ت قيمة التباين،  وبلغ4.24الخامسللة ابتدائي تسللاو  
درجات وكان مجموع الدرجات عند هذه الفئة  يساو    5وقيم  الدرجات العليا  1وبلغت قيم  الدرجات الدنيا

 وتدل هذه النتائج على مدى تشتت درجات أفراد العينة  عن  قيمة المتوسط. درجة. 127

التوزيع التكراري للدرجات في اختبار تجميع الحروف المبعثرة لدى فئة السةةةةةةةةةنة : يبين 104الجدول رقم
 الخامسة ابتدائي.

، أّن أداء فئة السلللللللللنة الخامسلللللللللة في اختبار تجميع الحروف وتشلللللللللكيل 114خالل الجدول رقم  نالحظ من
بالمائة بينما كانت نسبة الذين كان أداؤهم ضعيًفا  64.71الكلمات ثم قراءتها، تميز باألداء الممتاز بنسبة 

إلى جّيد جًدا فبلغت  بالمائة وهم يمثلون األقلية، أما الذين كان أداؤهم جيًدا 5.91أو متوسللللللللللللًطا يسللللللللللللاو  
 .63بالمائة كما هو موضح على الشكل البياني رقم 11.81نسبتهم 

 

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات األداء
 05,90 1 2-1 ضعيف
 05,90 1 5-4 متوسط
 11,80 2 6-5 جّيد

 11,80 2 8-7 جّيد جدا
 64,70 11 9-8 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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 االستنتاج: -

تدل نتائج فئة الخامسة ابتدائي في اختبارات التشفير والتجميع على أّن أفراد هذه العينة يتميزون بأداٍء جّيٍد 
بالمائة وقيمة متوسطها تساو   35.3نسبة حيث كانت نتائجها في مستوى داللة األلفاظ المألوفة متوسًطا ب

في  64.71والحظنلا نفس النتلائج في اختبلار المللء و التجميع  حيث بلغت نسللللللللللللللبة األداء الجّيد   7.17
في  اختبلار المللء وتتملاثلل هلذه النتلائج تقريبلا معلا نتلائج الفئتين الثالثة والرابعة  47.1اختبلار التجميع  و 

. وأما في اختبار الملء 6.37بالمائة وبمتوسللللط  53.33ابتدائي بالجّيد بنسللللبة حيث تميز أداء فئة الثالثة 
، ونفس النتائج لوحظت في اختبار 8بالمائة وبلغت قيمة متوسللللطها  56.66فقد كان األداء ممتاز بنسللللبة 

ئة. بالما 111وكان اداء أفراد العينة جّيًدا بنسلللللبة  4.93التجميع حيث بلغت قيمة المتوسلللللط في هذه الفئة 
ا  في اختبار التّعرف على داللة األلفاظ المألوفة بنسلللللللللللللبة  وتميزت فئة الرابعة ابتدائي باألداء الجّيد أيضلللللللللللللً

بالمائة  72.2، وكان أداء هذه الفئة جّيًدا في اختبار الملء بنسللللللللللللللبة 7.33بالمائة و بمتوسللللللللللللللط  38.91
بالمائة  55.61اء ممتاًزا بنسلللبة ، ونفس النتائج سلللجلت في اختبار التجميع حيث كان األد8.11بمتوسلللط 
 . ويمكننا القول أّن نتائج الفئات الثالثة لم تتأثر بعامل السن وخبرة التعّلم.3.77وبمتوسط 
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 نتائج عينة السنة الخامسة في اختبارات الذاكرة اللفظية: 6.4.2.5

 نتائج فئة الخامسة ابتدائي في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية: 1.6.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار الذاكرة السةةمعية اللفظية 105ول رقمالجد
 لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 55 3.24 1.06 1.03 6 2 
،  أّن قيمة متوسلط الدرجات في اختبار الذاكرة السمعية لأللفاظ تساو  115من خالل الجدول رقم  نالحظ
 6، وبلغلت القيم العليلا  لللدرجلات 1.13وقيملة االنحراف المعيلار   1.16بينملا بلغلت قيملة التبلاين  3.23

درجللة  55ئلة يسللللللللللللللاو   درجلات بينملا بلغلت القيم الللدنيلا درجتلان،  و نجللد أّن مجموع اللدرجلات في هلذه الف
بالنسلللبة لهذا االختبار، وتدل هذه النتائج على عدم تشلللتت الدرجات  لدى أفراد عينة الخامسلللة ابتدائي عن 

 .64قيمة المتوسط  الحسابي وتمركزها عند قيمة المتوسط كما يظهر ذلك على الشكل البياني رقم

 للفظية لدى فئة الخامسة ابتدائي.: توزيع الدرجات في اختبار الذاكرة السمعية ا106الجدول رقم

 بالمائة وبنجاح 58.8، أّن معظم أفراد العينة يتميزون بأداء متوسلللللط بنسلللللبة 116نالحظ من الجدول رقم 
 5.9على ثالثة سلللالسلللل من الكلمات فقط ، بينما نجد أّن نسلللبة الذين تحصللللوا على أداء ممتاز قد بلغت 

بالمائة وهم الذين نجحوا في تذكر سللتة سللالسللل من الكلمات، و أحصللينا نفس النسللبة في األداء جّيد جًدا،   
ات، أما الذين فشلللللللوا في االختبار فقد بلغت سللللللالسللللللل من الكلم 5وهي تمثل هؤالء الذين نجحوا في تذكر 

بالمائة وهم الذين نجحوا في تذكر سلللللللللسلللللللللتين من الكلمات، و أما الذين تميزوا بأداٍء جّيد  17.6نسللللللللبتهم 
بالمائة وهم الذين نجحوا على أربع سلللللللالسلللللللل من الكلمات. ويمكننا لقول أّن أغلب  11.8فبلعت نسلللللللبتهم 

 النسبة المأوية عدد  التكرار الدرجات مستوى األداء
 17,6 3 2 ضعيف
 58,8 10 3 متوسط
 11,8 2 4 جّيد

 5,9 1 5 جيد جدا
 5,9 1 6 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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 5ة لفظية متوسلطة تشلتمل ثالثة سالسل من الكلمات يب  عدد الكلمات فيها أفراد العينة لديهم ذاكرة سلمعي
 .64كلمات كما هو مبين على الشكل البياني رقم

 

 البصرية لسلسلة الجمل: اللفظيةنتائج عينة السنة الخامسة في اختبار الذاكرة  2.6.4.2.5

 في اختبار الذاكرة البصةةرية لسةةلسةةة: يبين قيمة المتوسةةط واالنحراف المعياري والتباين 107الجدول رقم
 الجمل لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 95 5.58 1.88 1.37 7 3 
ختبار الذاكرة البصللرية لسلللسللة الجمل ،  أّن قيمة متوسللط الدرجات في ا117نالحظ من خالل الجدول رقم 

ونجد أّن مجموع الدرجات في هذه الفئة ، وقيمة االنحراف 1.88بينما بلغت قيمة التباين  5.58تسللللللللللللللاو  
هذه النتائج على مدى تشللللللتت الدرجات  لدى أفراد عينة  درجة بالنسللللللبة لهذا االختبار، وتدلّ  95يسللللللاو   
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ابي وعدم تمركزها عند قيمة المتوسللللللط، كما يظهر ذلك على الخامسللللللة ابتدائي عن قيمة المتوسللللللط  الحسلللللل
 .66الشكل البياني رقم

ختبار الذاكرة اللفظية البصةرية لسلسلة الجمل لدى فئة الخامسة : توزيع الدرجات في ا108الجدول رقم
 ابتدائي

بللالمللائللة من أفراد العينللة كللان أداؤهم ممتللاز في اختبللار الللذاكرة  29.4، أّن 118نالحظ من خالل الجللدول
بالمائة من أفراد  35.3البصللرية اللفظية لسلللسلللة الجمل،  وهم الذين نجحوا على مفردات كّل االختبار، و 

العينة هم الذين كان أداؤهم جّيًدا جدا،  وتساوت النسب في األداء المتوسط والجّيد حيث بلغت نسبة هؤالء 
بالمائة ونفس النسبة ُلوحظت على األداء الضعيف ويمكننا القول أّن أفراد العينة أغلبهم لديهم ذاكرة  11.8

 .65البياني رقم بصرية جّيدة في استرجاع سلسة الجمل، كما يظهر ذلك على الشكل

 النسبة المأوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 11,8 2 3 ضعيف
 11,8 2 4 متوسط
 11,8 2 5 جّيد

 35,3 6 6 جّيد جدا
 29,4 5 7 ممتاز

 100,0 17 المجموع
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 :نتائج عينة السنة الخامسة في اختبار الذاكرة اللفظية البصرية سلسلة الكلمات 3.6.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار الذاكرة اللفظية البصةةرية 109الجدول رقم
 لسلسة الكلمات لدى فئة الخامسة ابتدائي.

عةةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 درجاتال

المتوسةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةةةةةةةةحةةةةةةةةةد 
األعةةةةةةلةةةةةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 67 3.94 2.30 1.51 7 2 
، أّن قيمة متوسللط الدرجات في اختبار الذاكرة اللفظية البصللرية لسلللسللة 119نالحظ من خالل الجدول رقم 

، وبلغت القيم العليا  1.51وقيمة االنحراف المعيار   2.31بينما بلغت قيمة التباين  3.94الكلمات تساو  
يسللللللللللللللاو    ، ونجد أّن مجموع الدرجات في هذه الفئة2درجات بينما بلغت القيم الدنيا  للدرجات  7لللدرجات
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درجة بالنسللللبة لهذا االختبار، و تدل هذه النتائج على عدم تشللللتت الدرجات  لدى أفراد عينة الخامسللللة  67
متوسللللللط  الحسللللللابي وتمركزها عند قيمة المتوسللللللط كما يظهر ذلك على الشللللللكل البياني ابتدائي عن قيمة ال

 .66رقم

:  توزيع الدرجات في اختبار الذاكرة البصةةةةةةرية اللفظية لسةةةةةةلسةةةةةةلة الكلمات  لدى أفراد 110رقم الجدول
 السنة الخامسة

بالمائة وهم  5.9أّن هناك أقلية من ذو  األداء الممتاز الذين بلغت نسبتهم  111نالحظ من خالل الجدول
ان ا أداؤهم جّيد مع الذين كان الذين نجحوا في تذكر سلللللللتة سلللللللالسلللللللل من الكلمات،   بينما تسلللللللاوى الذين ك

بالمائة، و يعتبر الذين كان أداؤهم متوسللللط هم  17.6أداؤهم جّيد جدا و الذين كان أداؤهم ضللللعيًفا بنسللللبة 
بالمائة،  ويمكننا القول أّن أداء عينة السلنة الخامسلة في هذا االختبار كان متوسًطا  29.4األغلبية بنسلبة 

ر تبل  ثالثة سلللالسلللل من الكلمات، ويظهر ذلك جليا على الشلللكل البياني وأّن سلللعة التذكر في هذا االختبا
 .66رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 17,6 3 2 ضعيف
 29,4 5 3 متوسط
 17,6 3 4 الحسن
 17,6 3 5 الجّيد

 11,8 2 6 الجّيد جدا
 5,9 1 7 الممتاز
 100,0 17 المجموع
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 االستنتاج:-

تدل نتائج اختبارات الذاكرة لدى فئة الخامسة ابتدائي على أّن أفراد العينة يتميزون بأداء متوسط في اختبار 
ار الذاكرة ط األداء في اختبالذاكرة اللفظية السللللللمعية واللفظية البصللللللرية لسلللللللسلللللللة األلفاظ، حيث بل  متوسلللللل

في الذاكرة البصرية لسلسلة األلفاظ، أما في ذاكرة الجمل فقد بل  متوسط األداء  3.94. و 3.24السمعية  
بالمائة. أما في فئة  الرابعة ابتدائي فكانت قيمة متوسط األداء في  71.6وبلغت نسبة األداء الجّيد  5.58

بالمائة  من التالميذ في  66.7حيث احصلللينا  3.15لسللللسلللة الكلمات اختبارات الذاكرة السلللمعية والبصلللرية
 5.56بالمائة في األداء الضلللعيف، أما في ذاكرة الجمل فبلغت قيمة المتوسلللط  38.91األداء المتوسلللط و 

، وتميز 3.46بالمائة. وبلغت قيمة المتوسللللللللللللط في فئة الثالثة ابتدائي   44.4وكانت نسللللللللللللبة األداء الجّيد 
بالمائة  في اختبار الذاكرة السلللمعية  وفي الذاكرة البصلللرية لسللللسلللة الكلمات  81متوسلللط  بنسلللبة أداؤها  بال
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، أما في اختبار ذاكرة الجمل  33.33يتأرجح بين األداء الجّيد و المتوسلللللللط بنسلللللللبة  4بمتوسلللللللط يسلللللللاو  
ّن متوسلللللللط  هذه النتائج على أ بالمائة. وتدلّ  53.33بأداء متوسلللللللط نسلللللللبته  5.37فبلغت قيمة المتوسلللللللط 

 كلمات. 5سالسل حيث يبل  طول السلسلة  3الذاكرة السمعية عند الفئات الثالثة ال يتجاوز 

 نتائج عينة السنة الخامسة في اختبار تلخيص النّص: 7.4.2.5

: يبين قيمة المتوسةةط واالنحراف المعياري والتباين في اختبار الذاكرة اللفظية البصةةرية 111الجدول رقم
 ت لدى فئة الخامسة ابتدائي.لسلسة الكلما

عةةةةةةةةةةةةةدد 
 األفراد

مةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوع 
 الدرجات

الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنةةةةةةةةحةةةةةةةةراف  التباين
 المعياري

الةةحةةةةةد األعةةلةةى 
 للدرجات

الةةةحةةةةةد األدنةةةى 
 للدرجات

17 37 2.17 1.02 1.01 3 1 
ّّ النّص تساو  119نالحظ من خالل الجدول رقم   2.17،  أّن قيمة متوسط الدرجات في اختبار تلخيّص

درجات  3، و بلغت القيم العليا  للدرجات 1.11وقيمة االنحراف المعيار   1.12بلغت قيمة التباين  بينملا
درجة بالنسللللللللللللللبة لهذا  37،  ونجلد أّن مجموع اللدرجلات في هلذه الفئة يسللللللللللللللاو   1والقيم اللدنيلا  لللدرجلات 

بتدائي عن قيمة االختبلار، و تلدل هلذه النتلائج على ملدى تشللللللللللللللتت الدرجات  لدى أفراد عينة الخامسللللللللللللللة ا
 .67المتوسط الحسابي وعدم تمركزها عند قيمة المتوسط كما يظهر ذلك على الشكل البياني رقم

 : توزيع الدرجات في اختبار تلخيص النّص  عينة السنة الخامسة112الجدول رقم

، أّن أداء هلللذه المجموعلللة في اختبلللار  تلخيص النّص  واللللذ  يترجم 112نالحظ من خالل الجلللدول رقم 
د واألداء الضللللللللللللللعيف  ونجللد أّن األغلبيللة  مللدى فهم  هؤالء التلميللذ لمحتوى النّص يتللأرجح بين األداء الجيللّ

بالمائة كما هو  41.2الذين كان أداؤهم ضعيًفا فبلغت  بالمائة  أما نسلبة 58.8يتميزون بأداٍء جّيٍد بنسلبة 
 .67موضح على الشكل البياني رقم

 النسبة المئوية عدد التكرارات الدرجات مستوى األداء
 41,2 7  ضعيف
 58,8 10  جّيد

    زالممتا
 100,0 17 المجموع
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 االستنتاج: -

 58.18تدل نتائج فئة الخامسة ابتدائي في اختبار تلخيص النّص على أّن مستوى أدائها كان جّيًدا بنسبة 
بالمائة  46.66ن ضلللللعيًفا بنسلللللبة ، أما مسلللللتوى األداء عند فئة الثالثة ابتدائي فكا2.17بالمائة وبمتوسلللللط 

بالمائة، بينما كان أداء فئة الرابعة  33.33، وبلغت نسلللللللللبة األداء الجّيد  عند هذه الفئة 1.87وبمتوسلللللللللط 
 16.71وبلغت نسللبة األداء الجّيد في هذه الفئة  1.51بالمائة   وبمتوسللط  66.71ابتدائي ضللعيفا بنسللبة 

فئة الخامسلللللة ابتدائي في اختبار تلخيص النّص أفضلللللل بكثير من  بالمائة، وتدل هذه النتائج على أّن أداء
 أداء فئة الرابعة والثالثة ابتدائي، وتعود هذه النتائج ربما لتأثير السن وخبرة التعّلم على أداء هؤالء التالميذ.
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 النتائج المرتبطة بالقارئ الجّيد والقارئ الضعيف: 5.2.5

 تمهيد:

ارئ الجّيد والقارئ الضللللعيف ونحاول إبراز أهم الخصللللائص الخاصللللة نقوم هنا بعرض النتائج الخاصللللة بالق
بالفئتين وذلك لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضللعف لتسللهيل عملية التشللخيص ووضللع الخطة العالجية، وأليكم 

 اآلن بأهم النتائج.

 وصف وتوزيع عينة القارئ الجّيد والقارئ الضعيف: 1.5.2.5

 مرتبطة بعينة القارئ الّجيد والقارئ الضعيف حسب متغير الجنس.نقدم اآلن أهم الخصائص الفردية ال

 :توزيع عينة القارئ الجّيد ) القارئ الكفء( حسب الجنس 1.1.5.2.5

تلميًذا وتلميذًة وهم يتوزعون بصفة متساوية في العدد بين اإلناث والذكور  12تتكون عينة القار  الجّيد من 
 .113كما هو موضح على الجدول رقم 

 حسب الجنس :  توزيع أفراد عينة القارئ الجّيد)القارئ الكفء(113جدول رقم ال

 النسبة المئوية عدد التكرارات الجنس
 50,0 6 إناث
 50,0 6 ذكور

 100,0 12 المجموع
فردا وهم ممن تحصلوا على الدرجات  12، أّن عينة القارئ الجّيد تتكون من 113نالحظ من خالل الجدول

 بالمائة عند الجنسين. 51ذكور بنسبة  6إناث و 6مقياس القراءة، وتتكون العينة من  العليا على سلم

 توزيع عينة القارئ الضعيف )القارئ غير الكفء( حسب الجنس: 2.1.5.2.5

تلميًذا وتلميذًة وهم يتوزعون بصلللللللللفة غير متسلللللللللاوية في العدد بين  11تتكون عينة القارئ الضلللللللللعيف من 
 .114ذلك على الجدول رقم  اإلناث والذكور كما يظهر
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 حسب الجنس :  توزيع أفراد عينة القارئ  الضعيف )القارئ غيرالكفء(114الجدول رقم 

ا وتلميللذًة، يمثلون تلميللذً  11، أّن عينللة القللارئ الضللللللللللللللعيف تتكون من 114نالحظ من خالل الجللدول رقم 
بالمائة  27.3إناث بنسللبة  3األفراد الذين تحصلللوا على الدرجات الدنيا على سلللم مقياس القراءة و يمثلون 

بالمائة،  ومن المالحظ أّن نسبة الذكور عالية في هذه الفئة ألّن الذكور هم األكثر  72.7ذكور بنسبة  8و
ّن اإلناث للعينات الثالثة أ خالل النتائج التي تّم تقديمهاعرضلللللللة لصلللللللعوبات تعّلم القراءة، وقد الحظنا من 

أقل عرضة لصعوبات تعّلم القراءة وهن يتميزن بكفاءة جّيدة في قراءة وفهم النّصوص إ ذا ما ُقورنوا بالذكور 
 وهذا ما يفسر قلتهن في هذه الفئة.

 عة في القراءة :د والقارئ الضعيف في اختبار السر نتائج مجموعتي القارئ الجيّ  2.5.2.5

: النتائج اإلحصةةةةةةائية  في اختبار السةةةةةةرعة في القراءة لدى مجموعتي القارئ الجيد  115الجدول رقم  
 والقارئ الضعيف

عدد أفراد  نوعية القارئ
 العينة

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم    
 الدنيا

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 العليا

االنةةةحةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

القةةةارئ الّجيةةةد أو 
 الكفء

12 2,07 2,60 28,69 2,3908 1,19322 1,037 

القارئ الضةةةةةةعيف 
 غير الكفء

11 5,00 16,35 83,54 7,5945 3,28907 10,818 

نالحظ من خالل هذا الجدول، أّن الزمن المسللللللللللللللتغرق في قراءة النّص عند فئة القارئ الجّيد  يتراوح مابين 
قراءة  يساو  د أّن متوسط السرعة في الدقيقتين وسبع ثواٍن إلى دقيقتين وستين ثانية ولم يتجاوز ذلك، ونج

دقيقتين وتسللٍع وثالثين ثانية، أما الزمن المسللتغرق في قراءة نفس النّص لدى فئة القارئ الضللعيف  فيتراوح 
ثانية، وتتميز  59دقائق 7ثانية، ومتوسلط السرعة في هذه الفئة يساو  35دقيقة و 16دقائق إلى  5مابين 

 بينما تتميز فئة القارئ الكفء بالسلللللللللللللرعة في القراءة  و تتوافق هذه النتائج مع هذه الفئة بالبطء في القراءة
تلميذ من  2111بتحليل معطيات ألكثر من   (GOMBERT et all 2004)نتائج جومبارت وأصللللللحابه

 النسبة المئوية عدد التكرارات الجنس
 27,3 3 إناث
 72.7 8 ذكور

 100,0 11 المجموع
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ملمح السللللللللنة السللللللللادسللللللللة ابتدائي و هذا خالل دراسللللللللة وطنية تقويمية للمجتمع الفرنسللللللللي والهدف منها هو 
ت الخبرة في القراءة وذلك بتقويم آلية التّعرف على الكلمات المكتوبة  والتي أكدت على توصللللللليف مسلللللللتويا

 وجود ثالثة أنواع  من القراء من خالل قياس االستجابات الصحيحة والسرعة وهي:

بالمائة ، وهي بطيئة وغير متمكنة وتعاني من صعوبات  14.2المجموعة األولى وتمثل   -
 بالمائة وهي بطيئة لكن متمكنة . 55.5وتمثل الفهم. المجموعة الثانية 

 بالمائة وهي سريعة ومتمكنة. 31.3المجموعة الثالثة وتمثل  -

( أّن القارئ الجّيد أسللللللللللرع في القراءة وأكثر دقة من Braibant, 2003,p. 177وبينت دراسللللللللللة بريبونت)
جية، بينما معالجة الفونولو القارئ الضلللللللللعيف ألّنه يسلللللللللتعمل بطريقة آلية و بصلللللللللفة جّيدة طريقة التحليل وال

 .ف على الكلماترّ جّيدة  وبضعف في  اختبارات التع يتصف أداء القارئ الضعيف بمعارف لغوية

 : النتائج اإلحصائية لمستوى القراءة لدى مجموعتي القارئ الجّيد والقارئ الضعيف 116الجدول رقم  

عدد أفراد  نوع القارئ
 العينة

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 الدنيا

الةةةةةةقةةةةةةيةةةةةةم 
 العليا

االنةةحةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

الةقةةةةةارئ الجيةةةةةد أو 
 الكف

12 3,00 3,00 36,00 3,0000 ,00000 ,000 

القارئ الضةةةةعيف أو 
 غير الكفء

11 1,00 1,00 11,00 1,0000 ,00000 ,000 

لدرجة درجات وتدل هذه ا 3، أّن كّل أفراد عينة القارئ الجّيد تحصلت على 116نالحظ من خالل الجدول 
على القراءة  الجّيدة المسلترسلللة والمعبرة والمتميزة بالسللرعة  والوضللوح دون ارتكاب أخطاء قرائية مع احترام 

 GOMBERT et)عالمات الوقف لدى الجنسلللللين وممثلة بالمجموعة الثالثة في نتائج دراسلللللة جومبارت 
all, 2004)لعينة حيث تحصل كّل أفراد ا . أما عينة القارئ الضعيف فتميزت بمستوى ضعيف في القراءة

على درجللة واحللدة وتميزت قراءتهم بللالبطء والرتللابللة وتقطيع الكلمللات إلى حروف وعللدم الوضللللللللللللللوح وكثرة 
 .117األخطاء القرائية لدى الجنسين كما يظهر ذلك على الجدول رقم 
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 : األخطاء   القرائية  لدى عينة القارئ الضعيف . 117الجدول رقم

 تفسير الخطأ ئية  لدى   القارئ الضعيفاألخطاء   القرا
ترعش/ ترتعش،  مقويات/قويات، وصللللفة/وصللللية،  حذف األصوات:

 الوالد/ الولد،  التالي/التي
االقتصلللللللللللللللللللللاد  المعرفي و 
اللغو    خطللللللأ فونولوجي 

 وخطأ داللي
 

 
 

حللللذف و زيللللادة  في 
 األصوات .

 
 

فكشفت/ كشفتها، طبيبة/طبيب المشروب/الشارب، 
ت، وصلللللللفة/ وصللللللليفة هذا/ هذه، فكشلللللللفت/فكتشلللللللف

تمللللددت تمللللد، هللللل/ال، أغفللللت/أغفلللللت، األقراص 
/قرص، مغللادرة/مغللدة، فغللادت/فللأعللدت ، حللذاءهللا/ 
حذرلها/ اخذها، جوربيها /جربها/ زواربها، تسللللللللعل 
/ تسلللاعد، سلللريره/ سلللريبها/سلللردها، تحنو/تحتو  ، 
تلحلمليلالت /تلحصلللللللللللللليلنلللللللات ، اللثلللج/ ثللالجلللللللة ، 

 بالسماعة/باستماعة.

 
 
 

على المسللللللللللتوى  خطأ لغو 
الخلط  -اإلفراد  اللللللداللي 

بللليلللن اللللملللؤنلللللللث واللللملللللللذكلللر  
 وتشابه األلفاظ

تعويض الكلملة بكلمة 
 أخرى

 الصوفية/ صيفية. صديقاتها/ أصدقائها
بالسلللللماعة/ وسلللللمعت ، دقات/دقيقة داعب/دعلب، 

 عينيها/ عليها ، تزول /نزول.
 ثيابك/ تيابك

فلللللللراد  دالللللللللي    نلللللللحلللللللو  وا 
ر ذكالخلط بين المؤنلث والمل

علللللللدم التفريق بين الفعلللللللل 
 واالسم

قللب األصللللللللللللللوات في 
 الكلمة

 خطأ صوتي فحصت/ فصحت، األقراص/األقراض

، توصلللللليف دقيق لألخطاء القرائية لدى القارئ الضللللللعيف المتمثلة في االقتصللللللاد 117يقدم لنا الجدول رقم 
(، وهللذا مللا Carlise, 1995اللغو  والخطللأ الفونولوجي، وتللأتي هللذه المالحظللة مؤيللدة لمللا أكللده كللارليس)

يشللللللرح التقارب الشللللللكلي بين القاعدة والمنحرف/تحنو//تحتو/ و /دقات/دقيقة/ وغيره من األمثلة الواردة في 
الجدول، فيبدو أّن أفراد عينة القارئ الضللللللعيف تعاني من إمكانية  تنمية المعارف المورفولوجية أو التحليل 

ّكد على أّن المصلللللللللابين بعسلللللللللر القراءة يعانون من اضلللللللللطراب المورفولوجي. وا  ّن العديد من الدراسلللللللللات تؤ 
(، وأكدت radicale) فونولوجي كبير، فهم أكثر حسلللللللللللاسلللللللللللية للتغيرات الفونولوجية للقاعدة الجذرية للكلمة

( على تواجد عالقة Sopo, Casalis et Colé, 2004أيضللللا  دراسلللللة كّل من سلللللبو وكسلللللاليس وكولي)
 تعمال المعارف الفونولوجية.نوعية بين الوعي الفونولوجي واس
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نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةعيف في اختبار في التعرف على أصةةوات الحروف  3.5.2.5
 وأسمائها:

: النتائج اإلحصةائية مجموعتي القارئ الجّيد والقارئ الضعيف في اختبار التعرف على 118الجدول رقم 
 أصوات الحروف وأسمائها.

عةةةةةةةةدد  القارئ
أفةةةةةةةةراد 
 العينة

الةةةقةةةيةةةم 
 الدنيا

الةةةقةةةيةةةم 
 العليا

االنةةةحةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

 000, 00000, 56,0000 672.11 56,00 56,00 12 القارئ الجيد أو الكفء
 1,964 1,40130 51,8182 571.11 54,00 51,00 11 القارئ الضعيف

د كللانللت كّلهللا ايجللابيللة في اختبللار التّعرف ، أّن نتللائج أفراد عينللة القللارئ الج118نالحظ من خالل الجللدول يللّ
، في حين أّن 1البصللللر  والسللللمعي  على أصللللوات الحروف والدليل أّن التباين واالنحراف المعيار  يسللللاو 

ا بالنسللللبة للقارئ الجّيد ويعود ذلك  لكون أفراد هذه  في   عينة القارئ الضللللعيف أحصللللينا مجموًعا منخفضللللً
ات  الحروف نذكر منها على سللللللللللللبيل المثال  ما هو مصللللللللللللنف على  العينة لم يتعرفوا على بعض أصللللللللللللو 

 .119الجدول رقم 

 : صعوبات التعرف البصري والسمعي على أصوات الحروف لدى القارئ الضعيف119الجدول رقم 
 المشكلة الصوتية أصل الخطأ نوع الخطأ صوت الحرف

/ص//ض/،/ظ/ 
 /ط/،

/ذ/ /ز/، /ل//د/، ذ/د، 
 ض/ذ.

 
 

ن تشلللللللللللللللللللللابللللللله بللللليللللل تعويض
الصللللللللللللللللوتللليلللن فلللي 
الشللللللللللللللكلللللل الخطي  
 والصوت المسموع

علللللللدم الللللقلللللللدرة علللللللللى -
دراك الفرق من  التمييز وا 
النللللاحيللللة البصللللللللللللللريللللة و 

 السمعي.
التمكن من  معرفللللللة   -

أسلللللللللللللللللللملللللللاء الللللللحللللللروف  
وأصلللللللواتها أثناء  مراحل 
 التعلم التحضير  للقراءة

( ,1989Liberman, Shankweiler (و شللللللللانكويلر وتأتي هذه النتائج مؤيدة لدراسللللللللة كّل من  ليبرمان
بالمائة من الحروف المعروفة، أما  51األشللللللللخاص الضللللللللعفاء في القراءة  يعرفون أقل من  والتي أثبت أنّ 

من الحروف المعروفة، أما الجيدين القراءة  فيعرفون كّل  95إلى  51المتوسلللللللللطين في القراءة فيعرفون من
 كارلسللللللللون وفرانسلللللللليس و فورمان وفليتشللللللللر  الحروف، وأكدت أيضللللللللا دراسللللللللة  كّل من شللللللللاتسللللللللشللللللللنيدر
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Shatschneider, Fletcher , Francis, et all,)  2119إيكال وماقنون وبيتشفر  )  ( و Ecalle, 
Magnan et Biatchevrier,  في كون البنية الفونولوجية ألسلللللماء الحروف يسللللللهل فيها ربط الحروف )

 باألصوات.

ض الكلمات بنية الصلللللوتية لبعلى أسلللللماء الحروف لتمثيل الويرى الباحثون أّن القراء المبتدئين يعتمدون ع 
ف على كلملات بلديللة مكتوبلة والتي تحتو  عند نطقها على مقطع اسللللللللللللللم للحروف. ودلت دراسللللللللللللللة رّ وللتع

على أّن القراء المبتدئين يرجعون إلى أسماء الحروف لكتابة  (Treiman et all, 1994) وآخرون تريمان
،  وفي دراسلللللللتنا نجد أّن  R Vتكتب   Hervé ثال التالي  لكتابة كلمة الكلمات كما هو موضلللللللح في الم

أفراد عينة القارئ الضلللللعيف  تسلللللتخدم نفس اإلسلللللتراتجية عند  كتابة ملخص النّص  وهذا نموذج لملخص 
سلللللنة من القسلللللم الخامس ابتدائي والكلمات التي تحتها  11نّص كتب من طرف الطفل عبد الصلللللمد البال  

 ه اإلستراتجية:سطر تعبر عن هذ

صبتهًا ق لتهبةاثم  لصةغرامني  مرضةةثم  الصةغروهي التي خرجت لتلعب مع كلب  مريض الكانة  مني }
 .{قالى التزم بالأدويه الصحية -وفخضته فحزت مني  الطبة وجاء

ومن هذه المالحظات يمكننا القول إ ّن القارئ الضلللللللللللعيف يلجأ إلى أسلللللللللللماء الحروف للربط بين الصلللللللللللوت 
جيهية فتعّلم القراءة  يرتبط بالقيمة التو  وهي اإلسللللللللللتراتجية ذاتها المسللللللللللتخدمة لدى القارئ المبتدأ. والحرف 

 & Jorm,Share, Mclean)لمعرفة الحروف، كما أوضلللللللح ذلك كّل من شلللللللار وجورم وماكلين وماتنس 
Matthens ,1984(وسلللللكاربورق ),1998 Scarboroug) وسللللبنسلللللر وهانلي (Spencer&Hanley, 

وقد أّكد هؤالء الباحثون على أّن االختالف في األداء الخاص بالقراءة قي السللللللللللنة األولى مرتبط  .(2003
ويرتبط األداء القرائي  في السللللللللنة  ،(conscience phonémiqueبمعرفة الحروف ثّم بالوعي الفوينمي)

 الثانية بنفس المعرفة المشار إليها في السنة السابقة.

و القراءة، وتظهر تسلللللللمية الحروف أيضلللللللا كموجه قبلي ا  في نمّ ا هامً تلعب دورً  فمعرفة الحروف يبدو أّنها 
وص وفي أداء اإلمالء اللغو ، وهذا ما خلصت إليه دراسة  كّل من شاتسهيندر وفليشر  في أداء فهم النصلّ

 (Foorman,  Shatshneider, Fletcher, francis, Carlson etوفرانسلللللليس وكرلسللللللون وفورمان 
2004 .) 

هر هذا جليا في النموذج الكتابي  المقدم  عن طفل عبد الصمد،  بحيث أحصينا أخطاء إمالئية تعود ويظ
لنفس السبب وهو عدم التمكن من  اكتساب معرفة أسماء الحروف والربط بين األصوات  وأسماء الحروف 

حلة  التعّليم ثانية من مر أ  الوعي الفوينمي في المرحلة التحضليرية  للقراءة  والتي شلملت السنة األولى وال
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االبتدائي و نسلتنتج أّن معرفة الحروف والقدرة على تسلميتها بسلرعة وبشللكل سلريع و آلي عمالن أسلاسلليان 
 في تعّلم القراءة.

نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةةةةعيف في اختبار المسةةةةةتوى الداللي: التعرف على  4.5.2.5
 مدلوالت الكلمات الصعبة في النص"

: نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار المستوى الداللي: التعرف  120الجدول رقم
 على الكلمات الصعبة  في النّص 

عةةةةةدد  القارئ
أفةةةةةراد 
 العينة

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 الدنيا

االنةةةةةحةةةةةراف  المتوسط المجموع القيم العليا
 المعياري

 التباين

 568, 75378, 4,2500 51,00 5,00 3,00 12 القارئ الجيد
 655, 80904, 2,3636 26,00 3,00 1,00 11 القارئ الضعيف

درجات كقيمة دنيا  3، أّن كّل أفراد عينة القارئ الجّيد تحصللللللللللت على 121نالحظ من خالل الجدول رقم 
درجة كقيمة عليا وبالتالي كانت تقديراتها على هذا السلم تتراوح ما بين الحسن إلى الجّيد وكان متوسط  5و
، أّما أفراد عينة القارئ الضللللللللعيف  فتراوحت درجتها على سلللللللللم هذا 4.25درجات في هذه الفئة يسللللللللاو  ال

وكلانلت تقلديراتهلا تتراوح ما بين   2.36درجلات،  وبل   متوسللللللللللللللطهلا  3االختبلار ملا بين درجلة واحلدة إلى 
 ضعيف جدا إلى ضعيف أو متوسط.

قارئ ّيد في المسللللللللتوى الداللي للكلمات على أفراد عينة الوتدّل هذه النتائج على تفوق أفراد عينة القارئ الج
( والتي أثبتت أّن للطفل (Gombert , 2003، وتأتي هذه النتائج مؤكدة لدراسللللللللللة جومبارت  الضلللللللللعيف

جهاز معالجة اللغة الشلللفوية يسللللتعمله كقاعدة لتصلللميم جهاز معالجة المكتوب، وهذا النظام األولي يشللللمل 
معرفة البصرية )المنبه البصر  في الكلمات المكتوبة( فيخزن تمثيل  الصّور، على عامل تصور  يعالج ال

وعامل فونولوجي يعالج المعلومات اللغوية المدركة سمعيا والمخزنة في التمثيل الفونولوجي، وعامل خاص 
عاني من يبمدلول األلفاظ يمهد الوصللول إلى المعنى ) التمثيل الداللي( ويمكّننا القول أّن القارئ الضللعيف 

صللللللللللعوبات في الوصللللللللللول إلى  التمثيل الداللي للكلمات المكتوبة ومنه إلى فهم مدلول النّص نتيجة عجزه  
 عن التحليل الفونولوجي.

 

 



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

337 

 

 نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار مستوى فهم النّص:  5.5.2.5

 اختبار مستوى فهم النّص  : نتائج القارئ الجيد والقارئ الضعيف في121الجدوٍل رقم

عةةةةةةةةةةةدد  القارئ
أفةةةةةةةةةةةراد 
 العينة

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 الدنيا

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 العليا

االنةةةحةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

 8181, 90453, 6,5000 78,00 7,00 5,00 12 القارئ الجيد
 4,764 2,18258 4,8182 53,00 7,00 1,00 11 القارئ الضعيف

درجات كقيم دنيا  5ّن كّل أفراد عينة القارئ الجّيد تحصلللللللللللللللوا على  ، أ121نالحظ من خالل الجدول رقم 
كانت تقديراتها على هذا السللللللللم تتراوح ما بين الممتاز إلى الجّيد  أو الحسلللللللن  درجة كقيم عليا وبالتالي 7و

،  أما أفراد عينة القارئ الضعيف  فتراوحت درجتها على سلم 5كان متوسط الدرجات في هذه الفئة يساو  
وكلانلت تقديراتها تتراوح ما بين  4.81درجلة،  وبل   متوسللللللللللللللطهلا  7ذا االختبلار ملابين درجلة واحلدة إلى هل

ضللللعيف جدا إلى ضللللعيف أو متوسللللط أو ممتاز، ويبدو من هذه النتائج أّن فئة القارئ الجّيد قد تفوقت في 
درجات فئة القارئ  ، بينما بل  مجموع78النتلائج على فئلة القارئ الضللللللللللللللعيف  بحيث بل  مجموع درجاتها 

 .4.81درجة  بمتوسط  53الضعيف 

وتدل هذه النتائج على أّن القارئ الضللعيف لديه صللعوبات في فهم النّص ناتجة عن مشللكالت في التحليل 
الفونولوجي والتّعرف على هويلللة الحروف ومعلللالجلللة الرموز اإلمالئيلللة، كملللا بينلللت نتلللائج البحوث في علم 

ات القارئ الضللعيف تتمركز عند اآلليات القاعدية التي تسللاهم في التّعرف النفس المعرفي  على أّن صللعوب
-Braibant, 2003.p.173على الكلمات المكتوبة وليس على مسلللللللللللللتوى المكونات النحوية والداللية ) 

194.) 

وص يرتبط بعملية التخزين في الذاكرة العاملة التي تعتمد   و قد أكدت أغلب الدراسللللات على أّن فهم النصللللّ
 (، ودلت نفس ,p.40-501998Golder et Gaonac’h ,اللدرجلة األولى على النظلام الفونولوجي)بل

( على أّن التّعرف المباشر على الكلمات المتكررة  Golder et Gaonac’h, 1998, p.52-5دراسة ) 
جي المجمع و يعتملد على معلوملات إمالئية،  بينما التعرف على الكلمات النادرة يعتمد على  التمثيل الفونول

ت  النطق ومعنى الكلما أ  المتكون من تقلابلل حرفي فونولوجي، وهلذا ملا يجعلنلا نعتقد أّن الوصللللللللللللللول إلى
 ممكننا من خالل كلمات المفردة العقلية  المخزنة بتمثيل إمالئي.
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ونسلللللتطيع القول أّن القارئ المتمكن يسلللللتطيع أن يفصلللللل بين إدراك الكلمة من معالجته لها بحيث  يبحث  
عن المعنى في المعجم العقلي وفي نفس  الوقلت يقوم  بللدمج داللتله،  بمعنى أنله يبحللث عن معنى الكلمللة 
في سلياق معين، ويسلاعد سياق النص في التحليل والترجمة وليس في التّعرف على الكلمات فقط، و بينت  

و إّنما في  رة على التخزيننتائج البحوث  أّن الفرق بين القارئ الجّيد والقارئ الضللللللللللللللعيف ال يكمن في القد
 القدرة الوظيفية التي ترتبط بعملية إدماج الفهم.

ومن المؤّكد أّن القراءة تكون فعاّلة  عندما تكون هناك  مراقبة تلقائية  من الطرف العمليات من مسللللللللللللللتوى 
المعرفة ف أعلى، ومن المؤّكد  أيضلللا أّننا نفّك الرموز بسلللرعة أقل  عندما يكون محتوى النّص غير مألوف،

الماورائية  للمحتوى ال تسللللمح بالمعالجة من مسللللتوى أعلى على الرغم من أّن الموارد المعرفية المسللللتخدمة  
من مسلتوى أدنى تعمل على تسلهليها) موضوع النّص قيد الدراسة  مألوًفا لدى التالميذ وال يستدعي وجوب 

 الصعوبة في معالجته معرفًيا وفهم محتوى النّص(.

ّن نسللللتخلص أّن اضللللطراب التلقائية قد يكون أسللللاس صللللعوبة التسلللليير ألّن القارئ سللللوف يسللللخر ويمكننا أ
موارده المعرفية في فّك الرموز ألّن هذه األخيرة أصلللبحت غير ضلللرورية إلنجاز معالجة من مسلللتوى أعلى 

ما ينتج م تسلمح بعملية اإلدماج النّصي وقد يؤد  نقص المعارف السابقة  إلى تشويه فّك رموز الكلمات، 
 عنه كف في استدعاء  المعارف  الضرورية للفهم.

و القراءة تتطللب إًذا تفلاعلل علدة عمليلات و كلهلا تؤّثر في بعضللللللللللللللهلا البعض، ففّك الرموز يجب أّن يكون 
تلقائًيا بفضللل التدريب و التمرن  والمقابلة الحرفية الفونولوجية، وهذا ما يجعل القارئ الضللعيف عديم الفهم 

وص ا لتي يقرؤها، وقد أّكدت الدراسللللللللللات أّن  التحّكم في سللللللللللرعة القراءة مرتبط بمسللللللللللتوى المعارف للنصللللللللللّ
التصللللورية، وهذا يعني أّنه كلما كانت لدينا  معارف خاصللللة أو عامة  حول النّص كلما زادت سلللللرعتنا في 

وانتقاء   ،القراءة  ووصللللللللنا بسلللللللرعة إلى فهم النّص المقروء، وتسلللللللاعد المعارف التصلللللللورية في فهم التداخل
المعلومات الهامة في النّص  التي يسهل تذكرها، وتساعد العناصر اللغوية في تنشيط  المعارف التصورية  
كعالمات الوقف،  كما تسلللللللاهم أدوات الربط  والصلللللللّور المجازية من تشلللللللبيه واسلللللللتعارة وكناية  في تحقيق 

سلللٍع ءة التي يتدرب عليها المتعل م ابتداء من تعملية اإلدماج الداللي باإلضلللافة إلى اسلللتراتيجيات إعادة القرا
 ,Golder  et Gaonac’h, 1998إلى عشللللللر سللللللنوات  وقد أشللللللار إلى ذلك كّل من قولدر وقاوناش )

p.90-96)،  ونظرا لكون القارئ الضللللللللعيف  يتميز بقراءة بطيئة متقطعة وغير واضللللللللحة ورتيبة هذا، من
لى بعض أصللللللللللللللوات الحروف  وقراءة الكلمات وال يحترم جهلة ومن جهلة أخرى  فلإ نلّه يخطلأ في التّعرف ع

  عالمات الوقف وال أدوات الربط  مما يجعله غير قادر على الوصول إلى فهم محتوى النّص.
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وص أسلللاسلللًا على التمثيل الداللي   الذ  يعتبر عملية Représentation Mentale) )ويرتبط فهم النصلللّ
(. وأّكد هنا Well- Barais , 1993, P.255-256 يتعذر تجزئها) يصلللعب بناءها على شلللكل وحدات

( أّن الخصائص  الداللية  تؤّثر على عملية التخزين والتذكر وتعّلم الجمل، وتساهم Le NY, 1975لوني)
في جعلل عمليلة التحويلل ايجلابيلة في تعّلم الجمل خاصللللللللللللللة، إذا كانت الجمل التي تعّلمها  األفراد من قبل  

 داللية  مشتركة  مع الكلمات التي تكّون الجمل الجديدة.تحمل كلماتها ذات خصائص 

 نتائج مجموعتي القارئ الجّيد والقارئ الضعيف في  اختبار المستوى اإلفرادي والداللي  6.5.2.5

نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةةةةةةعيف في  اختبار المسةةةةةةةتوى اإلفرادي :   122الجدول رقم
 في اللغة الشفوية(:والداللي ) المستوى المعجمي 

ة القارئ الجّيد،  قد تحصللللللللللللت على مجموع درجات يسلللللللللللاو  ، أّن عين122نالحظ من خالل الجدول رقم 
درجة والقيم الدنيا  11درجة،  وكانت القيم العليا عند هذه العينة  تسللللللللللللاو   9.25درجة بمتوسللللللللللللط  111

أ  مسللتوى هذه العينة في اختبار المسللتوى اإلفراد  في اللغة الشللفوية  يقع بين الممتاز والجّيد،  7تسللاو  
درجة  وبلغت  2.91درجة  بمتوسللللط  32القارئ الضللللعيف على مجموع يسللللاو   بينما تحصلللللت مجموعة
درجات والقيم الدنيا درجة واحدة ، وتدل هذه النتائج على أّن مسللللللللتوى اإلفراد    7القيم العليا في هذه الفئة 

 للغة الشفوية عند فئة القارئ الضعيف تقع بين دون الوسط إلى ضعيف جدا  مقارنة بالقارئ  الّجيد.

التي  ترى أّن القراءة  تعد سللللللللللللللهلة التعّلم    ) (Valdois2003وتلأتي هلذه النتائج مؤّكدة لمالحظات فالدوا 
عنلدملا يمتلك  القارئ كفاءات لغوية  ويكون لديه مسللللللللللللللتوى عاٍل من الناحية اإلفرادية أو اللفظية في اللغة 

حثة أّن تعّلم القراءة يتطلب في بحيث أثبتت البا  ( niveau élevé de vocabulaire oral)الشللللللفوية 
أغلب األحيان لقاء الكلمات المعروفة شلللللللفويا ضلللللللمن المكتسلللللللبات القبلية،  وما على القارئ  ذ  مسلللللللتوى 
اإلفراد  الجّيد سللللوى  اكتسللللاب شللللكلها اإلمالئي أو الكتابي فقط ، أما إذا كان القارئ  ذو مسلللللتوى اللغو  

ي ّنه عند التقائه  بالمكتوب سللوف يعمل  على حفظ الشللكل اإلمالئواإلفراد  ضللعيًفا في اللغة الشللفوية ، فإ  
(forme orthographique) وشلللللللللللكل الفونولوجي(forme phonologique)  والشلللللللللللكل الداللي مًعا 

forme sémantique) ). 

عةةةةةةةةةةةةةدد  القارئ
 األفراد

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 الدنيا

الةةةةةةقةةةةةةيةةةةةةم 
 العليا

االنةةةةةحةةةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين
 

 2,750 1,65831 9,2500 111,00 11,00 7,00 12 القارئ الجيد
 4,291 2,07145 2,9091 32,00 7,00 1,00 11 القارئ الضعيف
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ويرى الباحث أّنه من المسللللتحسللللن أّن يبدأ المتعلم القراءة بمسللللتوى لغو  غني من حيث المفردات الشللللفوية 
ن حيث دالالتها. وهذه الدراسلللللللة تبين مدى ارتباط المسلللللللتوى اإلفراد  بمسلللللللتوى فهم  المكتوب وقراءته، وم

( فسلعة المظهر الكمي للغة الشفوية عند الطفل يؤد  إلى تمكينه (Mialaret 1968وهذا ما أكده مياالر 
وص بالتشللفير أو التع ّم فهمت وعة قد عرفت ثف، شللرط أّن تكون الكلمات المنطوقة والمسللمرّ من فهم النصللّ

( أو تكون الكلمات  المسلللللللللللتعملة تحو  من البداية  على  méthode syllabique)الطريقة المقطعية:) 
 (.méthode globale) الطريقة الكلية: ) ى  دقيق بالنسبة إليهمعنّ 

 نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في  اختبار ملء الكلمات الناقصة: 7.5.2.5

 : نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار ملء الكلمات123جدول رقمال

عةةةةةدد أفةةةراد  القارئ
 العينة

الةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 الدنيا

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 العليا

االنةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

 2421, 49237, 8,6667 104,00 9,00 8,00 12 القارئ الجيد
الةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةارئ 

 الضعيف
11 2,00 9,00 62,00 5,6364 1,96330 3,855 

درجة بمتوسللط  114، أّن عينة القارئ الجّيد قد تحصلللت على مجموع يسللاو  123يظهر من الجدول رقم 
درجات  بنسللللللللللللبة  8بالمائة و قيمة دنيا بلغت  66.57درجات بنسللللللللللللبة  9درجة وبقيمة عليا بلغت  8.66

على جميع مفردات هذا االختبار وتحصلوا  بالمائة،  مما يدل على أّن جميع أفراد العينة قد نجحوا 33.99
درجة بمتوسط  26على تقدير ممتاز،  بينما نجد أّن فئة القارئ الضعيف قد تحصلت على مجموع يساو  

 درجللات والقيم الللدنيللا  درجتين، وتللدل هللذه النتللائج على أّن أفراد عينللة 9درجللة  وبلغللت القيم العليللا  5.63

 8و  9مركز حول المتوسلللط ما عدا حاليتين من الذكور حيث  سلللجلنا  القارئ الضلللعيف كانت تقديراتها تت
درجات بنسلللللللللللبة  6بالمائة و  18.18درجات بنسلللللللللللبة  5و 4درجات كحد أعلى، واغلبهم تحصللللللللللللوا على 

 .68بالمائة،  كما هو موضح على الشكل البياني التالي  27.27
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 اختبار تجميع الحروف المبعثرة . نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في  8.5.2.5

 .: نتائج مجموعتي القارئ الجّيد والقارئ الضعيف في اختبار تجميع الحروف المبعثرة124الجدول رقم

عةةةةةةةةةةةةةةةةدد  القارئ
 العينة

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 الدنيا

الةةةةةقةةةةةيةةةةةم 
 العليا

االنةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

 1,083 28868, 4,9167 59,00 5,00 4,00 12 القارئ الجيد
الةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةارئ 

 الضعيف
11 1,00 5,00 36,00 3,2727 1,61808 2,618 
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 59، أّن مجموع الدرجات القارئ الجّيد في اختبار تجميع الحروف المبعثرة قد بل  124نالحظ من الجدول
درجات  5درجات والقيمة العليا  4درجة على سللللللللللم االختبار، وبلغت القيمة الدنيا  4.91درجة بمتوسلللللللللط 

النتائج على أّن القارئ جّيد تحصللللللللللللللل على تقدير جيد على مسللللللللللللللتوى هذا االختبار، بينما كان وتدل هذه 
 5درجة، وبلغت القيمة العليا  3.27درجة بمتوسللللللللللللط  36مجموع القارئ الجّيد في هذا االختبار يسللللللللللللاو  

قدير تدرجات  والقيمة الدنيا درجة واحدة، وتدل هذه النتائج على أّن القارئ الضللللللللللللعيف قد تحصللللللللللللل على 
 متوسط إلى ضعيف على العموم.

ويمكننا أّن نستخلص أّن القارئ الجّيد أكثر قدرة على تجميع الحروف المبعثرة والتّعرف على الكلمات التي 
( إّنه قبل التمكن من إجراء (Seymour, 1997تشللللللللكلها مقارنة بالقارئ الضللللللللعيف، حيث أّكد سلللللللليامور 

الراشلللللللللللللد أ  )القارئ الكفء(، فمن الممكن أّن نالحظ  الذ  تتصلللللللللللللف به نماذج Assemblageالتجميع 
التقطيع الصللللحيح  مسللللتويات مختلفة من التحّكم في هذه القدرة لدى الطفل، فقد يجد صللللعوبة في اكتشللللاف

فإ ّن لم يصللللللل بعد  إلى  اكتسللللللاب مبدأ الحرف الكامل، وال يسللللللتطيع  ) (phonèmesللكلمة إلى فونيمات
دون  (consonnes)ات الموجودة في أول وأخر الكلمة أ  الصلللللللللللوامتأيضلللللللللللا التّعرف إ اّل على األصلللللللللللو 

 وهذا راجع لكون اكتساب اللغة المكتوبة يتّم بشكل غير اتفاقي وال اصطالحي . (voyelles )المصوتات

وقد يعتمد الطفل في التحليل واختيار الحروف المناسبة أساسا على اسم الحرف، وعندما يتمكن الطفل من 
الصوت إلى حرف والحرف إلى صوت ، عندئذ فقط  يتمكن الطفل من المعالجة الصحيحة  إجراء  تحويل 

للكلمات،   ويرتكب بعض األخطاء التنظيمية أثناء القراءة تدعى باألخطاء الفونولوجية ، ويبدو واضحا أّن 
وهذا ما    (Frith ,1985)هذا اإلجراء  ينمو أوال مع القراءة  وليس مع الكتابة كما أشللللار إلى ذلك  فرث 

يفسللللر األخطاء  التجميعية عند القارئ  الضللللعيف في تجربتنا  على سللللبيل المثال سللللنورد هنا  نماذج عن 
أخطلاء القلارئ الضللللللللللللللعيف في اختبلار تجميع الحروف  وتشللللللللللللللكيلل كلمات ذات معنى )انظر إلى الجدول 

 (. 125رقم:
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 .ر تجميع الحروف وتشكيل الكلمات: نماذج من أخطاء القارئ الضعيف في اختبا251الجدول رقم

تجميع الحروف وتشةةةكيل الكلمة من طرف القارئ  تشكيل الكلمة الصحيحة الحروف المبعثرة
 الضعيف

 ادججة، داججة، جدة دجاجة د، ا، لة، جل، جل
 فتح، فاتح، احافت، اتفح، حفلت، تفح تفاح ت، حل، ا ، فل
 مزنل، زملن منزل ز، مل، ل نل،
 سمردة، سردمة، سدر مدرسة لة د، مل، سل، ر،

 يطر، ريط طير طل، ر،  يل
ومن خالل نماذج هذه األخطاء المجدولة،  نؤّكد على أّن القارئ الضللللللللعيف ال يزال في المرحلة  األبجدية 

(Procédure alphabétique  ولم ينتقل بعد إلى مرحلة اإلجراء اإلمالئي،  وهذا ما يفسر أّن األخطاء ،)
د يعتملللد  في تركيلللب التي وردت منللل ه ذات طلللابع فونولوجي أو مورفولوجي.  بينملللا نجلللد أّن القلللارئ الجيلللّ

(، حيلللث  يلجللللأ إلى تخزين الكتلللابللللة (Procédure orthographiqueالكلملللات على اإلجراء اإلمالئي 
اإلمالئية الخاصلللللللللة بالمفردات أثناء تجاربه القرائية المتكررة على شلللللللللكل سللللللللللسللللللللللة من الحروف والكلمات 

المعروفة، التي يقوم بمعالجتها  بعد ذلك على شللللللللللللللكل وحدات. و يبدو أّن هذا التمثيل اإلمالئي  إلمالئيةا
 غير بصر ، رغم أّنه مستوحى من التجربة البصرية وّتم تخزينه على شكل مجردات.

لقارئ (   فاLeybart&Alegria, 1995من ليبارت وألجيريا ) و تلأتي هذه النتائج مؤّكدة  لمالحظات كلٍّ 
بإمكانه تخزين خصلللللللللللائص اعتباطية لنماذج من إمالء الكلمات  وكذلك  هو قادر على اكتسللللللللللللاب مبادئ 
لغوية مثل العالقات المورفولوجية  السلللللللللتخراج المشلللللللللتقات اإلمالئية للكلمات كما هو موضلللللللللح في المثال 

 اآلتي:

/ فتح، فاتح، احافت، اتفح، حفلت، تفح(.  )  تُف اح 

تائج نسلللللللللتطيع القول إ ّن القارئ الضلللللللللعيف يعاني من عدم تمّكنه من اإلجراء اإلمالئي و اسلللللللللتنادا لهذه الن
وضللللعف وعيه الفونولوجي مقارنة بالقارئ الجّيد،  وهذا لكون أّن آلية التّعرف على الكلمات تكتسللللب خالل 

ويسمح بالتخزين  ةالسلنوات األولى لتعّلم القراءة والكتابة تحت شلرط تعّليم يهدف إلى تنمية الكفاءات الحرفي
والتلذكر للكلملات الملألوفلة، وعلى العموم يمكن اعتبلار أّن القلارئ الجيلّد هو اللذ  يصللللللللللللللل إلى  آلية جميع 

 إجراءات التّعرف على الكلمات بسرعة  وبدون أخطاء وتحليل وتركيب جّيد للكلمات.
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 السمعية اللفظية.نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار الذاكرة  9.5.2.5

 : نتائج القارئ الجيد والقارئ الضعيف  في اختبار الذاكرة السمعية اللفظية. 126الجدول رقم

عةةةةةدد أفةةةراد  القارئ
 العينة

الةةةةقةةةةيةةةةةم 
 الدنيا

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 العليا

االنةةةةةةةةةحةةةةةةةةةراف  المتوسط المجموع
 المعياري

 التباين

 1,629 79296, 3,0833 37,00 5,00 2,00 12 القارئ الجّيد
 الةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةارئ

 الضعيف
11 2,00 3,00 27,00 2,4545 ,52223 1,2731 

،  أّن مجموع الدرجات في اختبار الذاكرة السللللللمعية اللفظية لدى القارئ 126نالحظ من خالل الجدول رقم 
وهذا يعني أّن أفراد هذه الفئة قد نجحوا على األقل على ثالثة  3.18درجة بمتوسللللللللللللللط  37الجّيد قد بلغت 

كلمات، وكانت أعلى قيمة تحصلت عليها هذه الفئة  5متكونة من ثالثة كلمات إلى سالسل من الكلمات ال
 9سللللللللالسللللللللل من الكلمات من أصللللللللل  5درجات وهذا يعني أّن هناك من أفراد العينة الذين نجحوا على  5

 ةسالسل، بينما بلغت القيمة الدنيا درجتين لكون بعض أفراد العينة نجحوا في سلسلتين من الكلمات. أما فئ
درجة، وهذا يعني أّن أفراد هذه  2.45بمتوسلللللط  27القارئ الضلللللعيف فقد تحصللللللت على مجموع يسلللللاو  

 3العينة قد نجحوا على األقل في سللللسللللتين من الكلمات من أصلللل تسلللعة سلللالسلللل و كانت أعلى درجتهم 
 .2وأدنى درجاتهم 

ا في اللل د أكثر تمكنللً ف،  ذاكرة اللفظيللة من القلارئ الضللللللللللللللعيومن خالل هللذه النتللائج يبللدو أّن فئللة القللارئ الجيللّ
فالبحوث الحالية بّينت أّن الفرق بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف ال يكمن في القدرة على التخزين و إّنما 

راسلللة )أمال دفي القدرة الوظيفية التي ترتبط بعملية إدماج الفهم. وتأتي نتائج بحثنا مؤكدة لما وصللللت إليه 
أّن األطفال المصابين بعسر القراءة في الوسط المدرسي الجزائر  يعانون وضحت التي أ( 2112بن صافية

وهذا بتطبيق وحدة الحفظ العدد   (Mémoire De Travail من مشلللللللاكل على مسلللللللتوى الذاكرة العاملة)
 حالة تعاني من عسر القراءة. ولخصت الباحثة صعوبات التذكر لدى عسير القراءة فيما يلي: 18على 

 الحفظ التي تتناسب مع أطفال أصغر سنا.صغر وحدة  -
وحدة الحفظ تتناسللللب عكسلللليا مع تعقيد المهام المسللللندة للذاكرة العاملة، فكلما زاد تعقيد المهمة نقصللللت  -

 وحدة الحفظ.
 مشاكل في تخزين المعلومات اآلنية من المحيط الخارجي. -
 معالجة غير كافية للمعلومات مما يؤّثر على سرعة عملية االسترجاع. -
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وقد دلت الدارسللات أيضللا على أّن القارئ الضللعيف يعاني من عدم القدرة على التركيب الصللوتي في ذاكرة 
العمل، وهو ما يسللللللللمى بقدرة  بقاء  األصللللللللوات المحللة مسلللللللللبقا  فعالة في الذاكرة لجمعها وتكوين الكلمة، 

ربط في تجنيد  موارد معرفية ل فعال  للمعرفة الفونولوجية  في ذاكرة العمل  يسللللاعد القارئ   فإعادة تركيب
الفونيمات. ونجد أّن القارئ الجّيد يختلف عن القارئ الضللللللللعيف  في إعادة التركيب الصللللللللوتي في الذاكرة. 
وقد  دلت نتائج البحوث في علم النفس المعرفي أّن تحسللللللللللللللين التحليل والتّعرف  على الكلمات  يؤد  إلى 

 .(J.Grégoire, 1999, p.136تحسين الفهم كما أوضح ذلك جيرقوار) 

نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةةةةعيف في اختبار الذاكرة البصةةةةةرية  )سةةةةةلسةةةةةلة  10.5.2.5
 الجمل(:

:  نتائج    مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةةةةةعيف في اختبار   الذاكرة البصةةةةةةرية 127الجدول رقم 
 سلسلة الجمل.

درجة بمتوسلللللللط  71.11، أّن عينة القارئ الجّيد كان مجموع درجاتها يسللللللاو  127نالحظ من الجدول رقم
درجات وتدل هذه النتائج على  أّن عينة  5درجلات والقيملة الدنيا   7درجلة و بلغلت القيملة العليلا  ، 5.91

القارئ الجّيد كانت تقديراتها من الممتاز إلى الجّيد ، وأّنها قد نجحت على سللللللللللللم كّل االختبار، مما يميزها 
 بذاكرة بصرية لفظية جّيدة .

 6، وبلغت القيمة العليا 3.63درجة بمتوسللللللللللللللط  41بل   أملا مجموع درجلات عينة القارئ الضللللللللللللللعيف فقد
درجات والقيمة الدنيا درجة واحدة وتدل هذه النتائج على أّن أفراد عينة القارئ الضلللللللللللللعيف  قد نجحوا على 
 5األقل  في ثالث  سلللللالسلللللل من أصلللللل  سلللللبع  سلللللالسلللللل مقارنة بأفراد القارئ الجّيد الذين قد نجحوا على 

السللللل على األكثر،  ويمكننا القول إّن أفراد عينة القارئ الضللللعيف يتميزون سللللالسللللل على األقل وسللللبع سلللل
 بذاكرة بصرية لفظية ضعيفة  مقارنة بأفراد القارئ الجّيد.

و من المالحظ أّن هلذا االختبار الخاص بذاكرة الجمل يعمل على تذكر ترتيب الكلمات في الجملة وتحديد 
لي، حيث دلت البحوث على أّن التّعرف على الكلمات يعني موضلللللللللللللعها والحفاظ على بنائها النحو  والدال

عللللللللدد أفللللللللراد  القارئ
 العينة

اللللللللقللللللليلللللللم 
 الدنيا

يلللللللم اللللللللقللللللل
 العليا

االنللللللللللللللللللحللللللللللللللللللراف  المتوسط المجموع
 المعيار 

 التباين

 2651, 51493, 5,9167 71,00 7,00 5,00 12 القارئ الجيد
الللللللللللللللللللقللللللللللللللللللارئ 

 الضعيف
11 1,00 6,00 40,00 3,6364 1,56670 2,455 
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وضللللللللللللللع ازدواج بين الرمز الكتابي ) الكلمة المكتوبة( والتمثيل الداخلي لهذا الرمز، ويفترض علماء النفس 
اللغويون أّن  هذه التمثيالت الداخلية  مخزنة على شكل قاموس لغو  يدعى بالقاموس اللغو  العقلي الذ  

 يا خالل مراحل التعّلم.يتكون تدريج

على أّنه يجب ربط الوحدات اللغوية فيما بينها وتحديد دورها الوظيفي   (Mitchell, 1987)وأكد ميتشللللللل 
)فعل، فاعل، مفعول به( وربطها بوحدات من مستوى عاٍل )التركيب التعبير  والجملة (، وعندما يتّم إنهاء 

ى ودمجه مع المعارف الباقية من النّص، ودمجها أيضللللا مع إجراء بنية الجملة، يقوم القارئ بحسللللاب المعن
مجموع معارفه  وهذا حسللللللللللب معارفه السللللللللللابقة. وقد الحظنا أّن القارئ الضللللللللللعيف ينجح في تذكر الجملة 

" ويفشلللللل في الجمل الطويلة المركبة  من رسةةةم الولد وردةالقصللللليرة مركبة من فعل فاعل مفعول به مثل " 
" معطفهب" فغالبا ما يعوض معطفا " " يلبس االبن معطفا في الشتاءها مثل حروف و أسماء مضافة  وغير 

 ".شتاء" ويحذف "في "بمالبسأو 

أّن األطفال التي أوضلللللللللحت  (2112)أمال بن صلللللللللافية دراسةةةةةةةوتتوافق هذه النتائج مع ما وصللللللللللت إليه 
الذاكرة المصللللللللللابين بعسللللللللللر القراءة في الوسللللللللللط المدرسللللللللللي الجزائر  يعانون من مشللللللللللاكل على مسللللللللللتوى 

( على وجود عالقة  بين 2112دراسلة )سلللماني سللعاد  (، وأكدت أيضلا Mémoire De Travailالعاملة)
استعمال الذاكرة البصرية  في تعّلم القراءة لدى المتعلمين من الصف الرابع ابتدائي، حيث بّينت الباحثة أّن 

ر   يتعرفون زون بقدرة عالية في التذكر البصللللالذاكرة البصللللرية تؤّثر في تعّلم القراءة  وبينت أّن الذين يتمي
 على الكلمات بشكل أسرع، والذين لديهم ذاكرة بصرية ضعيفة يتعرفون على الكلمات بصعوبة  وببطء.

نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضةةةةةةعيف في اختبار الذاكرة البصةةةةةةرية )سةةةةةةلسةةةةةةلة  11.5.2.5
 الكلمات(

د والقارئ الضةةةةعيف في اختبار الذاكرة البصةةةةرية سةةةةلسةةةةلة رئ الجيّ :نتائج مجموعتي القا128الجدول رقم
 الكلمات

عةةةةةةدد  القارئ
أفةةةةةةراد 
 العينة

الةةةةةةقةةةةةةيةةةةةةم 
 الدنيا

 

االنةةةحةةةراف  المتوسط المجموع القيم العليا
 المعياري

 التباين

 1,697 1,30268 3,3333 40,00 6,00 2,00 12 القارئ الجيد
 2911, 539361, 1,9091 21,00 3,00 1,00 11 القارئ الضعيف
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درجة بمتوسللللللط  41أّن عينة القارئ الجّيد قد تحصلللللللت على مجموع يسللللللاو   128يظهر من الجدول رقم 
درجة،  ويدل ذلك على أّن أغلب  أفراد عينة القارئ الجّيد قد نجحوا على ثالث  سللللللالسللللللل  3.33يسللللللاو  

درجات والقيمة  6العليا المشللكلة من خمس  كلمات على األكثر  من أصللل سللت سللالسللل،  وقد بلغت القيم 
  ويدل ذلك على أنّ  1.91درجة بمتوسط  21الدنيا  درجتين، بينا نجد مجموع فئة القارئ الضلعيف قد بل  

أفراد عينة القارئ الضللللعيف قد نجحوا على سلللللسلللللة واحدة مشللللكلة من ثالث  كلمات على األقل من أصللللل 
 ست سالسل.

عيف ميز بسلعة جّيدة للذاكرة البصلرية اللفظية مقارنة بالقارئ الضهذه النتائج على أّن القارئ الجيد يت وتدلّ 
الذ  يعاني من ضلليق سللعة الذاكرة البصللرية اللفظية، وربما يحتاج إلى تنميتها أكثر حتى يصللبح  متمكن، 

 (.2112( و)سلماني سعاد 2112من)أمال بن صافية و تأتي  هذه النتائج مؤكدة لدراسة كلٍّ 

 ي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار تلخيص النّص:نتائج مجموعت 12.5.2.6

 : نتائج مجموعتي القارئ الجيد والقارئ الضعيف في اختبار تلخيص النّص 129الجدول رقم 

عةةةةةدد أفةةراد  القارئ
 العينة

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 الدنيا

الةةةةقةةةةيةةةةم 
 العليا

االنةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةراف  التباين المجموع
 المعياري

 التباين

 1,6291 1,79296 2,4167 29,00 3,00 1,00 12 القارئ الجيد
الللللللللللللللللقللللللللللللللللارئ 

 الضعيف
11 1,00 2,00 14,00 1,2727 1.46711 1.218 

ساو  ي ، أّن مجموع الدرجات لدى فئة القارئ الجّيد في اختبار تلخيص النّص 129نالحظ من الجدول رقم 
قيمة ب وسلللللطمما يدل على أّن تقديرات هذه المجموعة يتراوح بين الجّيد إلى المت 2.41درجة بمتوسلللللط  29

درجات وقيمة دنيا بلغت درجة واحدة، بينما بل  مجموع الدرجات لدى فئة القارئ الضلللعيف  3عليا تسلللاو  
والقيمة الدنيا تسللللللللاو  درجة واحدة، مما يدل على أّن  2والقيمة العليا تسللللللللاو   1.27درجة بمتوسللللللللط  14

ارئ ط و ضللللللللعيف جدا مقارنة بالقمسللللللللتوى تلخيص النّص لدى جميع أفراد هذه العينة يتراوح بين المتوسلللللللل
 الجّيد.

يلدل هلذا االختبلار على ملدى فهم القلارئ ألحداث  النّص و قدرته على إعادتها  وصللللللللللللللياغتها في تراكيب 
لغوية  سلللللللللليمة يعبر بها  عما دار في النّص من أحداث  اعتماًدا  على  مخزونه  الذاكر  أو على األثر 

 .131شبكة التقييم  الظاهرة على الجدول  الذاكر    وللتوضيح فقد اعتمادنا  على
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 : شبكة تقيم ملخص النّص 130الجدول رقم 

مةحكةةةةةات األداء  
فةةةةةبةةةةةاخةةةةةتةةةةةبةةةةةار 
 تلخيص النص

 المجموع الوزن سلم التقييم
 جيد متوسط ضعيف

1 2 3 
احترام عالمةةةةات 

 الوقف
  + 1 3 

الةةةةةتةةةةةجةةةةةمةةةةةيةةةةةع 
الةةةةةمةةةةةنةةةةةطةةةةةقةةةةةي 

 للكلمات

  + 1 3 

احترام الربط بين 
 الجمل

  + 1 3 

 3 1 +   قوة التعبير
 3 1 +   سالسة التعبير

سالمة اللغة من 
الخطاء  النحوية 

 واإلمالئية

  + 1 3 

 3= 18/6 المؤشر العام  القريب من الجيد
ونسللللللتخلص من هذه النتائج أّن ملخص النّص يعبر بصللللللفة عامة على  صللللللعوبات القارئ في فهم النّص 

دراكه اللغو  كما يدلنا عن مسللللللتو  اه اللغو  سللللللواء في اللغة المكتوبة واللغة الشللللللفوية ، وتؤّكد هذه النتائج  وا 
على ضلللللعف الذاكرة العاملة في االسلللللترجاع الصلللللوتي والبصلللللر  عند القارئ الضلللللعيف حيث لحظنا  عدة 

 أخطاء في التراكب اللغوية والمعرفية، نقدم منها بعض النماذج على سبيل المثال:

 : سنة من القسم الخامس ابتدائي 11ة ملخص نص لخديج  1المثال رقم -
لنصي عن من ى وهي ك ن ة  م  "فاه مًة ف  ّ ف ك ث  ي ا  وُحو  ائ ل  ُثم   أ مها ئ ك    ئ الًة ع ى  أ س  ي ًرا ري ضة جدا و س 
 جًدا".

، أّن القارئة  خديجة اسلللللتعملت ما يسللللللمى باالقتصللللللاد المعرفي واللغو ،  بحيث  1نالحظ من الملخص رقم
إمالئي للكلمات الناتج  عن نقص في الوعي الفونولوجي وعدم اسللللللللتخدام اإلجراء اإلمالئي   قامت بتشلللللللويه

(، كلمات عديمة المعنى الناتجة عن عملية  ئ الًة( ، وكلمات ناقصلللة أو حذف صلللوت )على/ ع ى  )ك ن ة  ، سللل 
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(، وعدم اسلللللتخدام التراكيب النحوية الصلللللحيحة ولم تقدم القارئة إ اّل فكرة  وهي واحدة عن النّص  الحذف )ئ ك 
كون منى مريضللللة ويدل أيضللللا أّن هذه القارئة تعاني من صللللعوبة كبيرة في فهم مدلول النّص وصللللعوبات 

 لغوية كبيرة مع عدم استعمال عالمات الوقف مما أدى إلى انعدام المعنى في النّص.

 :سنوات من القسم الخامس ابتدائي 10ملخص نّص:  منور  2المثال رقم -

لنصللة وان منى خرجة من المنزل ولم تلبس معطف الذ  نصللحتها أمها أن تلبسلله لم مرضللة و "فهمة من ا
 لها  أمها ألبسي تلبس وال تت".تقول  أصبحة مريضة والنشمر ولم هتنا أبت بينما

، أّن القارئ  منور اسلللتعمل ما يسلللمى باالقتصلللاد المعرفي،  بحيث قام بتشلللويه 2نالحظ من الملخص رقم 
ت الناتج  عن نقص في الوعي الفونولوجي وعدم استخدام اإلجراء اإلمالئي  )النصة ،خرجة إمالئي للكلما

، مرضلللللة (، و كلمات ناقصلللللة أو حذف صلللللوت )هتنا (، كلمات عديمة المعنى ناتجة عن عملية الحذف 
ّص وهي ن)تت ، النشمر(، عدم استخدام التراكيب النحوية الصحيحة ولم يقدم القارئ  إ اّل فكرة واحدة عن ال

كون منى خرجت من المنزل ولم تلبس المعطف الذ  نصللللللحتها األم  به، ويدل هذا الملخص أيضللللللا على 
أّن هذا القارئ يعاني من صللللعوبة كبيرة في فهم مدلول النّص وصللللعوبات لغوية  إمالئية ونحوية كبيرة مع 

 استعمال عالمات الوقف.

 :ن القسم الخامس ابتدائيسنوات م 11ملخص نّص:  التلميذ رشيد  3المثال رقم -

منى خرجة بدون المبس أصللللللوفي فإلسللللللبت ب البرد الشلللللليد فدخلة أال أم ترتعش من البرد الثنج ألم تابس "
 "مالبس الصوفيل عن د م كنت وسح ألم عن مالبس الصوفيى

 ، غيلاب الفهم والتعبير خلالي من المعنى وقلد حلذف القلارئ أجزاء من الكلمات،3نالحظ من الملخص رقم 
 ،و قلام بحلذف المقلاطع الصللللللللللللللوتية في بعض الكلمات مما أدى إلى تشللللللللللللللويه الكلمة )شللللللللللللللديد/ شلللللللللللللليد (

فأحسللللت/ فألسللللبت(  وبعض التراكيب كتبها على شللللكل أجزاء )، (الصللللوفية/ الصللللوفيلللللللللللللللللل (، )تلبس/تابس)
ن م  صللوتية )عندما/عن د م ( باإلضللافة  إلى غياب عالمات الوقف.  وهذا ما يؤّكد لنا أّن رشلليد  يعاني

مالئية وصللللللعوبات في الوعي الفونولوجي  صللللللعوبات كبيرة في الفهم وصللللللعوبات اللغوية تركيبية نحوية  وا 
يمكن اعتبار التأمل الفونولوجي ليس عاماًل أسلللاسلللًيا فقط في  نشلللاط القراءة  :وفي اسلللترجاع أحداث النّص 

ولوجي عتماد على التأمل الفونولكن هو عامل ضللرور   لعملية الفهم المباشللر، فالتّعرف على الكلمات باال
ى وسللللنكتفي بهذا القدر من النماذج لد .ىيسللللمح  بتركيز االهتمام  على عملية الدمج  الداللي وبناء المعنّ 

ليكم اآلن بعض النماذج من  القارئ الضللللللللللللعيف مع العلم أّن هناك نماذج أخرى سللللللللللللنقدمها في المالحق وا 
 ملخصات القارئ الجّيد:
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 سنوات من قسم السنة الرابعة 9د:  التلميذ وليد الجيّ القارئ  1نموذج رقم  -

" في أيام الشلللللللللللللتاء ذهبت منى لتلعب في الثلج ولكنها أصلللللللللللللبت بالتهاب الزكام ولم تعد قادرة على مغادرة 
السرير وفي اليوم الموالي  زاد المرض من شدة األلم فعندما جاء أبوها من العمل وجدها مريضة  فقال لها 

فقالت له مرضللللللللللت فذهب بها أبوها إلى الطبيب  فقال الطبيب إن ابنتك  في حالة سلللللللللليئة ما بك يا ابنتي 
حمدت ف شةةةفية نفسلللها صةةابتفأعطى له وصلللفة دواء  وعندما جاء الليل ذهبت إلى النوم وعندما نهضلللت 

 األم اهلل  فقالوا لها صديقاتها لقد اشتقنا إليك.

عالمات الوقف مع سلالسلة التعبير  وغياب لألخطاء  ، للقارئ الّجيد غياب1نالحظ من خالل النموذج رقم
تعارة من كلمة مس صةابتلم تفرق بين االسلم والفعل في رسلم التاء  وكلمة  شةفيةاإلمالئية ماعدا في كلمة 

اللغة العربية الدارجة تعني هنا وجدت مع العلم أّن  القارئ  أّلم بكّل أفكار األسلللللللللاسلللللللللية في النّص في لغة 
 عمره ومستواه الدراسي.سليمة  بالنسبة ل

 سنوات السنة الخامسة ابتدائي: 10: التلميذ فارس 2نموذج رقم -

"فهمت من النص أن منى خرجت لتلعب في الثلج و لم تسلللتمع رأ  أمها عندما قالت لها ألبسللللي مالبسللللك 
ن أتي ل الصوفية فمرضت بالزكام وارتفعت دراجة حرارتها وبعد غد جاء يناديها صديقتيها  للعب فقالت لها

إني مريضلللللللللللة فنادت أمها الطبيبة فقاسلللللللللللت دراجة حرارتها فوجدتها مرتفعة فأعطتها األدوية فشلللللللللللربت كل 
 األدوية التي أعطتها لها فتحسنت بعد ذلك وقد عادت تأخذ رأ  أمها ".

 د، للقارئ الجّيد، أّن فارس قد أّلم بجميع أحداث النّص، وتعبيره سلس يكا2نالحظ أيضا من الملخص رقم 
يخلو من األخطاء اإلمالئية والفونولوجية إ اّل أّنه لم يستعمل أدوات الوقف في التعبير مقارنة بنماذج القارئ 

 الضعيف.

و خالصة  القول إ ّن نشاط  تلخيص النّص يشكل اختباًرا جّيًدا للداللة على فهم  النّصوص المكتوبة، ألّن 
لمعلومات األساسية، وهذا النشاط يتطلب  معالجة المحتوى الفهم يعني إعادة بناء ما قيل في نّص وتذكر ا

والشلكل ) عالمات الربط والوقف( التي تُنبه القارئ لوسيلة معالجة محتوى النّص المرتبط بالتمثيل الداخلي 
فّك الرموز المكتوبة  تؤّثر سالبا   (  أّن مشكالت(Olofsson , 1992الخاص بكّل متعل م. ويؤّكد ألوفسون 

لفهم  وعلى ممارسة القراءة، مما يجعل  القارئ يلجأ إلى معالجة المعرفة بوسائل أخرى  كاالستعمال على ا
الخاطئ للسياق،  فإ ذا كان القارئ ضعيف  الفهم  فهذا يعني  أّن قدرته ضعيفة في التّعرف على الكلمات، 

 وهذا ما يفسر أخطاء القارئ الضعيف أثناء كتابة الملخص.
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 مرتبطة باختبار الفرضيات ومناقشتها :النتائج ال 3.5

 تمهيد:

سللللنقوم باختبار الفروض بواسللللطة المقرنة بين المتوسللللطات لدى الفئتين أ  القارئ الضللللعيف والقارئ الجّيد 
 ( حتى نتأكد من صحة الفروض ونتمكن من قبولها أو رفضها.Tوذلك باالستعانة بتطبيق اختبار)

 ات التناول اإلجرائي األول:النتائج المرتبطة باختبار فرضي 1.3.5

تحليل الفرضةةةية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصةةةائية في الزمن المسةةةتغرق للقراءة بين  1.1.3.5
 القارئ الجيد والقارئ الضعيف:

: المقارنة بين المتوسةةةةةةطات بحسةةةةةةاب قيمة) ت( في اختبار السةةةةةةرعة في القراءة لدى 131الجدول رقم
 فالقارئ الجيد والقارئ الضعي

   (t)قبول هذه الفرضلللللية أو رفضلللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللطين بتطبيق اختبار   التأكد من  لقد تمّ 
السللللللللللللرعة في القراءة ،  بحيث     يهدف هذا االختبار إلى  معرفة مدى   على نتائج العينتين في اختبار 

 النص.سرعة  القارئ  أثناء تحليله لنص مكتوب وذلك  بقياس الزمن المستغرق في قراءة 

وعند  ddl11عند درجة الحرية  42.863وتدل هنا قيمة )ت(المحسلللوبة لدى القارئ الجيد و التي تسلللاو  
عند نفس درجة الحرية وبنفس  1.796اكبر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسللللللاو    1.15مسللللللتوى الثقة

ّن قيمة ئ الضعيف، بحيث إ  مسلتوى الثقة على أن هناك فروًقا ذات داللة إحصلائية بين القارئ الجيد والقار 
أكبر من قيمة )ت(  11عند درجة الحرية  7.658)ت( المحسلللللللللوبة عند القارئ الضلللللللللعيف التي تسلللللللللاو  

 .1.15ومستوى الداللة  11عند درجة الحرية  1.812المجدولة  التي تساو   

 
اختبار السلللللللللرعة في 

 القراءة

درجلللللللللللللللللللللللللة   (Tقيمة )
 الحرية

ddl 

اللللللللللفلللللللللارق فلللللللللي 
 المتوسط

 %59مستوى ثقة التباين 
 الحد األعلى الحد األدنى

سلللللللللللللرعة القراءة لدى 
 القارئ الجيد

42,863 11 2,39083 2,2681 2,5136 

سلللللللللللللرعة القراءة لدى 
 القارئ الضعيف

7,658 10 7,59455 5,3849 9,8042 



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

352 

 

القراءة  خير أبطئ فيو منه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أسلللللرع في القراءة من القارئ الضلللللعيف، وهذا األ
من حيث الزمن المسللللللتغرق في القراءة ،  وبالتالي يمكننا قبول هذه الفرضللللللية ورفض الفرضللللللية القائلة بعد 
وجود فروق ذات داللة إحصلللائية بين القارئ الجّيد والقارئ الضلللعيف من حيث سلللرعة القراءة  حيث أكدت 

( على أّن القارئ الضلللللللللعيف يقرأ Piérart, 1988و بيرارت)  ) (Lobro ,1973دراسلللللللللة كّل من لوبرو 
 :اببطء  و يقوم بعدة  أخطاء أهمه

 القلب وارتباك سمعي حيث يخلط بين الحروف واألصوات، -
 ارتباك بصر  بحيث يخلط بين الحروف واألشكال المجاورة لها، -
 أخطاء  على مستوى األصوات المعقدة، -
 .الحذف واإلضافة -

ود فروق في مسةةةتوى التعرف على أصةةةوات الحروف بين القارئ تحليل الفرضةةةية القائلة بوج 2.1.3.5
 الجيد والقارئ الضعيف :

: المقارنة بين المتوسةةةةةةةةطات بحسةةةةةةةةاب قيمة) ت( في  اختبار التعرف على أصةةةةةةةةوات 132الجدول رقم
 الحروف لدى القارئ الجيد والقارئ الضعيف.

 Ddl قيمة )ت( االختبار
درجلللللللللللللللللللللللللللللة 

 الحرية

الللللللللللفللللللللللارق فللللللللللي 
 المتوسط

 95ثقة  في التباينمستوى ال
% 

 القيمة العليا القيمة الدنيا
اللتلعلّرف علللى أصللللللللللللللوات 

 الحروف  وأسمائها
2,390 10 1,09091 ,0741 2,1077 

  (t)قبول هذه الفرضلللللية أو رفضلللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللطات  بتطبيق اختبار  لقد تّم التأكد من 
ف،  بحيلث يهلدف هلذا االختبلار إلى  معرفلة ملدى سللللللللللللللرعة  على نتلائج العينتين في اختبلار التّعرف الحرو 

 القارئ  أثناء تحليله لنّص مكتوب وذلك  بقياس الزمن المستغرق في قراءة النّص.

  1.15وعند مسللتوى الثقة ddl  11عند درجة الحرية  2.391هنا قيمة )ت(المحسللوبة التي تسللاو    وتدلّ 
عند نفس درجة الحرية وبنفس مسلللتوى الثقة على أّن  1.812أكبر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسلللاو  

هناك فروق ذات داللة إحصلائية بين القارئ الجّيد والقارئ الضلعيف،  ومنه يكمن لنا  أّن نرفض الفرضية 
القائلة بعدم وجود فروًقا بين القارئ الضللللعيف والقارئ الجّيد في مسللللتوى التّعرف على الحروف من الناحية 
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ة البصلللللرية، بحيث أّن صلللللعوبة التّعرف على  الحروف من الناحية الصلللللوتية أو الشلللللكلية السلللللمعية والناحي
 البصرية زاد من بطء القراءة  وعدم فهم النّص لدى هؤالء القراء.

تحليل الفرضةةية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصةةائية  في المسةةتوى الداللي لدى القارئ  3.1.3.5
 الجيد والقارئ الضعيف:

: المقارنة بين المتوسةةةةةةطات بحسةةةةةةاب قيمة) ت( في  اختبار  المسةةةةةةتوى الداللي لدى 133رقمالجدول 
 القارئ الجيد والقارئ الضعيف.

  االختبار
 قيمة )ت(

ddl 
درجلللللللللللللللللللللللللللللة 

 الحرية

الللللللللللفللللللللللارق فللللللللللي 
 المتوسط

مسللللللللللللللتوى الثقلللللة في التبلللللاين 
95% 

 الحد األعلى الحد األدنى
المسللللللللللللللتوى الداللي عند 

 القارئ الجّيد
19,532 11 4,25000 3,7711 4,7289 

المسللللللللللللللتوى الداللي عند 
 القارئ الضعيف

9,690 10 2,36364 1,8201 2,9072 

على    (t)قد تّم التأكد من قبول هذه الفرضية أو رفضها من خالل المقارنة بين متوسطين بتطبيق اختبار 
ختبار إلى . يهدف هذا االالنّص  المسللللللللتوى الداللي للكلمات الصللللللللعبة الواردة في نتائج العينتين في اختبار

ف على داللة األلفاظ والكلمات الصلللللللللللعبة الواردة في النّص وذلك باسلللللللللللتغالل مدى تمكن المتعل م من التعرّ 
السلللللياق لفهم معنى الكلمات وتوظيفها في الفهم العام للنّص ودمج المعارف الجديدة مع المعارف السلللللابقة، 

 اعيف يعاني من صللعوبة في تلقائية  معالجة الكلمات المكتوبة ممّ وقد دلت الدارسللات على أّن القارئ الضلل
 يجعل معالجته لمحتو  النّص غير دالة.

وعند  ddl  11عند درجة الحرية 19.532وتدل قيمة )ت(المحسللللللللللللللوبة لدى القارئ الجّيد التي تسللللللللللللللاو  
ة الحرية وبنفس عند نفس درج 1.796أكبر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسللللاو    1.15مسللللتوى الثقة 

مسللللللتوى الثقة،  على أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصللللللائية بين القارئ الجّيد والقارئ الضللللللعيف، بحيث أّن 
أكبر من قيمة )ت(  11عند درجة الحرية  9.691قيمة )ت( المحسلوبة عند القارئ الضعيف التي تساو  

 .1.15داللة ومستوى ال 11عند درجة الحرية   1.812المجدولة  التي تساو   

ومنه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أفضلللللل بكثير من القارئ الضلللللعيف في  المسلللللتوى الداللي  في التّعرف 
على الكلمات الصللللللللللعبة للنّص لتوفر التلقائية في القراءة وقدرته في توظيف السللللللللللياق االسللللللللللتخراج المعنى 
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هو لجديدة مع المعارف السابقة أثناء القراءة، فباإلضافة لقدرته المتمثلة في سعة التخزين و دمج المعارف ا
يقوم بعملية معالجة اللغة المكتوبة بمستوى عاٍل، مما  جعل هذا القارئ يتميز عن القارئ الضعيف بسهولة 

على هذا و  التّعرف على مدلول  الكلمات الصلللللعبة  في النّص والوصلللللول بسلللللهولة إلى الفهم العام  للنّص.
لفرضللللللللية التجريبية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصللللللللائية في فهم النص بين األسللللللللاس،  يمكننا قبول ا

القارئ الجيد و الضلعيف، ونرفض الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القارئ الجّيد 
 و الضعيف في المستوى الداللي لأللفاظ الصعبة في النّص.

روق ذات داللة إحصائية  في مستوى فهم النّص لدى القارئ تحليل الفرضية القائلة بوجود ف 4.1.3.5
 الجيد والقارئ الضعيف:

: المقارنة بين المتوسةةطات بحسةةاب قيمة) ت( في اختبار فهم النّص لدى القارئ الجّيد 134الجدول رقم
 والقارئ الضعيف.

  االختبار
 قيمة )ت(

Ddl 
درجللللللللللللللللللة 

 الحرية

الللللفلللللللارق فللللي 
 المتوسط

 % 95نمستوى الثقة في التباي
 

 الحد األدنى
 الحد األعلى

مسلللللللتوى فهم النص  
 لدى القارئ الجيد

24,893 11 6,50000 5,9253 7,0747 

مسلللللللتوى فهم النص 
 لدى القارئ الجيد

7,322 10 4,81818 3,3519 6,2845 

على    (t)قد تّم التأكد من قبول هذه الفرضية أو رفضها من خالل المقارنة بين متوسطين بتطبيق اختبار 
متعل م بحيث يهدف هذا االختبار إلى مدى تمكن ال المسللللللللللتوى  الفهم العام للنّص  نتائج العينتين في اختبار

من التّعرف على أحداث النّص وسللرد تذكر أحداثه بكّل سللهولة ووضللوح  باسللتغالل السللياق  الذ  ورد فيه 
الفهم  الكلمات التي يقرأها  وتوظفيها فيالنّص  والتمكن من فهم التعليمة المقدمة له  واسللتخالص معاني  

العام للنّص ودمج المعارف الجديدة مع المعارف السللللللابقة. وقد دلت الدارسللللللات على أّن القارئ الضللللللعيف 
 يعاني من صعوبة في تلقائية  معالجة الكلمات المكتوبة مما يجعل معالجته لمحتو  النّص غير دالة.

وعند  ddl 11عند درجة الحرية  24,893الجيد و التي تسلللللللللاو  قيمة )ت(المحسلللللللللوبة لدى القارئ  وتدلّ 
عند نفس درجة الحرية وبنفس  1.796أكبر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسللللللاو   1.15مسللللللتوى الثقة 

مسللتوى الثقة، على أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصللائية بين القارئ الجّيد والضللعيف، بحيث أّن قيمة )ت( 
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أكبر من قيمة )ت( المجدولة   11عند درجة الحرية  7.321ئ الضلللعيف التي تسلللاو  المحسللوبة عند القار 
 .1.15ومستوى الداللة  11ة الحريةعند درج  1.812التي تساو   

ومنه يمكننا القول أّن القارئ الّجيد أفضللل بكثير من القارئ الضللعيف في مسلللتوى  فهم أحداث النّص وفي 
النّص وهللذا  لتوفر التلقللائيللة في القراءة وقللدرتلله على توظيف السلللللللللللللليللاق التّعرف على الكلمللات أثنللاء قراءة 

االسلتخراج المعنى باإلضلافة لقدرته المتمثلة في سعة التخزين ودمج المعارف الجديدة مع المعارف السابقة 
أثنلاء القراءة ، فهو يقوم بعمليلة معللالجلة اللغلة المكتوبلة بمسللللللللللللللتوى عللاٍل، ممللا جعللل هللذا القللارئ يتميز عن 

لقارئ الضلللللعيف بسلللللهولة  فهم محتوى النّص والوصلللللول إلى الفهم العام له. وعلى هذا األسلللللاس،  يمكننا ا
قبول هذه الفرضلللية ورفض الفرضلللية القائلة بعد وجود فروق ذات داللة إحصلللائية بين القارئ الجّيد والقارئ 

 الضعيف في المستوى فهم محتوى النّص.

فروق ذات داللة إحصةةةةائية في المسةةةةتوى اإلفرادي و الداللي  تحليل بفرضةةةةية القائلة بوجود  5.1.3.5
 في اللغة الشفوية   بين القارئ الضعيف والقارئ الجيد:

: المقارنة بين المتوسةةةطات بحسةةةاب قيمة) ت( في اختبار المسةةةتوى اإلفرادي والداللي 135الجدول رقم
 لدى القارئ الجّيد والقارئ الضعيف.

 Ddl قيمة )ت( االختبار
درجةةةةةةةةةةةة 
 الحرية

الةةةةفةةةةةارق فةةةةي 
 المتوسط

مسةةةةةةةةةةةتةةةوى الةةةثةةةقةةةةةة فةةةي 
 %95التباين

 
 الحد األعلى الحد األدنى

المسةةةتوى اإلفرادي والداللي في 
اللغةة الشةةةةةةةةةفويةةة  لةةدى القةةارئ 

 الجيد

19,323 11 9,25000 8,1964 10,3036 

المسةةةتوى اإلفرادي والداللي في 
اللغةة الشةةةةةةةةةفويةةة  لةةدى القةةارئ  

 الضعيف

4,658 10 2,90909 1,5175 4,3007 

   (t)لقد تّم التأكد من  قبول هذه الفرضلللللللية أو رفضلللللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللللطين بتطبيق اختبار 
تبار إلى . يهدف هذا االخالمسللللللللللللتوى اإلفراد  والداللي في اللغة الشللللللللللللفوية على نتائج العينتين في اختبار

ظ والكلملللات الملللألوفلللة التي تكّون معجمللله اللغو  تحللديلللد ملللدى تمكن المتعّلم من التّعرف على دالللللة األلفلللا
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العقلي في مرحللة تعليمله االبتدائي، وهذا بالربط بين اللفظ الصللللللللللللللوتي والمعنى الذ  يدل عليه في معجمه 
 العقلي.

وعند  ddl  11عند درجة الحرية  19.323وتدل هنا قيمة )ت(المحسللللوبة لدى القارئ الجّيد التي تسللللاو  
عند نفس درجة الحرية وبنفس  1.796ر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسلللللللللاو  أكب 1.15مسللللللللتوى الثقة

مستوى الثقة،  على أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين القارئ الجيد والضعيف، بحيث أّن قيمة )ت( 
أكبر من قيمة )ت( المجدولة   11عند درجة الحرية  4.658المحسللوبة عند القارئ الضلللعيف التي تسلللاو  

 .1.15ومستوى الداللة  11عند درجة الحرية   1.812تي تساو ال

ومنه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أفضللل بكثير من القارئ الضللعيف في  المسللتوى اإلفراد  والداللي للغة 
الشللللللفوية، وهذا ما جعل القارئ الجّيد يتميز عن القارئ الضللللللعيف بسللللللهولة التّعرف على الكلمات المكتوبة 

إلى فهم نّص متوسلللط الطول بسلللرعة متوسلللطة في القراءة ال تزيد عن ثالثة دقائق، بينما القارئ   والوصلللول
الضعيف الذ  يمتلك رصيًدا  لغوًيا يكاد يكون فقيرا يجد صعوبة في الوصول إلى فهم النّصوص متوسطة 

رعته في متوسللط سللالطول، ويعاني صللعوبة في التّعرف على الكلمات المكتوبة مهما كانت مألوفة لديه،  و 
القراءة  يزيد عن ثالث دقائق. وعلى هذا األسلللاس يمكننا قبول هذه الفرضلللية ورفض الفرضلللية القائلة بعدم 
 وجود فروًقا ذات داللة إحصائية بين القارئ الجّيد والضعيف في المستوى اإلفراد  والداللي للغة الشفوية.

لة إحصةةائية في المسةةتوى اإلمالئي بين القارئ تحليل الفرضةةية القائلة بوجود فروق ذات دال  6.1.3.5
 الجيد والقارئ الضعيف:

 : المقارنة بين المتوسطين بتطبيق اختبار )ت( في اختبار ملء الكلمات الناقصة. 136الجدول  رقم 

على  (t)قبول هذه الفرضللية أو رفضللها من خالل المقارنة بين متوسللطين بتطبيق اختبار  لقد تّم التأكد من

بالحروف المحذوفة،  بحيث  يهدف هذا االختبار إلى نتلائج العينتين في اختبلار مللء الكلمات الناقصللللللللللللللة 
مدى تمكن المتعل م من التّعرف اإلمالئي على الكلمات المكتوبة وذلك بإيجاد الحروف الناقصللللللة في الكلمة 

تمامها ثّم قراءتها.  وا 

اختبةةةةار مةةةةةلء الكلمةةةةةات 
 الناقصة

درجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قيمة)ت(
 الحرية

الةةةةةفةةةةةارق فةةةةةي 
 التوسط

 95مستوى الثقة في التباين
% 

 القيمة العليا ة الدنياالقيم

 8,9795 8,3538 8,66667 11 60,975 القارئ الجيد
 6,9553 4,3174 5,63636 10 9,522 القارئ الضعيف
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 وعند ddl 11عند درجة الحرية  61.975المحسللللوبة لدى القارئ الجّيد التي تسللللاو   وتدل هنا قيمة )ت(
عند نفس درجة الحرية وبنفس  1.796أكبر من  قيمة )ت( المجدولة والتي تسللللللاو    1.15مسللللللتوى الثقة

مسلللتوى الثقة على أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصلللائية بين القارئ الجّيد والضللللعيف، بحيث أّن قيمة )ت( 
يمة )ت( المجدولة  أكبر من ق 11عند درجة الحرية  9.522المحسللوبة عند القارئ الضلللعيف التي تسلللاو  

 .1.15ومستوى الداللة  11عند درجة الحرية  1.812التي تساو   

ومنه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أحسلللللللللللللن مسلللللللللللللتوى و قدرة في التّعرف اإلمالئي على الكلمات المكتوبة 
فروًقا ذات  دمقارنة بالقارئ الضللعيف وبالتالي يمكننا قبول هذه الفرضلللية ورفض الفرضلللية القائلة بعدم وجو 

 داللة إحصائية بين القارئ الجّيد و الضعيف.

بللأّن آليللات التّعرف على   Valdois, 2003. p2)وتللأتي هللذه النتللائج مؤكللدة لمللا جللاءت بلله  فللالللدوا )  
وص، يتطلللب التّعرف على الكلمللات  ومكونتهللا بللاعتمللاد الطريقتين  الكلمللات المكتوبللة وقراءة وفهم النصللللللللللللللّ

 اآلتيتين:

 décodage: التي تعتمللد على القللدرة على التفكيللك الحرفي الصللللللللللللللوتي )التحليليةةة الطريقةةة-1
grpho- phonétique .) 

( : التي تعتمد أساسا على تنشيط ذاكرة procédure lexicale) الطريقة اإلفرادية المعجمية -2
يجاد العالقة بين الشكل اإلمالئي والشكل الفونو  وجي والمعنى لالشكل اإلمالئي للكلمات المكتوبة وا 

 الذ  يقابله.

أّن القارئ الراشللللللللد الكفء يعمل على اسللللللللتدعاء الطريقة اإلفرادية  Valdois, 2003 ,p2) (وترى فالدوى
( عندما يجد نفسللللللللله في وضلللللللللعية القراءة، ونادًرا ما يسلللللللللتخدم الطريقة procédure lexicaleالمعجمية )

 ة ضللللللللمن مكتسللللللللباته القبلية في اللغة الشللللللللفوية مثلالتحليلية إاّل إذا تعرض لكلمات غير معروفة وال مجود
ويعتمد القارئ المبتدئ على الطريقة  ،((noms propres  nomsأسماء العلم والكلمات نادرة االستعمال 

التحليليلة ألنلّه غلالبلا ما تكون الكلمات التي يتعرض لها عند القراءة  غير معروفة لديه من حيث شللللللللللللللكلها 
ّن الطريقة التحليلية أسلللاسلللية عند الشلللروع في بداية التعّلم  أ  خالل السلللنة األولى الكتابي، ويمكننا القول أ

 والثانية من التعل يم االبتدائي.

وهللذا بتحللديللد  ((principes alphabétiquesولهللذا توجللب على الطفللل اكتسلللللللللللللللاب المبللادئ األبجللديللة  
ودة بين الوحللللدات، وتعّلم الرموز الوحللللدات داخللللل الكلمللللات المكتوبللللة والمنطوقللللة وتعيين العالقللللات الموج

الوحللللدات المكتوبللللة )الحروف(  هو مجموع التقللللابالت بين ، الللللذ (code alphabétique)األبجللللديللللة 
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ويتم اكتسلللللاب التقابالت الحرفية الصللللللوتية باالعتماد على  ) (phonèmesوالوحدات الشلللللفوية الفونيمات 
لذ  يتطلب من المتعل م الوعي بوجود وحدات داخل التعّلم الواضلللللللح الذ  يتّم في القسلللللللم بطريقة منظمة، وا

( conscience phonologiqueالكلمات المنطوقة، وأكدت نتائج الدراسللللللللات أّن هذا الوعي الفونولوجي)
 ال ينمو إ اّل جزئيا مع استعمال اللغة.

د أيضللللللللللللللا  كّل من جولدر ( على أّن Golder et Gaonac’h,1998, p.52-56و جاوناش ) و يؤكلّ
النادرة  ف على الكلماترّ على معلومات إمالئية، بينما التعرف المباشللللللللللللر على الكلمات المتكررة يعتمد التعّ 

يعتملد على  التمثيلل الفونولوجي المجمع أ  المتكون من تقلابلل حرفي فونولوجي، وهذا ما يجعلنا نعتقد أّن 
لية  المخزنة بتمثيل  إمالئي.  الوصلللللللللللللول إلى النطق ومعنى الكلمات ممكٌن من خالل الكلمات المفردة العق

وتعلد الكلملات التي تّم اختيلارهلا في هلذا االختبلار لتجربتنلا  كّلهلا معروفلة من قبل المتعل م وتدخل ضللللللللللللللمن 
مكتسللللللباته القبلية، ولذا فهو ليس بحاجة للطريقة التحليلية لمعرفتها، ومن بين األخطاء التي ارتكبها القارئ 

 الناقصة  إليك  نماذج منها على سبيل المثال: الضعيف في اختبار ملء الكلمات

 : نماذج أخطاء القارئ الضعيف في اختبار الملء.137الجدول رقم 

 الكلمات التي لم يتعرف عليها الكلمات التي تعرف عليها األفراد
السةةةنة من قسةةةم السةةةنة  11رشةةةيد 

 الخامسة ابتدائي
 

 خروف، تفاح، كتاب،  هاتف، دجاجة
ذاء/ حظانة، قلم / نحلة/ ال شيء  ، ح
 قام، طباخ/   الشيء

سةةةنة قسةةةم السةةةنة  14عبد الكريم 
 الخامسة

 
 حذاء، تفاح

خروف/ خف، كتاب/كتلب، طباخ/طرح، 
هةةةةةاتةةف/ كةةهةةف، دجةةةةةاجةةةةةة/دجةةجةةةةةة، 

 نحلة/حلست، قلم/قمر
سةةةةةنوات قسةةةةةم الرابع  10أسةةةةةامة 
 ابتدائي

خروف الشةةةةةةةةةيء، دجةةةةاجةةةةة/ دراجةةةةة،  طباخ، هاتف، حذاء، قلم، كتاب
 رق، نحلة/حلوياتتفاح/تفا

سةةةةةنوات القسةةةةةم الثالث 10سةةةةةعيد 
 ابتدائي

خةةةةةةةروف/خةةةةةةةراف، طةةةةةةةبةةةةةةةاخ/طةةةةةةةرخ،  تفاح، حذاء، قلم، هاتف
 دجاجة/دراجة، نحلة/محلة، كتاب/كتب

سةةةةةةةنة القسةةةةةةةم الخامس 11خديجة
 ابتدائي

 طباخ/طبخ، نحلة/ لوحة خروف، هاتف، تفاح، كتاب، حذاء قلم

سةةةةةةةةنوات القسةةةةةةةةم  الرابع 10رجاء 
 ابتدائي

خروف/ خرف، تفاح/تفاحة، طباخ/طخ،  حذاء، نحلة، كتابهاتف، 
 دجاجة/ دججة، قلم/قدم

نالحظ  من األخطاء المجدولة  أّن القارئ الضلللللللعيف يلجأ إلى الطريقة التحليلية في التّعرف على الكلمات 
قمر، / المكتوبة وذلك بالتقريب اإليقاعي الصللللللوتي أو الفونولوجي، كما في مثال دجاجة/ دراجة،  قلم /قدم
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طبلاا/طبت، نحللة /لوحلة/محللة ، عوض من التحليلل اإلمالئي،  علما أّننا لم نصللللللللللللللادف ذلك لدى القارئ 
 الجّيد الذ  أنجز كّل مفردات االختبار بامتياز.

تحليةل الفرضةةةةةةةةةيةة القةائلةة بوجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةائية بين القارئ الجّيد والقارئ    7.1.3.5
 إلمالئي   في التعرف على الكلمات المكتوبة:الضعيف في استعمال األجراء ا

 : المقارنة بين المتوسطين بتطبيق اختبار )ت( في اختبار تجميع الحروف. 138الجدول  رقم

اخلللللتلللللبلللللللار تلللللجلللللمللللليلللللع 
 الحروف

 قيمة
 )ت(

Ddl 
درجلللللللللللللللللللللللللللللللة 

 الحرية

مسللللللللللللللتلوى اللثقلللللللة في التبلللللللاين    الفارق في المتوسط
95% 

 الحد األعلى الحد األدنى
 5,1001 4,7333 4,91667 11 59,000 يدالقارئ الج

 4,3598 2,1857 3,27273 10 6,708 القارئ الضعيف
   (t)قبول هذه الفرضلللللية أو رفضلللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللطين بتطبيق اختبار   لقد تّم التأكد من 

ملللدى تمكن  ىعلى نتلللائج العينتين في اختبلللار تجميع الحروف المبعثرة،  بحيلللث  يهلللدف هلللذا االختبللار إل
المتعل م من التّعرف اإلمالئي على الكلمللات المكتوبللة وذلللك  بتجميع الحروف المبعثرة  وتشللللللللللللللكيللل الكلمللة 

 وقراءتها.

وعند  ddl  11عند درجة الحرية  59.111وتدل هنا قيمة )ت(المحسللللوبة لدى القارئ الجّيد التي تسللللاو  
عند نفس درجة الحرية وبنفس  1.796سلللللللللللاو  أكبر من قيمة )ت( المجدولة والتي ت 1.15مسلللللللللللتوى الثقة

( المحسوبة فقيمة )ت مستوى الثقة على أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين القارئ الجّيد و الضعيف.
أكبر من قيمة )ت( المجدولة  التي  11عند درجة الحرية  6.718عند القارئ الضلللللللللللللعيف التي تسلللللللللللللاو  

، ومنه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أحسللللللللن 1.15الداللةومسللللللللتوى  11عند درجة الحرية 1.812تسللللللللاو 
 مستوى وقدرة في التّعرف اإلمالئي للكلمات المكتوبة مقارنة بالقارئ الضعيف.

ويمكننا قبول هذه الفرضلللية ورفض الفرضلللية القائلة بعد وجود فروًقا ذات داللة إحصلللائية بين القارئ الجّيد 
الئي،  لتركيب الكلمات بواسلللللطة تجميع الحروف المبعثرة، وتشلللللكيل والضلللللعيف في المسلللللتوى اإلجراء اإلم

 دلت   وقلد كلملات ذات معنى، إذا ملا عرفنلا إ ّن صللللللللللللللعوبلة تعّلم القراءة ال ترتبط  بلادراك الحروف المنفردة.
نتائج الدراسللللللات على  أّنه ليسللللللت ثّمة فروق  بين القارئ الجّيد والقارئ الضللللللعيف على هذا المسللللللتوى من 

ف، فهذا األخير مثل القارئ الجّيد ال يرتكب أخطاء كثيرة عند نقل متتالية من الحروف،  والمشلللللللللللللكلة التّعر 



عرض وتفسير نتائج البحث الخامس: الفصل  
 

360 

 

الحقيقيلة تكمن في اسللللللللللللللتخللدام مجموعللة متتللاليللة من الحروف  لبنللاء الكلمللة، إذا المشللللللللللللللكلللة ترتبط بتغطيللة 
 األصوات أ  الوصول إلى األصوات من خالل الرموز المكتوبة.

 ة القائلة بوجود فروق في الذاكرة السةةةةةمعية اللفظية بين القارئ الجيد والقارئتحليل الفرضةةةةةي 8.1.3.5
 الضعيف:

:المقارنة بين المتوسةةةطات بحسةةةاب قيمة )ت(في اختبار الذاكرة السةةةمعية اللفظية بين 139الجدول رقم 
 القارئ الجيد والقارئ الضعيف الجّيد

اخللتللبلللللللار اللللللللذاكللرة 
 السمعية اللفظية
 سلسلة الكلمات

 T قيمة Fقيمة
 
 

درجلللللللللللللة 
الحريللللللللة 

ddl 

الللللللللفللللللللارق 
فللللللللللللللللللللللللللللللي 
 المتوسط

الفللارق في 
 االنحراف

مسللللللللللللللتوى الثقللة في التبللاين 
95% 

اللللللللللللللللللحلللللللللللللللللد  الحد األدنى
 األعلى

 
الفرضية المتساوية 

 في  التباين

1,036 0,380 9 ,20000 ,52634 -,99067 1,39067 

الفرضلللللللللللللليللللللة غير 
متسلللللللللللللللللللللاويلللللللة في 

 التباين

 0,361 6,151 ,20000 ,55377 -1,14701 1,54701 

   (t)قبول هذه الفرضلللللللية أو رفضلللللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللللطين بتطبيق اختبار  لقد تّم التأكد من 
على نتلائج العينتين في اختبلار اللذاكرة السللللللللللللللمعيلة اللفظيلة،  بحيلث  يهلدف هلذا االختبلار إلى معرفة مدى 

 ظ المسموعة و استرجاعها  عند الحاجة.تمكن المتعّلم من التّعرف  الصوتي  واالحتفاظ باأللفا

عند درجة 1.381وعليه فإّن قيمة )ت( المحسلللوبة عند القارئ الضلللعيف مقارنة بالقارئ الجّيد التي تسلللاو  
و مسلللللللتوى الداللة  9عند درجة الحرية   1.833أصلللللللغر من قيمة )ت( المجدولة التي تسلللللللاو   9الحرية 
ّيد ليس أفضلللل مسلللتوى من القارئ ضلللعيف في القدرة على التذكر و منه يمكننا القول إ ّن القارئ الج 1.15

 السمعي اللفظي لسلسلة المفردات المسموعة.

ومن هنا يمكننا رفض الفرضللللية القائلة بوجود فروًقا ذات داللة إحصللللائية بين القارئ الجّيد والضللللعيف في 
ة في فروًقا ذات داللة إحصللللللائيالمسللللللتوى الذاكرة السللللللمعية اللفظية، وقبول الفرضللللللية التي ترى بعدم وجود 

مسلللللللتوى الذاكرة السلللللللمعية اللفظية، وبالتالي ال يمكننا اعتبار القارئ الضلللللللعيف أّنه يعاني من ضلللللللعف في 
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ذاكرته السمعية اللفظية،  وهذا ما أكدته البحوث الحالية في علم النفس المعرفي، إ ذ   بّينت  على إ ّن الفرق 
ّنما في القدرة الوظيفية التي ترتب بين القارئ الجّيد والقارئ الضلللللللللللللعيف ط ال يكمن في القدرة على التخزين وا 

 بعملية إدماج الفهم.

تحليل الفرضةةةةةةةةية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةائية في الذاكرة البصةةةةةةةةرية اللفظية  9.1.3.5
 )سلسلة الجمل( بين القارئ  الجّيد والقارئ الضعيف :

في اختبار الذاكرة البصةةةةةةةرية اللفظية  سةةةةةةطات بحسةةةةةةةاب قيمة )ت(:المقارنة بين المتو 140الجدول رقم
 لسلسلة الجمل بين القارئ الجيد والقارئ الضعيف

اختبللار الللذاكرة البصللللللللللللللريللة 
 لسلسة الجمل

 درجللة الحريللة Tقيمة 
Ddl 

اللللللللللفلللللللللارق فلللللللللي 
 المتوسط

مسللللللللللللللتوى الثقة في التباين 
95% 

 الحد األعلى الحد األدنى
 6,2438 5,5895 5,91667 11 39,803 القارئ الجيد

 4,6889 2,5838 3,63636 10 7,698 القارئ الضعيف
   (t)قبول هذه الفرضلللللية أو رفضلللللها من خالل المقارنة بين متوسلللللطين بتطبيق اختبار   لقد تّم التأكد من 

ى لعلى نتائج العينتين في اختبار الذاكرة البصلللرية  اللفظية)سللللسللللة الجمل(، بحيث  يهدف هذا االختبار إ
مدى تمكن المتعل م من التّعرف البصلللللللللر  واالحتفاظ باأللفاظ المسلللللللللموعة و اسلللللللللترجاعها  عند الحاجة في 
ترتيبهلا وتلذكر وحلدات بنلاء الجمللة ووظلائفهلا  من النلاحيلة النحويلة والتركيبية والشللللللللللللللكلية  من فعل وفاعل 

 ومفعول به  وحرف .

أصغر  11عند درجة الحرية  1.7698التي تساو  وعليه فإّن فقيمة )ت( المحسوبة عند القارئ الضعيف 
و منه يمكننا  1.15ومسللللتوى الداللة .  11عند درجة الحرية1.812من قيمة )ت( المجدولة التي تسللللاو  

القول أّن القارئ الجّيد ليس أفضللل مسللتوى من القارئ ضللعيف في القدرة على التذكر البصللر  لسلللسلللة من 
 الجمل مقروءة.

الفرضية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف  ومن هنا يمكننا رفض
في المسلللتوى الذاكرة البصلللرية اللفظية )سللللسلللة الجمل( ،  وقبول الفرضلللية التي ترى بعدم وجود فروق ذات 

يعاني من  فداللة إحصلللائية في مسلللتوى الذاكرة البصلللرية اللفظية، وبالتالي ال يمكن اعتبار القارئ الضلللعي
ضللللللعف ذاكرته البصللللللرية اللفظية، فالبحوث الحالية بّينت أّن الفرق بين القارئ الجّيد والقارئ الضللللللعيف ال 

 يكمن في القدرة على التخزين و إّنما في القدرة الوظيفية التي ترتبط بعملية إدماج الفهم.
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ف يلضعد والقارئ االقارئ الجيّ تحليل الفرضية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  10.1.3.5
 في اختبار الذاكرة البصرية اللفظية )سلسة الكلمات(:

: مقارنة بين المتوسطات في اختبار )ت( في اختبار الذاكرة البصرية لسلسلة الكلمات 141الجدول رقم 
 بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف

   (t)ختبار ا قبول هذه الفرضللللللية أو رفضللللللها من خالل المقارنة بين متوسللللللطين بتطبيق  قد تّم التأكد من 
على نتلائج العينتين في اختبلار اللذاكرة البصللللللللللللللريلة  اللفظيلة،  بحيث  يهدف هذا االختبار إلى مدى تمكن 
المتعّلم من التّعرف  البصر  واالحتفاظ  بترتيب المفردات  المرئية  باعتبار أّن الكالم سلسلة من الوحدات 

فقرة ونّص،  والقارئ الكفء يعتمد على حفظ هذا  الصلللوتية المرتبة والمركبة في مقاطع و كلمات وجمل و
الترتيب حتى يتمكن من فّك الرموز المكتوبة  وقراءة النّص قراءة مسللللترسلللللة واضللللحة المعالم تؤد  به إلى 

 استنباط المعنى من الجمل والكلمات التي يصادفها أثناء القراءة.

عند درجة 11.739بالقارئ الجّيد التي تساو  وعليه فإ ّن قيمة )ت( المحسوبة عند القارئ الضعيف مقارنة 
ومسللللللللتوى الداللة    11عند درجة الحرية 1.812أكبر من قيمة )ت( المجدولة  التي تسللللللللاو    11الحرية 
. ومنه يمكننا القول إ ّن القارئ الجّيد أفضلللللللللللل مسلللللللللللتوى من القارئ ضلللللللللللعيف في القدرة على التذكر 1.15

مرئية،  حيث أّن قيمة )ت( المحسللللللوبة لدى القارئ الجّيد والتي البصللللللر  اللفظي لسلللللللسلللللللة من المفردات ال
أكبر  من قيمة )ت( المجدولة التي تسللللللللللللاو   1.15ومسللللللللللللتوى الداللة  11عند درجة  864 ,8تسلللللللللللاو  
 .1.15مستوى الداللة  11عند درجة الحرية  1.796

ضلللعيف ين القارئ الجّيد الومن هنا يمكننا رفض الفرضلللية القائلة  بعدم وجود فروق ذات داللة إحصلللائية ب
في المستوى الذاكرة السمعية اللفظية، وقبول الفرضية التجريبية  التي ترى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في مسللتوى الذاكرة البصللرية اللفظية، وبالتالي يمكننا اعتبار أن القارئ الضللعيف يعاني من ضللعف ذاكرته 

 البصرية اللفظية.

 

اختبللار الللذاكرة البصللللللللللللللريللة 
 لسلسة الكلمات

لحريلللللة درجلللللة ا (Tقيمة )
Ddl 

اللللللللللفلللللللللارق فلللللللللي 
 المتوسط

مسللللللللللللللللللتلللللوى اللللللثلللللقلللللللة فلللللي 
 %95التباين

 الحد األعلى الحد األدنى
 4,1610 2,5057 3,33333 11 8,864 القارئ الجيد

 2,2714 1,5467 1,90909 10 11,739 القارئ الضعيف
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 القائلة بجود فروق في تلخيص النّص بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف تحليل الفرضية 11.1.3.5

: المقارنة بين المتوسةةةةةةةطين بتطبيق اختبار )ت( لتسةةةةةةةاوي المتوسةةةةةةةطات في اختبار 142الجدول رقم 
 تلخيص لدى القارئ الجّيد والقارئ الضعيف.

اختللللار تلخيص 
 النّص 

 قلليللملللللللة (F)قيمة 
(T) 
 

درجللللللللللللة 
 الحرية
Ddl 

 

الفللللارق في 
 لمتوسطا

الللللللفلللللللارق فللللللي 
االنللللللللللللحللللللللللللراف 

 المعيار 

 مستوى الثقة في التباين
95% 

الللللللللللللحللللللللللللد 
 األدنى

الللللللللللللللللحللللللللللللللللد 
 األعلى

الللللفللللرضلللللللللللللللللليلللللللة 
المتسللللللللللاوية في  

 التباين

12,079 1,143 9 ,62500 ,54698 -
,61236 

1,86236 

الفرضلللللللللية غير 
المتسللللللللللاوية في 

 التباين

 1,930 7,000 ,62500 ,32390 -
,14090 

1,39090 

نا وجود فروق ذات داللة إحصلللللللللائية في اختبار تلخيص النّص بين القارئ الضلللللللللعيف والقارئ لقد افترضلللللللل
الجّيد، وللتحقق من صحة هذه الفرضية، اعتمدنا على اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات ويتضح 

 أكبر من قيمة )ت( 17عند درجة الحرية  1.93من الجلدول أّن قيملة )ت( المحسللللللللللللللوبلة والتي تسللللللللللللللاو  
،  إ ذ  أّن هذا االختبار يهدف على تحديد مدى 1.15عند مسللتوى الداللة   1.895المجدولة والتي تسللاو  

إمكانية المتعّلم من فهم النّص المقروء ومدى قدرة القارئ على اسلللللللللترجاع  المدخالت وتوظيفها عن طريق 
 محتواه.لنّص للداللة على فهمه لإدماج معارفه  القبلية  في تراكيب لغوية سليمة و يعيد سرد أهم أحداث ا

أكبر من قيمة )ت( المجدولة  7وعليه فإ ّن قيمة )ت( المحسوبة هنا ذات داللة إحصائية عند درجة الحرية 
ومنه يمكننا القول إ ّن مستوى القارئ الّجيد أفضل  1.15عند نفس درجة الحرية ونفس ومستوى الداللة أ  

ى تلخيص النّص لما يتميز به من سلللللالسلللللة التعبير اللغو  وقوة من مسلللللتوى القارئ ضلللللعيف في القدرة عل
 الذاكرة في استرجاع األحداث والقدرة اإلمالئية والفونولوجية في استنساا األصوات أثناء الكتابة.

ومن هنا يمكننا رفض الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القارئ الجّيد و الضعيف 
خيص النّص،  وقبول الفرضللللللية التجريبية التي ترى وجود فروق ذات داللة إحصللللللائية في في المسللللللتوى تل

 مستوى تلخيص النّص بين القارئ الضعيف والجّيد.
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 النتائج المرتبطة بالحالة النفسية وما وراء المعرفية لدى لقارئ الضعيف: 2.3.5

 ا وراء المعرفية للقارئ الضعيف.تحليل بيانات االستبيان اإلرشادي عن الحالة النفسية وم 1.2.3.5

 ميل  القارئ الضعيف نحوى المدرسة:  1.1.2.3.5

 حو المدرسة: يبين ميل القارئ الضعيف نّ 143الجدول رقم 

 النسبة المئوية       عدد التكرارات هل تحب المدرسة؟ السؤال

 100,0 11 نعم االستجابة
 11 11 ال

 %111     11 المجموع

لجدول،  أّن  إجابات أفراد عينة القارئ  الضللعيف لديهم ميل ايجابي نحو المدرسللة بحيث نالحظ من هذا ا
لم نسللللللللللللجل وال إجابة سلللللللللللللبية واحدة، وهذا  رغم الصللللللللللللعوبات التي يجدونها أثناء القراءة حيث كانت عدد 

 بالمائة . 111والنسبة المئوية  11التكرارات 

سللللللللين ، بحيث بين)حاتم  حسللللللللين مسللللللللتواهم في القراءةتحوتأتي هذه النتائج مشللللللللجعة لتعزيز هذا الميل  ب
( على أّن العواطف تلعب دورا مهّما في التعّلمت فهي المحرك الكامن 112-111، ص .2111البصيص ،

وراء السلوك و الذ  يدفعه إلى إشباع الحاجات النفسية من إقبال وعزوف، وحب أو كره وما  إلى ذلك من 
(،  على أّنه إذا كان ميل المتعّلم  2111كد )حاتم حسللللللللللللين البصلللللللللللليص ،مكونات العاطفة األخرى، وقد أ

حو التعّلم ، فإّن هذا يدفعه  إلى إنجاز المهمات المنوطة به على أفضلللل صلللورة كما يسلللاعد على عاطفيا نّ 
 استبقاء المعرفة لديه ، وتوظيفها في الحياة . 

جعل ًما في االحتفاظ بالمعرفة واكتسلللللابها عندما نويمكننا أّن نسلللللتخلص أّن للعواطف تأثير فّعااًل  ودوًرا ها
المتعل مين يتصلون بالمعلومات عاطفيا بطريقة ايجابية وجذابة أو محببة، بينما تؤّثر العواطف السلبية سلبا 

 وتنتج سلوكا سلبيا في التعّلم وتنبئ عن تدّن في التحصيل.
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 حو القراءة:ميل  القارئ الضعيف نّ   2.1.2.3.5

 : يبين ميل القارئ الضعيف نحوى القراءة.144رقم الجدول 

لسؤال ل ، أّن ميل القارئ الضعيف نحو القراءة كان سلبيا نوعا ما بنسبة144نالحظ من خالل الجدول رقم 
بالمائة  بإجابة قليال  36.4بلالملائة بإجابة قليال جدا و   45.5هلل تحلب نشللللللللللللللاط القراءة حيلث سللللللللللللللجلنلا 

بالمائة بإجابة كثيرا، ونسلللللللللتخلص من هذه النتائج  أّن ميل القارئ  الضلللللللللعيف نحو القراءة سللللللللللبي 18.2و
 ويحتاج إلى تدعيم وتحفيز نفسي لتجاوز صعوباته القرائية.

( حيث يرى  أّنه "بامتالك 114، ص. 2111تائج مؤيدة لما أكده )حاتم حسللللين البصلللليص ،وتأتي هذه الن
الميل نحو القراءة يعني امتالك الدافعية واالسلللتجابة بشللللكل عاطفي  وصللللوال إلى الفهم الذاتي  واإلحسللللاس 

)حاتم حسين  نبقيمة الذات من خالل القراءة"، وهذا ما يفتقده القارئ الضعيف في الدراسة الحالية، حيث بي
( "أن المتعسلللللّرين في القراءة يمكن أّن تكون ميولهم اقل من ذو  القدرات  126، ص. 2111البصلللليص، 

المرتفعة فيها وكذلك بالنسلللللبة للكتابة، فالتالميذ الذين لديهم صلللللعوبات في الكتابة يمكن أّن تكون ارتباطهم 
 بعملية الكتابة ذاتها ضعيفا".

 اط القراءة لدى القارئ الضعيف:مستوى صعوبة نش  3.1.2.3.5

 : يبين مستوى صعوبة نشاط القراءة بنسبة للقارئ الضعيف.145الجدول رقم 

 النسبة المئوية العدد االستجابات السؤال
 45,5 5 قليال جدا هل تحب القراءة؟

 36,4 4 قليال
 18,2 2 كثيرا

 100,0 11 المجموع

 النسبة المئوية عدد التكرارات االستجابة السؤال
 

 هل  تجد نشاط القراءة
 72,7 8 صعب ا جدا

 18,2 2 سهل نوعا ما
 9,1 1 سهال  جدا
 100,0 11 المجموع
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، أّن أغلب أفراد عينة القارئ الضللللللعيف يجد نشللللللاط القراءة صلللللللعًبا جدا 144الجدول رقمنالحظ من خالل 
بالمائة، أما  18.2بالمائة وعدد قليل منهم يجد نشلللللاط القراءة سلللللهاًل نوعا بنسلللللبة  72.7ممارسلللللته بنسلللللبة 

. ويمكننا 9.1إجابات األفراد الذين يرون أّن نشاط القراءة سهٌل جًدا تكاد تكون منعدمة حيث بلغت نسبتها 
أّن نسلتخلص من هذه النتائج أّن القارئ الضلعيف يجد نشلاط القراءة صعًبا جًدا وهذا ما يفسر ميله السلبي 

أّنه يسلللتحسللللن   (GIASSON , 2005,p206) نحو نشلللاط القراءة وصلللعوبة تعل مه، حيث بينت جياسلللون
وص  التي تتناسللب مع مسللتوى التالميذ ومن األحسللن أّن ت وص متنوعة وسللهلة فاختيار النصللّ ي كون نصللّ
 متناول جميع المستويات  مثل النّصوص المختارة واألشعار واألناشيد.

 

 

 

 

 

 

 

72,7

18,2

9,1

ة  يبين تمثيل صعوبة نشاط القراء: 69الشكل البياني رقم 
لدى القارئ الصعيف 

صعب جدا

سهل نوعا ما

سهل جدا 
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الصةعوبات واألخطاء القرائية التي تعترض القارئ الضةعيف خالل ممارسةته اليومية لنشاط  4.1.2.3.5
 القراءة :

ء القراءة عبر الممارسةةةة اليومية : تكرار الصةةةعوبات التي تعترض القارئ الضةةةعيف أثنا146الجدول رقم
 لنشاط القراءة.

عيف يجلدون  دوملا  صللللللللللللللعوبة ،  أّن أغللب أفراد عينلة القلارئ الضلللللللللللللل146نالحظ من خالل الجلدول رقم 
بالمائة، وعدد قليل منهم يجدون صللعوبة ويخطئون في قراءة   91.9ويخطئون  في قراءة الكلمات  بنسللبة 

بلالملائلة، وانعلدمت إجابات األفراد الذين يرون  أّنهم غالبا ما يجدون صللللللللللللللعوبة  18.2الكلملات  بنسللللللللللللللبلة 
ت  نتائج بين ال يخطئون في قراءة الكلمات حيثويخطئون في قراءة الكلمات أو أنهم ال يجدون صللللعوبة، و 

البحوث أّنه خالل السلللللللللنوات األولى من التعّلم يكتسلللللللللب التلميذ اسلللللللللتراتجيات الفهم والتّعرف على الكلمات 
وهلاتلان اإلسللللللللللللللتراتجيتلان ترتبطلان بحلاجلات التعل يم ارتبلاطلًا دقيقًلا، فلالقلارئ المبتدئ ينمي اتجاه البحث عن 

هًرا في اسلللللتعمال اسلللللتراتجيات التّعرف على الكلمات، ويمكن أّن نجمع هذه األخيرة المعنى كلما أصلللللبح ما
 :GIASSON, 2005,p). 171في ثالثة أصناف منها)

الرجوع إلى المعجم اللغو  العللام نقصلللللللللللللللد بلله الكلمللات التي يتعرف عليهللا القللارئ دون الرجوع إلى  -
 النّص.

 استعمال السياق. -
 التشفير. -

 

 

 

 النسبة المئوية العدد االستجابة السؤال
أجةةةد صةةةةةةةةةعوبةةةة وأخط  في قراءة 

 الكلمات
 9,10 1 أحيانا
 90,9 10 دائما
 00 00 غالبا
 00 00 ابدأ

 100,0 11 المجموع
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 االنفعالية والوجدانية للقارئ الضعيف عندما ال يطلب للقراءة في القسم:الحالة  5.1.2.3.5

 : الحالة االنفعالية والوجدانية لدى القارئ الضعيف عندما ال يطلب للقراءة في القسم.147الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد الحالة االنفعالية والوجدانية في حالة عدم الطلب منه القراءة
 91.19 11 غير سعيد أبدا
 19.1 1 غير سعيد تماًما

 11 11 سعيد تماًما
 11 11 سعيد أحياًنا

 

، أّن القارئ الضللللعيف يشللللعر بعدم السللللعادة التامة عندما ال يطلب منه 147نالحظ من خالل الجدول رقم 
تماما بالمائة  واإلجابة بغير سلللللللللللعيد  91.19معّلمه المبادرة بالقراءة حيث بلغت اإلجابة غير سلللللللللللعيد أبدا 

وتدل هذه النتيجة على أّن  أغلب أفراد عينة القارئ الضللللعيف يشللللعرون بالنقص ولهذا  9.1بلغت نسللللبتها 
السلللللللللبب،  فهو يريد أن يتحصلللللللللل على نفس تقدير القارئ الجّيد  وذلك بحثا عن مكانته في القسلللللللللم كبقية 

 زمالئه وتدل هذه النتائج على عدم الرضا بهذا الوضع .

( هذه النتائج ، بحيث  يرى الباحث  أّن 319-268، ص 2116-2115وح البشللللير شللللرفوتؤّكد دراسللللة) 
اسلللتعمال السللللوك العدواني يزيد  لدى عسلللير القراءة  ويتناقص لدى الطفل العاد ، ويعود سلللبب إلى كون 
هذا األخير يعاني من الضلللللغط النفسلللللي  ويلجأ إ ليه كوسللللليلة لتغيير الوضلللللعية أو للتخفيف من حدة التوتر  

 تجاوز الوضع داخل القسم.ول

كما تدل هذه النتائج على ضلللرورة مراعاة حسلللاسلللية القارئ الضلللعيف  والرفع من تقديره لذاته  وتعزيز ثقته 
بالنفس أثناء أداء نشللللللللاط القراءة، وذلك بتشللللللللجيعه على القراءة والصللللللللبر عليه عندما يخطئ أو يبطئ في 

فللاظ، والحرص كللذلللك على أّن يمنحلله المعل م نفس فرص التّعرف على الكلمللات وعنللدمللا يتلعثم أو يكرر األل
 التعّلم التي يتمتع بها القارئ الجّيد.
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 أسباب عدم الشعور القارئ الضعيف  بالسعادة في حالة عدم القراءة في القسم: 6.1.2.3.5

 : يبين األسباب التي جعلت القارئ الضعيف غير سعيد في حالة عدم القراءة.148الجدول رقم 

 النسبة  المئوية العدد تجابة القارئ الضعيفاس
 18,2 2 ألّن القراءة ّجيدة

 63,6 7 ألني ال أعرف الحروف
 18,2 2 ألني أقرأ بصعوبة

 100,0 11 المجموع
، أّن األسللللللباب التي جعلت القارئ الضللللللعيف غير سللللللعيد عندما ال يطلب منه 148نالحظ من الجدول رقم

بالمائة، بينما تساوت النسبة  63.6عرف الحروف حيث بلغت نسبة االستجابة القراءة في القسم،  كونه ال ي
بالمائة، وتدل هذه النتائج على أّن  18.2في كون القراءة جّيدة أو ألني أجد صللللللللللعوبة في القراءة بنسللللللللللبة 

و أالقارئ الضعيف لديه فكرة عن قدراته وحدود إمكانيته القرائية، التي حصرها في كونه ال يعرف الحروف 
لكونه يقرأ بصللعوبة، وتقدم لنا هذه االسللتجابات فكرة عامة عن تقييم القارئ الضللعيف لنفسلله وحدود معرفته 
الماورائية، وبالتالي يمكن اعتبار أّن القارئ الضلعيف يتحلى بنوع من الوعي بمشكلته القرائية، بحيث أشار 

قدراته الخاصلللة يجعله يقرأ بفاعلية ( إلى أّن إدراك القارئ ل71، ص. 2111هنا) حاتم حسلللين البصللليص، 
ويشللارك بشللكل جّيد ويبل  مسللتوى عاٍلًيا للنجاح في القراءة، وقد أشللار أيضللا إلى أّن شللعور الفرد االيجابي 

حو جوانب وتفاصلللللليل الموضللللللوع التي يشللللللتمل عليها النّص القرائي مع الشللللللعور بالرضللللللا يقود بدوره إلى نّ 
القراءة، وفي هذا السللللللياق أثبتت نتائج البحوث أّن التالميذ الذين المعالجة العميقة خالل ممارسللللللة أنشللللللطة 

لديهم اتجاهات إيجابية راسلخة حول القراءة يملكون قناعة مسلبقة بأّن القراءة مفيدة ومهمة بنسبة إليهم لكي 
 يكون قارئًا حقيقًيا فاعاًل.
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 الشعور باإلحراج عند القراءة في  القسم: 7.1.2.3.5

 مدى شعور القارئ الضعيف بالضيق و إلحراج عند القراءة. : 149الجدول رقم

 النسبة المئوية عدد التكرار االستجابات
 54,5 6 دائما
 45,5 5 غالبا
 11 11 أحيانا
 11 11 أبدا

 100,0 11 المجموع
: على أّن نسللبة شللعور القارئ الضللعيف بضلليق واإلحراج دوما 149تدل النتائج المسللجلة على الجدول رقم

بالمائة، وكانت نسلبة شلعوره بضيق واإلحراج أثناء القراءة  54.5ما طلب منه القراءة كانت عالية بنسلبة كل

يبين اسباب عدم شعور القارئ : 70الشكل البياني رقم 
الضعيف بالسعادة

القراءة جيدة 

الأعرف قراءة الحروف

اقرأ بصعوبة 
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بالمائة،  وتللللللللللأتي هذه النتائج مؤكدة على أّن القارئ الضعيف يكون دائما أو غالبا في  45.5عالية بنسبة 
ديه،  ه و كثرة األخطاء القرائية لوضللللللللللعية غير مريحة للقراءة، مما يزيد من حدة توتره النفسللللللللللي وعدم تركيز 

وقد أعاد جميع أفراد عينة القارئ الضللللللعيف سللللللبب هذا الشللللللعور إلى عدم إمكانية قراءة الحروف والكلمات 
 والقراءة ببطء .

( التي بينت هي األخرى على   .op.cit، 2116 -2115شلللرفوح البشللليروتتوافق هذه النتائج مع دراسلللة ) 
ن إسللللللللراف في تركيز االنتباه وتطويل مدته،  مما يؤّثر في عالقات  الشللللللللكل "أن عسللللللللير القراءة يعاني  م

واألرضلللللللية بين األحرف ومجاورتها وخلفيتها، األمر الذ  أدى إلى تشلللللللتت االنتباه وعدم القدرة على تركيز 
 االنتباه العام والسيطرة على انفعاالته وأفكاره الداخلية ".

يف،  يحتاج إلى تهيئة  وتحضلللللير من الناحية النفسلللللية السلللللتقبال وتدل هذه النتائج على أّن القارئ الضلللللع
نشلللاط القراءة والبث فيه، وبالتالي يجب على المعّلم أّن يوفر للقارئ الضلللعيف الجو النفسلللي المسلللاعد على 
القراءة والذ  يتميز بالهدوء والصللبر واالرتياح حتى يقلل من توتره و يخفف من الضلللغط  النفسلللي الذ  قد 

 يه  ويزيد  من قدرته على  التركيز واالنتباه أثناء القراءة و ثقته في قدراته.يتعرض إل

وتلأتي هلذه النتلائج مؤيلدة لنتلائج النظريلة االجتملاعيلة المعرفيلة لالنفعاالت األكاديمية" النموذج"  التي ترى  
ية التدريس نوع أّن النموذج يتّم تنميته في إطار وضلع العالقات األسلاسلية بين الخصائص المحيطية مثل)

والقيم والتغذية الراجعة ونتائجها على التحصلللللليل الدراسللللللي وبناء األهداف في القسللللللم( قد يؤد  إلى التأثير 
على المعتقدات االنفعالية بصللللللللفة إيجابية أو سلللللللللبية  في التعلمات واألداء،  وحسللللللللب هذا النموذج،  ففي 

غبة تعل م تسلللللللاهم في توليد انفعاالت ايجابية مثل الر وضلللللللعية التعّلم االعتقادات الناتجة عن الدوافع لدى الم
والملللل وانفعللاالت سلللللللللللللللبيللة مثللل الملللل واإلحبللاط، وهللذا النموذج الحيو  يرى أّن العالقللات بين االعتقللادات 
المرتبطة بالدوافع واالنفعاالت مزدوجة االتجاه،  فاالنفعاالت التي نشلللعر بها في وضلللعية معينة تؤّثر على 

 رتبطة بالدوافع  في وضعية الحقة.المعتقدات الم

وقد أكد الباحثون على أّن تأثير االنفعاالت على التعّلم واألداء  يمكن نشللللللللللللللره بواسللللللللللللللطة عدة ميكانيزمات  
معرفية ودافعية مثل اسلللتعمال اسلللتراتجيات تركيز الجهد والمواظبة واإلصلللرار على العمل،  ويرى الباحثون 

 (découragementكل اإلحساس بالقلق واإلحباط أ  تثبيط الهمة )أّن االنفعاالت السللبية تكون على شل
ه غير قللادر على تحقيق النجللاح في انجللاز المهمللة، وأمللا االنفعللاالت  عنللدمللا يقيم المتعّلم نفسللللللللللللللله على أنللّ
االيجابية تولد الهيجان  واالستثارة  واإلحساس بالمتعة أ  االنشراح والسرور عندما يرى المتعل م نفسه قادرا 

لى النجاح،  وهذه المشلللاعر تعمل على تلغيم  وتغذية  الدافعية المدعمة السلللتعمال المسلللار المعرفي وما ع
وراء المعرفي، والمعرفة المنقولة بواسطة االنفعاالت تعالج معرفيا لدى التلميذ،  وطبيعة هذا التقييم قد يؤّثر 
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 efficacitéية الالحقة ) بصلللللللللللفة ايجابية أو سللللللللللللبية في اإلحسلللللللللللاس والشلللللللللللعور  بالفاعلية الشلللللللللللخصللللللللللل
personnelle كما أكدت  نتائج العديد من البحوث على أّن تركيز انتباه المتعل م  على حالته النفسللللللللللية ،)

-P78,2010,يؤد  إلى توليد عاطفة سلبية خالل الوضعية الصعبة  والكثير من المزاج المكتئب والقلق )
79-80  Marcel Crahay& Marion Dutrevis.) 

على أّن التالميذ المتجهين نحو حالتهم  Beswick & Mann, 1994)أكدت دراسلللة بسلللويك ومان )  وقد
النفسية لديهم توجه كبير نحو نزعة التأجيل والتأخير في االستحقاق المدرسي، وفي أغلب األحيان يتغيبون 

لباحثون ويؤّكد ا عن النشللللاطات االختيارية ويتحلون بالعدوان نحو الذات و يحصلللللون على نتائج ضللللعيفة،
 أّن االنفعاالت تأخذ مكانة مركزية في التعّلم ولهذا يتطلب منا ضبط الحاالت العاطفية.

 التمرن على القراءة في البيت: 8.1.2.3.5

،  على أّن 151يدل الجدول رقمدى تمرن القارئ الضةةةةةعيف على القراءة في البيت.: م 150الجدول رقم
بمائة بصللللللفة دائمة، بينما أقلية منهم يتمرنون أحيانا  91.9أغلب أفراد العينة يتمرنون على القراءة بنسللللللبة 

ى يف علبالمائة. وبإمكاننا أّن نسللتخلص أّنه رغم حرص القارئ الضللع 19.1على القراءة في البيت بنسللبة 
التمرن على القراءة  إ اّل أّنه يجد صعوبة في التّعرف على الحروف ويعود  السبب لكون الحروف تغير من 

-p51 ,2003 ,أشللكالها الكتابية وموضللعها في الكلمة كما أوضللح ذلك كّل من مور  وراين وكولينسللك )
74 REGNE et R.KOLINSKE  J. Morais, ّالمعالجة البصرية  ( حيث أكد هؤالء الباحثون على أن

ا إلحداث التّعرف على الكلمات، وهذا لكون الحرف  الواحد يأخذ مظاهر فزيائية   للحروف غير كلافيلة تملاملً
مختلفة  وذلك حسلب وظيفة الخانة المتواجد بها ، وعلى سبيل المثال الحرف/ ت/ يؤخذ في اللغة  العربية 

ب/، رات، //ة، للللللللللة، تللللللللللل، تي ، تو، تا( مثل:/سبورالصفات الخطية اآلتية حسب موضعه في الكلمة )ة، ت
 /.تا/، / سافر تيت/،  /لعبتو ف/ /ت، /ها/ةي/مزهر

وننصلللللح العاملين على معالجة األطفال الذين يعانون من صللللللعوبة تعّلم القراءة بالعمل على تعريف الطفل 
مة عن الحرف بمختلف األشللللللللللللللكلال الخطيلة التي يلأخلذهلا الحرف الواحلد حتى يتمكن من تكوين معرفلة علا

 وتغيراته الشكلية حسب موضعه في الكلمة.

 النسبة المئوية عدد التكرارات االستجابات
 90,9 10 دائما
 9,1 11 أحيانا
 11 11 أبدا

 100,0 11 المجموع
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 النّصوص التي يتمرن عليها القارئ الضعيف في البيت: 9.1.2.3.5

 :  النّصوص التي يتمرن على قراءتها القارئ الضعيف.151الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االستجابات
 63,6 7 الكتاب المدرسي
 36,4 4 قصص األطفال

 100,0 11 المجموع
وص الموجودة 151نالحظ من الجدول ، أّن أغلب أفراد عينة القارئ الضللللللللعيف يتمرنون على قراءة النصللللللللّ

بالمائة يتمرنون على القراءة قصلللللللص األطفال.  36.4بالمائة، ونسلللللللبة  63.6بالكتاب المدرسلللللللي بنسلللللللبة 
يها لركيزة األسللللللاسللللللية  التي يعتمد علويمكننا أّن نسللللللتخلص من هذه النتائج،  أّن الكتاب المدرسللللللي يمثل ا

ّن دلت هذه النتائج على شلللللللليء، فهي تدل  القارئ الضللللللللعيف للتمرن على القراءة وتنمية قدراته المعرفية، وا 
على ضلللللرورة مراعاة الكتاب المدرسلللللي ألحجام الحروف ونوعية الخط  والصلللللّور المدعمة للنّص  واختيار  

وص ذات مواضلللللللليع شللللللللى مع عمر المتعل م وحاجياته  النفسللللللللية والمعرفية، وهذا هادفة  ومتنوعة تتما نصللللللللّ
لتمكين القارئ من القراءة بسلللللهولة والوصلللللول إلى فهم النّص اعتماًدا  على ما يوفره السلللللياق من معلومات 

 تفيد الفهم.

 

 

64%

36%

النّصوص التي يطالعها القارئ  الضعيف : 71الشكل البياني رقم

ال تاب المدرسي  قص) الطفال 
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 الصعوبات التي تعترض القارئ الضعيف أثناء القراءة: 10.1.2.3.5

 ي تعترض القارئ الضعيف.: يبين الصعوبات الت152الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد أبدا أحيانا غالبا دائما االستجابة
عدم القدرة على التّعرف 

 على الحروف
11 11 11 11 11 111 

وص  صللللللللللللعوبة النصلللللللللللللّ
 المختارة للقراءة

11 11 11 11 11 111 

 111 11  المجموع
الضلللعيف يجدون دائًما صلللعوبة في التّعرف  ، أّن كّل أفراد عينة القارئ152نالحظ من خالل الجدول رقم 

بالمائة، كما أّن كّل أفراد عينة القارئ الضعيف يجدون دائًما النّصوص المقدمة  111على الحروف بنسبة 
 بالمائة. 111لهم للقراءة صعبة بنسبة 

صللللفة بو تؤّكد هذه النتائج على أّنه يجب مراجعة الحروف عند القارئ الضللللعيف حتى يتمكن من معرفتها 
وص المختارة للقراءة في كتاب  آلية هذا من جهة،  ومن جهة أخرى  فإ ّن القارئ الضلللللللعيف يجد أّن النصلللللللّ
المدرسي صعبة، فمن المستحسن إ ًذا تقديم لهم نّصوص قصيرة هادفة وتحتو  على كلمات سهلة ومألوفة. 

ميللة المعللارف  التي ( أّن اللقللاء المتكرر مع المكتوب يسللللللللللللللمح بتنGOMBERT 2003وأكللد جومبللارت )
يكتسلللللللبها الطفل ضلللللللمن صللللللليرورة التعّلم غير الواضلللللللح والذ  يتم بشلللللللكل غير واٍع، وهذا قبل بداية التعّلم 
الصلللللريح للقراءة،  حيث يقوم الطفل بتصلللللميم معارف حول المكتوب وأيضلللللا معارف حول بعض التناسلللللق 

لتي تي ترتبط بها معرفة فونولوجية، ااإلمالئي للكلمات الشللللللفوية  وال بالمظهر الخارجي البصللللللر  المرتبط 
ترتبط هي األخرى بتناسلللللللق المعرفة المورفولوجية، وهكذا يتمكن الطفل من اسلللللللتعمال المعارف  البصلللللللرية 

 p2111  Ecalle  et, .11إيكال وماغنون)   من والفونولوجية و المورفولوجية مًعا. وقد أكد أيضللللا كلٍّ 
Magnanين من المعلومات:(  أّن الحروف تحمل بداخلها نوع 

 أسمائها : مثل اسم الباء لحرف "ب"و سين لحرف "س" . -
"عندما يكون الحرف داخل الكلمة. -  أصوتها: مثل " ب اب 

د شللللللانج د أيضللللللا بريو خاص باكتسللللللاب القراءة، وأكّ إن هاتين المعرفتين مرتبطتان و تسللللللاهمان مًعا في نمّ 
(MC. Bride-chang, 1996على أّن معرفة الحرف تسلللللب ) ق معرفة الصللللللوت، والمعارف الحرفية  ذو
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توجيله قبلي لتعّلم القراءة. وهلذا ملا يجعلنلا نسللللللللللللللتخلص أّن القلارئ إ ذا ملا وجلد صللللللللللللللعوبة في التّعرف على 
 الحروف ال يتمكن من القراءة الصحيحة ونادرا ما يستمر فيها.

 رؤية القارئ الضعيف لنصوص القراءة : 11.1.3.2.5

 ة القارئ الضعيف للنصوص  المختارة للقراءة: يبين رؤي 153الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد االستجابة 13السؤال رقم  
وص  هللللل تجللللد نصللللللللللللللّ
 القراءة طويلة وصعبة

 81ت81 19 دائما
 18.19 12 غالبا
 11 11 أحيانا
 11 11 أبدا

 111 11  المجموع
ف يرون أّن النصللللللوص المختارة للقراءة ، أّن أغلب أفراد عينة القارئ الضللللللعي153نالحظ من الجدول رقم 

بالمائة وبلغت نسبة االستجابة  81ت 81دائًما يجدونها طويلة وصعبة، حيث بلغت نسبة االستجابة )دائما( 
وص المختارة للقراءة ال تتناسللللللللب مع مسللللللللتوى  18، 18)غالبا(  بالمائة. وتدل هذه النتائج على أّن النصللللللللّ

وص القصللليرة والسلللهلة من القارئ الضلللعيف من حيث صلللعوبتها و ط ولها، لذا يسلللتحسلللن أّن نقدم له النصلللّ
 حيث المفردات واأللفاظ كي يستطيع التمرن على القراءة.

 :نوع النّصوص التي يفضلها القارئ الضعيف   12.1.2.3.5

 : يبين نوع النّصوص التي يفضلها القارئ الضعيف.154الجدول رقم

 المئوية النسبة العدد االستجابة 14السؤال رقم  
هللللللل تفضللللللللللللللللللللل قراءة 
وص القصلللللللللليرة  النصللللللللللّ

 والسهلة

 111 11 دائما
 11 11 غالبا
 11 11 أحيانا
 11 11 أبدا

 111 11  المجموع
وص 154نالحظ من الجدول رقم ، أّن كّل أفراد عينة القارئ الضلللللعيف يحبذون وبصلللللفة دائمة قراءة النصلللللّ

بالمائة. وتدل هذه النتائج على أّن  111لك بنسلللللللللبة القصللللللللليرة والسلللللللللهلة من حيث األلفاظ و المفردات، وذ
القارئ الضللعيف ال يحبذ النصللوص الطويلة الصللعبة بسللب قدراته القرائية الضللعيفة التي تجعله يبذل جهدا 
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معرفًيا ونفسلللللللًيا و عقليا  خاصلللللللة إ ذ كثرت أخطائه القرائية ، مما يشلللللللعره بالعجز وعدم القدرة على المثابرة  
 دالملل والنفور تماًما من نشللاط القراءة  بغية ممارسللة نشللاط أخر كاللعب مثال، وقد أكّ وفي بعض األحيان 

أّن القراءة  المسللترسلللة تنمى من خالل  (GIASSON ,2005.p 204)في هذا السللياق جوسلللين جياسللون
وص التي تشلللكل للمتعل م صلللعوبة في التّعرف على وص السلللهلة، فالنصلللّ  التمرن المسلللتمر على قراءة النصلللّ

 ,GIASSON)الكلمات والفهم ال تسلللللللللللمح بتنمية اسلللللللللللتراتجيات القراءة المتنوعة  لدى القارئ. وقد اعتبر 
2005,p.204) .أّن القراءة السهلة ضرورية لتنمية استراتجيات القراءة المتنوعة 

ات دويمكننا أّن نسلتنتج أّنه يسلتحسلن أّن نوّفر للقارئ الضلعيف النصلوص القصليرة والسهلة من حيث المفر 
وذاتا المواضللللللليع المألوفة والهادفة، حتى يكون الوقت والجهد الذ  يصلللللللرفه في القراءة قلياًل،  مما يشلللللللعره 

 بالراحة و السرعة في القراءة و يزيد ثقته بنفسه و بقدراته المعرفية.

 :16و15تقييم القارئ الضعيف لنفسه كقارئ  بتحليل السؤال رقم  13.1.2.3.5

 تقييم  القارئ الضعيف لنفسه كقارئ.   : يبين155الجدول رقم 

 عدد التكرارات أبدا أحيانا غالبا دائما االستجابة
 

 النسبة المئوية
 

 هل تجد نفسك تقرأ
 بسرعة

11 11 11 11 11 111 

هل تجد نفسللللللللللللللك تقرأ 
 ببطء

11 11 11 11 11 111 

 111 11  المجموع
قارئ الضعيف ال ترى نفسها أبدا  على أّنها قارئ ،  أّن كّل أفراد عينة ال155نالحظ من خالل الجدول رقم
بالمائة،  بينا يرون أنفسللللللهم دائما على أّنهم يقرؤون ببطء. و تدل هذه  111سللللللريع،  حيث بلغت النسللللللبة 

النتائج على أّن القارئ الضللللللللللعيف يعرف قدراته جّيدا ولديه تقييم ذاتي صللللللللللحيح عن سللللللللللرعته في القراءة.  
وص السللهلة ونظرا لكون القارئ الضللعيف  يشللعر بضللعف قدرته القرائية فيسللتحسللن تدريبه على قراءة النصللّ

وص  وهذا إلكسللللابه الثقة بالنفس وتحسللللين اسللللترسللللاله للقراءة، بحيث دلت أغلب الدارسللللات على أّن النصلللللّ
و تقلل من األخطاء القرائية،  وتزيد من مهارة القارئ   المقروءة عدة مرات  تزيد من السللللرعة وتحسللللن الفهم

 .(Jocelyne .GIASSON, 2005, p.206)تحديد األخطاء وتصحيحها وقراءتها بسهولةفي 
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 .20-19-18تشجيع المعلم واآلباء للقارئ الضعيف على القراءة السؤل رقم   14.1.2.3.5

 : يبين تشجيع المعلم  واآلباء للقارئ الضعيف  على القراءة.156الجدول رقم

 العدد أبدا أحيانا غالبا دائما االستجابة
 

النسةةةةةةةةةبة 
 المئوية

 
هل تتلقى التشةةةةةجيع من طرف المعّلم  على 

 القراءة رغم صعوباتك
00 00 90.91 9.09 11 100 

هل تتلقى التشةةةةةةةجيع المسةةةةةةةاعدة من طرف 
 اآلباء على القراءة

00 72.73 18.18 9.09 11 100 

إذا وجدت المسةةةاعدة في تحسةةةين مسةةةتواك 
 في القراءة ستشعر بالسعادة

100 00 00 00 11 100 

 100 11  المجموع
، أّن اغلب أفراد عينة القارئ الضللعيف يرون أّنهم يتلقون التشللجيع على 156نالحظ من خالل الجدول رقم

بالمائة يرون أّنهم لم يتلقوا التشلللللللجيع أبدا،  9.19بالمائة و 91.91القراءة من طرف المعل م أحيانا بنسلللللللبة 
يف غالبا ما يتلقون المسلللللاعدة على القراءة من طرف اآلباء بنسلللللبة كما أّن أغلب أفراد عينة القارئ الضلللللع

بالمائة يتلقون المسللللللللللللاعدة أحيانا و الذين لم يتلقوا المسلللللللللللللاعدة أبدا بلغت  18.18بالمائة،  بينما  72.73
بالمائة، كما دلت النتائج المرتبطة بالسللؤال رقم عشللرون أّن كّل أفراد عينة القارئ الضللعيف  9.19نسللبتهم 
رون بالسلللللعادة إ ذا ما وجدوا من يمد لهم يد العون في تحسللللللين مسلللللتواهم القرائي،  حيث بلغت نسللللللبة يشلللللع

وتدل هذه النتائج على أّن القارئ الضلعيف بحاجة إلى التشجيع من طرف  بالمائة. 111االسلتجابة  دائما 
م بالصلللبر يتصلللف المعلّ  المعّلم رغم الصلللعوبات التي يعاني منها في فّك الرموز المكتوبة،  ولذا ننصلللح أنّ 

وطول النفس مع التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعّلم القراءة وأّن يمنحهم التشجيع واالهتمام في القسم 
وذلك لتعزيز ثقتهم بقدراتهم القرائية و زرع فيهم روح المبادرة والفاعلية الشللخصللية. وننصللح اآلباء بمسللاعدة 

ال  وبتقديم له النصلوص القصيرة الهادفة حتى ال نشعره بالعجز و القارئ الضلعيف وحثه على القراءة برفق
 ننمي لديه مشاعر اإلحباط والقلق والملل.
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 : النتائج المرتبطة باختبار فرضيات التناول اإلجرائي الثاني:3.3.5

  Pearsonإلثبات الفروض المرتبطة بتناول اإلجرائي الثاني،  قمنا بحسللللللاب معامالت االرتباط برسللللللون 
وذلك إلثبات العالقة االرتباطية بين مختلف العوامل  التي تتدخل في فشللللللللل القارئ الضللللللللعيف في التمكن 

ليكم اآلن تفسير الفرضيات اآلتية:  من كفاءة القراءة وا 

تحليل الفرضةةةةةية القائلة بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصةةةةةائية بين الميل نحو القراءة   1.3.3.5
 وصعوبة نشاط القراءة:

بين الميل نحو القراءة  1.11قد تّم إثبات وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصلللائية  عند مسلللتوى الداللة 
كما   -Pearson  1.81و صلعوبة نشلاط القراءة،  بحيث بلغت درجة معامل االرتباط  المزدوج لبرسون 

ه العواطف في نشللللللللللللللاط . وتأتي هذه النتيجة مؤّكدة للدور الذ  تلعب156هو موضللللللللللللللح  على الجدول رقم 
التعّلم، حيث بينت الدراسات أّن الميل محرك كامن إلشباع الحاجات النفسية من إقبال وعزوف وحّب وكره  
المتعل م في انجاز المهمات التعليمية المسللندة إليه، على أفضلللل وجه، واسلللتبقاء المعرفة لديه، وتوظيفها في 

لبي سلللّبٌب في تدّني مسلللتوى التحصللليل واكتسلللاب كفاءة القراءة، الحياة، ومن هنا يمكننا القول أّن الميل السللل
ونجد أّن هذا الميل السلللللللللللبي لدى القارئ الضللللللللللعيف يرتبط بدرجة كبيرة بمسللللللللللتوى صللللللللللعوبة النصلللللللللللوص 

نا تحسين ونستخلص من هذه النتيجة، أّننا إ ذا أرد والصلعوبات القرائية التي تعترضله واستجابات المعل م له.
الضلعيف نحو نشلاط القراءة توّجب علينا جعل نشلاط القراءة سلهاًل وممتًعا وذلك بواسطة الميل لدى القارئ 

وص سلللللللللللهلة وهادفة مع تغذية راجعة ايجابية  تتوج ّكل المجهود الذ  يبذله القارئ أثناء قيامه  تقديم نصلللللللللللّ
 بنشاط القراءة.

 : العالقة  بين الميل نحو القراءة وصعوبة نشاط القراءة. 157الجدول رقم

 صعوبة القراءة الميل نحو القراءة معامل االرتباط برسون البنود
 -Corrélation de Pearson 1 **,800 الميل نحو القراءة

Sig. (bilatérale)  ,003 
N 11 11 

 Corrélation de Pearson **,800- 1 صعوبة القراءة
Sig. (bilatérale) ,003  

N 11 11 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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تحليل الفرضةية القائلة بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصةائية بين صعوبة نشاط القراءة   2.3.3.5
 واإلحساس بالضيق أثناء القراءة لدى القارئ الضعيف:

نللا القول بوجود عالقللة وهو معللادل عللاٍل، لكن ال يمّكن ل 1.516إّن قيمللة معللامللل ارتبللاط التي تسلللللللللللللللاو  
 ارتباطية  بين الشعور بالضيق أثناء القراءة  وصعوبة نشاط القراءة ألّنها ال تحمل داللة إحصائية.

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصةائية بين صةعوبة نشاط القراءة  واألخطاء القرائية لدى  3.3.3.5
 القارئ الضعيف.

يعتبر معادل جّيد، ويحمل داللة إحصلللللائية  1التي تسلللللاو   PEARSONإّن قيمة معامل ارتباط برسلللللون 
، مّما يجعلنا نقر بوجود عالقة ارتباطية  بين اإلحسلللاس بصلللعوبة نشلللاط القراءة  1.11عند مسلللتوى الداللة 

واألخطاء القرائية. وبإمكاّننا أّن نسلللتنج أّنه كلّما زاد اإلحسلللاس بصلللعوبة القراءة زادت األخطاء القرائية لدى 
 .158ئ كما هو موضح على الجدول رقم القار 

 : العالقة االرتباطية بين صعوبة نشاط القراءة األخطاء القرائية. 158الجدول رقم

 االستنتاج العام لنتائج  البحث: 4.3.5

عة لقراءة بين مجموعة السللللنة الثالثة والراببينت الدراسللللة الحالية على أّن هناك فروًقا واضللللحة في مسللللتوى ا
والخامسلللللة في السلللللرعة القراءة، بحيث بل  معدل السلللللرعة في القراءة لدى السلللللنة الثالثة ثالث دقائق واثنين 
وخمسلين ثانية وكان معدل السلرعة عند فئة السلنة الربعة أربع دقائق أربعة وخمسلين ثانية، بينما بل  معدل 

ابتدائي ثالث دقائق وسللتة وسللتين ثانية. و نسللتطيع القول أّن متوسللط الزمن في  السللرعة لدى فئة الخامسللة
قراءة النصللوص المتوسللطة بين سللن التاسللعة والحادية عشللر يسللاو  ثالث  دقائق وخمسللين ثانية وكّل قارئ 

 األخطاء القرائية صعوبة نشاط القراءة معامل االرتباط برسون البنود
 Corrélation de Pearson 1 **1,000 صعوبة نشاط القراءة

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 11 11 

 Corrélation de Pearson **1,000 1 األخطاء القرائية
Sig. (bilatérale) ,000  

N 11 11 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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لى جانب ذلك فقد سجلنا فروًقا بين اإلناث والذكور ف الزمن  ييتجاوز هذا الزمن يعتبر بطيًئا في القراءة. وا 
المسلتغرق في القراءة،  حيث بينت الدراسة الحالية أّن اإلناث أسرع من الذكور في القراءة، وقراءتهن معبرة 

 ومسترسلة و خالية من األخطاء مقارنة بالذكور.

 وخلصت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود ثالثة مستويات من القراءة لدى الفئات الثالثة تتمثل في:

 بالمائة، 38عة بنسبة القراءة السري -
 بالمائة، 34القراءة المتوسطة بنسبة  -
 بالمائة. 28القراءة المتوسطة بنسبة -

ودلت الدراسللللة الحالية على أّن هناك تباين في المسللللتوى اإلفراد  بين الفئات الثالثة ترتبط مباشللللرة بكفاءة 
لت كرة السللللللمعية اللفظية. وتوصللللللالقارئ في نشللللللاط القراءة. كما أّن ثمة فروًقا في مسللللللتوى فهم النّص والذا

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اآلليات المعرفية المستخدمة لدى كّل من القارئ الضعيف 
والقارئ الكفء، بحيث إ ّن القارئ الكفء يتّميز عن القارئ الضللللللللعيف من حيث السللللللللرعة في القراءة حيث 

 سلللبع دقائق وثماني وعشلللرين ثانية، بينما بل  متوسلللط بل  متوسلللط الزمن المسلللتغرق لدى القارئ الضلللعيف
 السرعة لدى القارئ الكفء دقيقتين و تسعة وثالثين ثانية،  وهذا ما يؤّكد تحقق فروض الدراسة.

وقد بينت نتائج دراسلللة فرضللليات اإلجراء األول للدراسلللة الحالية على وجود فروق ذات داللة إحصلللائية في 
روف من ناحية اإلدراك السللللمعي واإلدراك البصللللر ، و ذلك لكون القارئ مسللللتوى التّعرف على أسللللماء الح

ا فروًقا ذات داللة إحصلللائية  الضلللعيف كثيرا ما يخطئ في التّعرف على الحروف وأصلللواتها. وسلللجلنا أيضلللً
في المسللللتوى اإلفراد  والداللي  بين القارئ الكفء والقارئ الضللللعيف، حيث تبّين لنا أّن القارئ الضللللعيف 

 للغو  ضعيف مقارنة بالقارئ الكفء وهذا ما يجعله عديم الفهم للنصوص التي يقرؤها.رصيده ا

وخلصلللت نتائج الدراسلللة الحالية إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللائية على المسلللتوى اإلمالئي  بين القارئ 
ات مالكفء والقارئ الضللعيف، وهذا ما يفسللر الصللعوبات التي يجدها القارئ الضللعيف في التّعرف على كل
 النّص ألّنه ال يتذكر الشكل اإلمالئي للكلمات مّما يجعل قراءته متقطعة وغير مسترسلة وال مّعبرة .

من أهم النتائج التي توصلللللللللللّلت إليها الدراسلللللللللللة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصلللللللللللائية في الذاكرة 
ن عدم ّن القارئ الضلللللعيف يعاني مالسلللللمعية بين القارئ الكفء والقارئ الضلللللعيف، وبالتالي يمكّننا القول إ  

ظ  على  دماجها في عملية فهم النّص ونفس الشيء ُلوح  القدرة على توظيف المعارف والمعلومات المخزنة وا 
النتائج الخاصلة بالذاكرة اللفظية البصلرية وتأتي هذه النتائج مخالفة لما ورد في الدراسات السابقة  لكلٍّ من 

 .2112صافية و أمال بن  2112سعاد سليماني 
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والحظنا أيضللللا فروًقا ذات داللة إحصللللائية في مسللللتوى تلخيص النّص حيث سللللجلنا لدى القارئ الضللللعيف 
غموض الفكرة الرئيسلللية للنّص مع كتابة رديئة تميزت بتشلللويه للحروف والكلمات الناتج عن صلللعوباته في 

يب اء نحوية وتصلللللريفية في تركاسلللللتحضلللللار الكتابة اإلمالئية لصلللللّور الكلمات من الناحية العقلية مع أخط
الجمل مّما جعل فهم نّص غامضللًا تماًما بالنسلللبة إليه، وهذه النتائج تجعلنا نؤّكد على أّن القارئ الضلللعيف 

 يجد صعوبة في االنتقال من اإلجراء الحرفي إلى اإلجراء اإلمالئي.

لية على عدم د بّينت الدراسللة الحاأّما نتائج الدراسلة فيما يخص تفسلير فرضليات التناول اإلجراء الثاني،  فق
وجود عالقة ذات داللة إحصللللائية بين صللللعوبة نشللللاط القراءة و اإلحسللللاس بالضلللليق واإلحراج أثناء إنجاز 
نشلللللللاط القراءة ونعتقد أّن اإلحسلللللللاس بالضللللللليق الذ  يبديه القارئ الضلللللللعيف يعود إلى الخوف من األحكام  

نوعية القراءة التي يقّدمها في القسللللم، فهذا الشللللعور بالضلللليق  السلللللبية الصللللادرة عن المعل م أو زمالئه اتجاه
 ليس راجًعا بالضرورة إلى الصعوبة التي يجدها القارئ الضعيف أثناء إنجازه لنشاط القراءة.

وتمكنت الدراسللة الحالية من إثبات وجود عالقة ذات داللة إحصللائية بين صللعوبة نشللاط القراءة  واألخطاء 
الضللللللللعيف، أ  أّنه كّلما زادت األخطاء القرائية لدى القارئ الضللللللللعيف زادت صللللللللعوبة القرائية لدى القارئ 

 إنجاز مهمة القراءة بالنسبة إليه، وهذا ما يجعله يشعر بالعجز أمام هذا النشاط.

وقد تّم إثبات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الميل السلبي  نحو نشاط القراءة وصعوبته لدى القارئ 
مكّننا القول إ ّن الميل السلللبي  يؤّثر سلللبا في إنجاز مهمة ما، ويصللبح هذا الميل أكثر سلللبية الضللعيف، وي

عنلّدملا يواجله المتعل م إنجاز مهمة تعل يمية يصللللللللللللللعب عليه إنجازها وبالتالي كلما تكّرر الفشللللللللللللللل في إنجاز 
كره ل م عواطف العزوف والالمهمات المسللللللندة إليه زاد الميل السللللللللبي نحو هذه المهمة، وتشلللللللّكلت لدى المتع

ن الميل لدى المتعل م توجب علينا جعل مهمات النشلللاط  والكف عن القيام بالنشلللاط، ولهذا إذا أردنا أّن نحسلللّ
 سهلة وفي متناول قدراته واهتماماته.

 النموذج العالجي المقترح للقارئ الضعيف: 5.3.5

 تمهيد:

ارئ ا في خطوات العالج التي يريد تقديمها  للقعالج محتارً بنلاًء على ملا تقلدم من نتائج،  وحتى ال يبقى الم
الضلللللللللعيف، ولتسلللللللللهيل هذه المهمة الشلللللللللاقة والحرجة في نفس الوقت، قمنا باقتراح نموذج لبرنامج عالجي  

 بغرض تحّسين مستوى القارئ الضعيف في نشاط القراءة وتمكينه من اكتساب كفاءة المكتوب.
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  وردت في الدراسللللللة الحالية أّن القارئ الضللللللعيف يتّميز بقراءة بطيئة ورتيبة لقد تبّين من خالل النتائج التي
ومتقطعة وغير واضلللللللللللللحة المعنى وكثيرة  األخطاء القرائية مع شلللللللللللللعور القارئ باإلجهاد، ولهذا نوصلللللللللللللي 
المتكفلين بعالج الصللعوبات القرائية لدى المتعل م بتدريب  القارئ الضللعيف على قراءة واسللتثمار النصللوص 

قصليرة والسلهلة والهادفة  ذات المواضليع المألوفة التي  ترتبط  مباشلرة بتجاربه المعاشة، ومن المستحسن ال
أّن تلبي هذه النصلوص احتياجاته النفسية والعقلية، وأّن تكون مواضعها ترتبط بميوله واهتماماته. ونلخص 

 هذا البرنامج العالجي في الخطوات اآلتية:

 أللعاب الموجهة نحو مراجعة حروف الهجاء:الخطوة األولى ا 1.5.3.5

نظرا لكون القارئ الضلللعيف يعاني من مشلللكالت التّعرف والتّمييز السلللمعي والبصلللر  لمختلف األصلللوات، 
وعدم قدرته على الربط بين الصلللللللوت وصلللللللورته الخطية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ترسللللللليت الروابط بين 

الفونولوجي لديه، وقد تسللتغرق هذه الخطوة من حصللة إلى األصللوات وأسللماء الحروف وذلك بتنمية الوعي 
ثالثة حصلللللص في األسلللللبوع على األقل حسلللللب اسلللللتعداد القارئ وقدراته على االحتفاظ،  وال يمكن المرور  
إلى الخطوة المواليلة من التدريب  إذا لم يتمكن القارئ من  اكتسللللللللللللللاب كّل الحروف الهجائية والتّمييز فيما 

 لسمعية والبصرية .بينها من الناحية ا

 التدريب على تسمية الحروف: -1

تقوم هلذه الخطوة من العالج على إعطاء القارئ مجموعة من البطاقات تحمل أسللللللللللللللماء الحروف الهجائية 
بلاللغلة العربيلة و ذللك بتوجيله التعليملة اآلتيلة: يطلب المعالج من القارئ تعيين الحروف بأصللللللللللللللواتها لفظيا 

ن تسللمية صللوت الحرف و ربطه بالصللورة الخطية له وحتى يتمكن القارئ وذلك لتمكين القارئ الضللعيف م
 الضعيف من تخزين وتكوين صورة عقلية ثابتة عن أسماء أصوات الحروف الهجائية.

 التدريب على التمييز البصري والسمعي  ألصوات الحروف: -2

ين على البطاقات يقلدم المعلالج للقلارئ مجموعلة من البطلاقلات تحمل أسللللللللللللللماء الحروف ونطلب منه أن يع
المعالج، ويهدف هذا التمرين إلى جعل القارئ الضلللللللعيف يدرك الروابط  الصلللللللوت الذ  تّم نطقه من طرف

 بين الصورة الخطية والصوت المسموع.
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 الخطوة الثانية تعيين أسماء أصوات الحروف في الكلمات: 2.5.3.5

م  الحرف المدروس، ويطلب من القارئ يقوم المعلالج بتقلديم بطلاقلات تتكون من كلملات تحتو  على اسلللللللللللللل
تعيين اسلللم الحرف في ثالثة مواضلللع من الكلمة، فنجد مثال: صلللوت الباء قد يأخذ مواضلللع وأشلللكال خطية 

بئ رٌ  ئ ٌب  -مختلفة داخل الكلمات     البساط. -ُبوبي   -با با   –باٌب    –ذ 

كاال مختلفة  داخل الكلمة وبالتالي يهدف هذا التمرين إلى جعل القارئ يدرك أّن الحرف الواحد قد أخذ أشللللللل
 يتغير الصوت بحسب موضع الشكل الخطي وارتباطه بالمصوتات والحروف المجاورة له.

 الخطوة الثالثة التدريب على تجميع الحروف المبعثرة للكلمات المألوفة : 3.5.3.5

م له واسلللللللطة القراءة، ثّم يقديقدم المعالج مجموعة من الكلمات المألوفة و يطلب من القارئ التّعرف عليها ب
نفس الكلمات المقروءة سلللللابقا على شلللللكل حروف مبعثرة، ويطلب منه تجميع هذه الحروف وتركيب الكلمة 
وقراءتها. ويهدف هذا التمرين إلى مسللللاعدة القارئ الضللللعيف على تخزين الصللللورة اإلمالئية للكلمات وبناء 

 صّور عقلية عنها.

 المستوى الداللي واإلثراء اللغوي:الخطوة الرابعة تنمية  4.5.3.5

يقوم المعالج بتقديم بطاقات لكلمات جديدة بجانبها صللّور تّدل عليها، هذه التقنية تسللاعد القارئ على تنمية 
مفرداتله اللغويلة  والوصللللللللللللللول إلى المعنى بسللللللللللللللهولة، كما يعمل هذا التمرين على تثبيت عملية ربط الدال 

بط بين  الصلللللللورة الخطية للكلمات ومدلولها أ  الوصلللللللول إلى المعنى بالمدلول على المسلللللللتوى العقلي والر 
 بواسطة بناء الصّور العقلية  وهذا بهدف إثراء القاموس اللغو  العقلي.

 الخطوة الخامسة نشاط ملء الكلمات الناقصة: 5.5.3.5

يطلب لديه، و  يقدم المعالج في هذا النشلللللاط للقارئ مجموعة من الكلمات الناقصلللللة بشلللللرط أّن تكون مألوفة
منله أّن يضلللللللللللللليف الحرف النلاقص من الكلملة ويقرأ فيما بعد الكلمة. ويهدف هذا التمرين إلى تنمية الذاكرة 

 وتدريبها على تخزين الشكل اإلمالئي للكلمات وتنبيه القارئ الستعمال اإلجراء اإلمالئي أثناء القراءة.

 ة :الخطوة السادسة تنمية الذاكرة السمعية اللفظي 6.5.3.5

يّقدم المعالج للقارئ الضلعيف سللسلة من الكلمات البسيطة والمألوفة لفظيا، ويطلب منه إعادة ما سمع من 
ألفاظ ابتداء من سللللسللللة ثالث كلمات ثّم يتدرج في الصلللعوبة بحسلللب درجة نجاح القارئ في إنجاز المهمة 

 المسندة إليه.
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 الخطوة السابعة قراءة نصوص: 7.5.3.5

يرجى اختيار النصوص القصيرة السهلة والهادفة  والممتعة والتي تكون على شكل بطاقات في هذه الخطوة 
قرائيلة ، بحيلث يطللب المعلالج  من القلارئ  أن يقرأ النّص قراءة صللللللللللللللامتة  ثم يقرأ النّص قراءة جهرية، ثّم 

م ة، ويقو يسللللللللللللأل القارئ عن محتوى النّص وما دار فيه من أحداث وأّن يحدد في النّص الكلمات الصللللللللللللعب
المعالج بمسللاعدة القارئ في كشللف الغموض عن الكلمات الصللعبة حتى يسللهل لديه الوصللول إلى المعنى، 
بعد ذلك يطلب المعالج من القارئ أّن يسللرد له أحداث النّص شللفويا وأّن يقوم بتلخيص النّص كتابيا،  كما 

ثابرة ارئ عالمة لنفسللللللللله تشلللللللللجعه على الميّقدم له نموذًجا عن التقييم الذاتي للقراءة الجهرية أين يضلللللللللع الق
 وتحسين مستواه القرائي وتمكنه من إعادة االعتبار لنفسه والثقة في قدراته.

 :  نموذج التقويم الذاتي في القراءة الجهرية.  159الجدول رقم

 في الخانة المناسبة×( : ضع عالمة) التعليمة

 ال نعم اقرأ بصفة ّجيدة
   نطقت األصوات من مخارجها

   نطقت الجمل والتراكيب في وحدات تامة
   نطقت كلمات النص دون إبدال حرف الكلمة
   عبرت عن المعنى واالنفعاالت أثناء قراءتي

   قرأت النص بسرعة مناسبة دون إبطاء أو استعجال
 ميطلب من القارئ  أن يسللللللللتحضللللللللر خياليا ما قرأه باسللللللللتخداالخطوة الثامنة السةةةةةفر الخيالي:  8.5.3.5

الصّور العقلية  التي تؤد  إلى إدماج المعنى  في فهم النّص، كما يقوم المعالج بتنبيه القارئ إلى استدعاء 
 الصّور العقلية  لألشكال الخطية للكلمات التي وردت في النّص ويعيد كتابتها من المخزون الذاكر .

ا متفاوتة الط وص القصلليرة ،يقترح نصللوصللً ريجية بناًء ول والصللعوبة بصللفة  تدوبعد نجاح القارئ في النصللّ
 على تّقدمه ونجاحه في انجاز المهمات المسندة إليه.

 وفي الختام، يمكننا القول أّن هذا البرنامج العالجي سللليكون بمثابة اللبنات األولى التي تسلللاعد المعالج في
وضع خطة عالجية منتظمة لما سيقوم به خالل مّدة التكفل بالمفحوص. 
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 الخاتمة

تعتبر القراءة أّهم  النشلللللللاطات التربوية وأعّقدها من حيث االكتسلللللللاب والتعّلم، وقد اعتنت  بها وزارة التربية  
وص تتناسللللللب مع سللللللن المتعّلم وميوله واهتماته،  وبادرت إلى  الوطنية وخصللللللصللللللت لها برامج من النصللللللّ

جعله ينمي لى تنمية قدرات المتعل م و اسللللللللللللتخدام الطريقة الكلية في تعل يمها وفق مقاربة الكفاءة التي تهدف إ
فشلون هذا االهتمام إ اّل أّن الكثير من المتعلمين ي كفاءته في النشاطات الكتابية من قراءة وكتابة، ورغم كل  

في بّناء هذه الكفاءة القرائية التي تسلللمح لهم بالتفتح على عالم الثقافة والحضللللارة اإلنسللللانية والتطلع إلى ما 
في عالم الكتب والمجاالت. ويعود فشلللللللل بعض المتعلمين في مسلللللللارهم الدراسلللللللي  إلى عدم أنجزه البشلللللللر 

يلهم على كفاءة القراءة،  وقلة المقاييس التشلخيصلية باللغة العربية  التي تسلمح بالكشف عن مستوى  تحصل 
فاءة القراءة، كّل كالقراءة وفهم المكتوب لدى المتعّلم وتخبط المعالج  في عشوائية التكفل بصعوبات التعّلم ل

هذه العوامل جعلتنا  نهتم بدراسللللللة هذا النشللللللاط الذ  أعتبره الباحثون حاليا نشللللللاًطا عقلًيا ومعرفًيا معّقًدا ال 
 يقتصر فقط على فّك الرموز الخطية والتّعرف عليها.

دمها كّل خوكان الهدف الرئيسلي لبحثنا الحالي هو الكشف عن الفروق في االستراتجيات المعرفية التي يست
من القارئ الكفء والقارئ الضللللللللللعيف، ولهذا الغرض قمنا بتصللللللللللميم مقياس يعتمد على ما توصلللللللللللت إليه  

في علم النفس المعرفي كما قمنا ببناء اسللللللللتبيان إرشللللللللاد  للكشللللللللف عن الحالة  من نتائج األبحاث الحديثة
راءة لدى عية االنجاز لمهمة القدافة المرتبطة بالنفسللللية لدى القارئ الضللللعيف بغية معرفة األسللللباب العاطفي

بصعوبات  مرشد للتكفلو وذلك بهدف بّناء نموذج لبرنامج عالجي  قد يكون بمثابة دليل  ،القارئ الضعيف
 تعّلم القراءة وذلك باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

هلل هناك فروق ذات داللة إحصللللللللللللللائية في الزمن المسللللللللللللللتغرق في القراءة بين القارئ قارئ الجّيد  -2
 القارئ الضعيفو 

هل هناك فروق ذات داللة إحصللللائية بين القارئ الجّيد والقارئ الضللللعيف في قدرة كّل منهما على  -1
 تحديد هوية الحروف ومعرفتها صوتيا؟

هلل توجلد فروق ذات دالللة إحصللللللللللللللائية في آليات القراءة بين المتعّلم القارئ الجّيد والمتعّلم القارئ  -0
 ضعيف؟

حصللللللللللللللائيلة ترتبط بالجنس في آليات القراءة بين المتعل م القارئ الجّيد هلل هنلاك فروق ذات دالللة إ -1
 والمتعّلم القارئ الضعيف ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصللللللللللائية في الذاكرة اللفظية البصللللللللللرية والسللللللللللمعية بين القارئ الجّيد  -1
 والقارئ الضعيف؟
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ئ قارئ الجّيد والقار هل هناك فروق ذات داللة إحصللللللللللائية في المسللللللللللتوى اللفظي والمعجمي بين ال -1
 الضعيف؟

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في فهم محتوى النّص بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف؟ -4

 هل يعاني القارئ الضعيف من سوء وظائفي في آليات معالجة المعرفة؟ -1

 هل اتجاهات المتعّلم القارئ الضللللللللللعيف سلللللللللللبية نحوى القراءة وثقته في قدراته النفسللللللللللية ضللللللللللعيفة -7
 بالمقارنة بالقارئ الجّيد ؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الميل نحو القراءة و صعوبة نشاط القراءة لدى -23
 القارئ الضعيف؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين صعوبة نشاط القراءة واإلحساس بالضيق أثناء -23
 القراءة لدى القارئ الضعيف؟

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين صعوبات نشاط القراءة  واألخطاء القرائية لدى هل -22
 القارئ الضعيف؟

هل بإمكاننا أّن تطوير اسللللللتراتجيات معالجة المعرفة لدى القارئ الضللللللعيف لمسللللللاعدته على حل  -21
 مشكالته؟

 وتتلخص فروض الدراسة في النقاط اآلتية:

في الزمن المسلللللللتغرق في القراءة بين القارئ الجّيد والقارئ  توجد فروق ذات داللة إحصلللللللائية -2
 الضعيف.

توجد فروق ذات داللة إحصلللائية في مسلللتوى التّعرف على أصلللوات الحروف وتحديد هوايتها   -1
 بين القارئ الّجيد والقارئ الضعيف.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في المستوى الداللي بين القارئ الجّيد والقارئ ضعيف. -0

 وجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم النّص بين القارئ الجّيد والقارئ الضعيف.ت -1

توجد فروق ذات داللة إحصلللللللللائية في المسلللللللللتوى اإلفراد  و الداللي في اللغة الشلللللللللفوية بين  -1
 القارئ الضعيف والقارئ الجّيد.

القارئ الجّيد و  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ملء الكلمات الناقصة بين القارئ -1
 الضعيف.



 الخاتمة 
 

388 
 

توجد فروق ذات داللة إحصللللللللللائية في اسللللللللللتعمال اإلجراء اإلمالئي  في اختبار التجميع بين  -4
 القارئ الجّيد والقارئ الضعيف.

توجلد فروق ذات دالللة إحصللللللللللللللائيلة في الذاكرة اللفظية السللللللللللللللمعية بين القارئ الجّيد والقارئ  -1
 الضعيف.

اكرة اللفظية البصلللللللرية)سللللللللسللللللللة الجمل( بين القارئ توجد فروق ذات داللة إحصلللللللائية في الذ -7
 الجّيد والقارئ الضعيف.

توجد فروق ذات داللة إحصللائية في الذاكرة اللفظية البصللرية)سلللسلللة الكلمات( بين القارئ  -23
 الجّيد والقارئ الضعيف.

توجد فروق ذات داللة إحصللللللللللللائية في مسللللللللللللتوى تلخيص النّص بين القارئ الجّيد والقارئ  -22
 الضعيف.

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصللائية بين الميل نحو القراءة و صللعوبة نشلللاط القراءة ت -21
 لدى القارئ الضعيف.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصللائية بين صللعوبة نشللاط القراءة واإلحسللاس بالضلليق  -20
 أثناء القراءة لدى القارئ الضعيف.

 ت نشاط القراءة  واألخطاء القرائية.توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين صعوبا -21

وبناًء على النتائج التي توصلللنا إليها من خالل هذه الدراسللة، تبّين لنا أّن هناك ثالثة مسللتويات من القراءة 
لدى تالميذ المدرسللللللة االبتدائية، وتتمثل في القراءة السللللللريعة المتمكنة والمتوسللللللطة المتمكنة وأيضللللللا القراءة 

، وقد سلمح لنا المقياس بالكشلف عن نوعين من القراء وهما القارئ الضللعيف والقارئ البطيئة غير المتمكنة
 الكفء. وقد الحظنا من خالل نتائج الدراسللللللة التي تّم تقديمها أّن هناك فروًقا في سللللللرعة القراءة بين القراء

 الذكور واإلناث، وقد اعتبارنا اإلناث أكثر تمكنًا في كفاءة القراءة من الذكور.

ّننا القول إ ّن كّل الفرضلللللللللللليات قد تحققت وبالتالي هناك فروق واضللللللللللللحة بين أداء القارئ الجّيد وأداء ويمك 
القارئ الضعيف في كفاءة القراءة، و يبدو أّن عجز القارئ الضعيف وصعوباته في أداء كفاءة القراءة يعود 

 لعدم استخدام اآلليات المعرفية اآلتية بصفة جيدة:

عدم تمكن القارئ الضللللللعيف من التّعرف على أصلللللللوات رفية التي تكمن في المعرفة الصللللللوتية الح -2
 جميع الحروف والربط بين الحرف وصوته.

القارئ  عدم قدرة سلللللللللعة الذاكرة والقدرة على التخزين اللفظي السلللللللللمعي والبصلللللللللر  والتي تتمثل في -1
 لسمعية.ية اأو الذاكرة اللفظ الضعيف على التخزين سواء على مستوى الذاكرة اللفظية البصر 
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المعرفة اإلفرادية والداللية  تتمثل  في ضعف على المستوى الداللي والمستوى اإلفراد ، والمستوى  -0
 اإلمالئي لدى القارئ الضعيف.

وص واسللللللتخالص المعنّ  -1 وص وتتمثل في عدم المقدرة على  فهم النصللللللّ ، الناتج ىمعرفة فهم النصللللللّ
 عن عدم القدرة على تجميع الحروف وتركيبها .

 لتوصيات:ا -

 وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:
يتميز القارئ الضللعيف بقراءة بطيئة رتيبة ومتقطعة غير واضللحة المعنى وكثيرة األخطاء القرائية،  -

وص قصليرة وسهلة   مع شلعور القارئ باإلجهاد، و لهذا ننصلح  بتدريب القارئ الضلعيف على نصلّ
 لوفة.من حيث األلفاظ و ذات مواضيع هادفة و مأ

تدريب القارئ الضللعيف على تنمية ذاكرته اللفظية  السللمعية عن طريق الحفظ الصللوتي  وتسللميع  -
ثراء القاموس اللغو  العقلي  لديه.  المفردات الجديدة وذلك  بهدف توسيع  وا 

تدريب القارئ الضللللعيف لذاكرته اللفظية البصللللرية باسللللتعمال المفردات المكتوبة واسللللتذكار شللللكلها  -
تى يتسلللللللنى له االحتفاظ بشلللللللكلها اإلمالئي على مسلللللللتوى القاموس اللغو  العقلي، مما اإلمالئي ح

يسلللاعده على تنمية التّعرف التلقائي على الكلمات أثناء قراءة النّص وتسلللهيل عملية الوصلللول إلى 
 المعنى.

تنمية المسللللتوى الداللي عن طريق  تدريب القارئ الضللللعيف على  التعرف على الكلمات  الجديدة  -
دلوالتها واسلللللتخدام السلللللياق وتخزينها في القاموس   اللغو   العقلي، وهذا لتمكينه من الوصلللللول وم

إلى فهم النص المكتوب بسللللللللللللهولة بواسللللللللللللطة تمرنه على  لعبة تركيب الكلمات عن طريق تجميع 
 الحروف المبعثرة أو ملء الكلمات بالحروف المحذوفة.

الكتابة تنباط المعنى و تنمية قدرته على اسللللللللللللتدريب القارئ الضللللللللللللعيف على تلخيص النّص وذلك ل -
 .السليمة بواسطة السفر الخياليالصحيحة و 

 أفاق الدراسة:
قد سللللللللللمحت لنا نتائج هذه الدراسللللللللللة، ببّناء نموذج لبرنامج عالجي للتكفل بالقارئ الضللللللللللعيف، عن طريق 

 التحّقق من الفرضيات اآلتية:

القارئ الضلللللللللعيف إلى مسلللللللللاعدته  على حل أّن يؤد   تطوير اسلللللللللتراتجيات معالجة المعرفة لدى  -2
 مشكالته التعلمية.

 تسمح توعية المتعّلم بقدراته العقلية بتحسين أدائه في معالجة المعلومات. -1
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الوعي بسياق التعّلم يؤد  إلى تحسين األداء الخاص بكيفية معالجة المعلومات المعرفية في نشاط  -0
 القراءة.

ي الكلمة والجملة يسلللللللمح للطفل بتنظيم معرفته بشلللللللكل كتشلللللللاف العالقة بين الحروف وحركاتها ف  -1
 فّعال وتحسين أدائه في عملية التخزين.

التعّلم الكلي للكلمة يسلللللللمح للطفل بتخزين الكلمة وليس الحروف، والنشلللللللاط  القراءة يتّم تفعيله من  -1
 خالل توظيف وتنمية التخيل واستدعاء الكلمات والجمل حسب أشكالها الكتابية.

نى لدى الطفل يعني ربط الدال بالمدلول، فهذه القدرة في السللللللللتدالل عن المعنى للرموز تنمية المع -1
المكتوبة  تنمى عن طريق القدرة على المالحظة : )تحسللللللللللللين المالحظة البصللللللللللللرية ( وهذا بتنبيه 
إسللللللللتراتجية ما وراء المعرفة حيث يؤد  ذلك إلى تحسللللللللين مراقبة المعارف القبلية  وهذا من خالل 

 تقويم الذاتي.تنمية ال

تنمية القدرة االسللللللللللللللتماعية  عن طريق تنبيه اإلدراك السللللللللللللللمعي يؤد  إلى تحسللللللللللللللين قدرة معالجة  -4
 المعلومات في اللغة المكتوبة.

إّن تنمية االهتمام بالرموز المكتوبة يتّم بتنمية فضللللللللللللللول المتعّلم التي تؤد  بدورها إلى تنظيم جّيد  -1
 للمعرفة ومعالجة أفضل لها.

د في اللغللة المكتوبللة، اكتشلللللللللللللللاف بللالفعللل القواعللد المنطقيللة التي تربط مختلف يتطلللب التحكّ  -7 م الجيللّ
ا يجعل المتعّلم، الذ  يعاني صللللللللللللللعوبات تعّلم القراءة، يعتمد على المعالجة المعرفية  الحروف، مملّ
مسللللللللتعيًنا في ذالك  بالمعرفة الخوارزمية من نوع أ+ ب= أب  و س+ا=سللللللللا. فمعرفة هذه القواعد 

لطرائق معالجة المعرفة المناسلللللبة سللللليسلللللمح بتخزين فّعال ومنظم و بشلللللّكل جّيد للمعارف  المكتوبة
عادة اسللللتعمال هذه المعارف  المرتبطة بنظام اللغة المكتوبة، مع معرفة أفضللللل للرموز المكتوبة )وا 

 عند الحاجة إليها(.

ا بالقدرات التي تسلللخر في تناول النصللللّ عملية القراءة ترتبط أ إن خالل  معرفيةالالعمليات  وص وسلللليرسلللاسللللً
لجمل االنسجام بين االتناسلق و  في البحث عن ي فهم عناصلر الجملة و ها فحيث توظف البعض منّ ها داءأ

  ،المقروء  فهم ساسي فيمتغير أ ويعتبر النّص  ،على بناء النموذج العقلي للنّص اآلخر لبعض بينما يعمل ا
نّصوص جعلنا نصلنف ال، وهذا ما يفؤلالم وقصلد ةنيّ وص  يؤثر في سللوك القارئ  من حيث وع النصلّ نفت
ي ف األفكارظيم نت يةمرجع األدبينوعية النّص  تصلللللللللللف و   ....عي  وتحريضلللللللللللياقننّص إخبار  وا   إلى

ونظًرا  .اهبمحتو  النّص  بنيةوترتبط  ،فيهالواردة  يمفاهمالو  الموضلللوع  عن انيعبر  بنيته ومحتواهأما   ،النّص 
 ملأننا جعل  ،القراءة  مه في أداءالسلللللوك العاطفي واالنفعالي  لدى القارئ وتحكّ ألهمية النّص وتأثريه في 

ية اللسللللان إطارواسللللتغالله من الناحية النفسللللية المعرفية في  أفاقه توسلللليعهذا البحث ب أن يحّض  يات النصللللّ
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وص مختارة  لدى المتعل م وذلك لتنمية الجانب المعرفي  ي أدب ف حقيقيينلمؤلفين  من خالل قراءة نصللللللللللللللّ
وص باسللللللتخدام نصللللللّ  لدى المتعلّ م ق دراسللللللة مماثلة لمعرفة مسللللللتوى أداء القراءة يتطبكما يمكننا  ،األطفال

 مؤلفل اسللللتخدام نّص  عند ائيداء القر األ مسللللتوى تبحث في  دراسللللة مقارنةوفق طناعية أصلللللية غير اصلللل
وصدراسللللة   إدراجويمكن  ،ونّص مصللللطنع حقيقي كننا . كما يمنفسلللليةالعصللللبية البحوث الضللللمن   النصللللّ

وص   ة المكتوبةفهم اللغالسلللللوك العاطفي واالجتماعي والمعرفي و  في األدبيةدراسللللة مدى تأثير تنوع النصللللّ
 .  لدى القراء

 

نرجو أّن يكون هذا النموذج العالجي موضللللللوًعا لتجربة ودراسللللللة العلمية في المسللللللتقبل، كما في الختام،  و
واألرطوفونيا في هذا البحث ضلللالتهم  وأّن يسلللتفيدوا جميعهم منها في نأمل أّن يجد المختصلللون في التربية 

 .ميدان  التعل يم والتعل م والعالج للديسلكسيا النّمائية
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 . قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية:2

 ابن المنظور.لسان العرب،  طبعة بيروت، المجلد الثالث..1
كرة العاملة لدى المصلابين بعسر القراءة تناول نفسي معرفي من خالل (. الذا2112-2111أمال ، بن صلافية.).2

كلية العلوم اإلنسللللانية واالجتماعية، قسلللللم  2تطبيق نموذج بادلي للذاكرة العاملة. مذكرة الماجسللللتير، جامعة الجزائر
 ص.164علم النفس وعلوم التربية،  

 قاهرة. دار الفكر العربي.(.معجم مصطلحات التربية والتعليم. ال1981أحمد زكي، بدو .).3
(. سللللليكولوجية التعّلم. ترجمة عادل عزالدين األشلللللول ونبيل عبد الفتاح حافظ ومحمد عبد 1981ارنوف ويتيج.) .4

 .ص273القادر عبد الغفار و عبد العزيز سيد الشخصن،  القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر،
 ربي. دار الكتاب الع2(. فقه السنة، ج1938السيد،  السابق. ).5
( انعكاس عسلر القراءة على السلوك العدواني لدى المعسرين. أطروحة دكتوراه  2116-2115البشلير، شلرفوح.) .6

،  كلية العلوم اإلنسلللللللللللانية واالجتماعية ، قسلللللللللللم علم النفس وعلوم 2الدولة في علم النفس العياد ،  جامعة الجزائر
 ص.415التربية، 

السللللللللللتعداد للقراءة في الطفولة المبكرة. دار الفكر للطباعة والنشللللللللللر (. مهارات ا2113الطاهرة احمد، الطحان.) .7
 ص(. 344والتوزيع.عمان، األردن )

 التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات ، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية..8
زارة التربيللة الوطنيللة  مللديريللة التعّليم (. و 2114الوثيقللة المرافقللة لمنللاهج السلللللللللللللنللة الثللالثللة من التعليم االبتللدائي.) .9

 األساسي ، اللجنة الوطنية للمناهج.
 (. المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم.1989المعجم العربي األساسي.).11
(. تقييم وتشللللللللخيص صللللللللعوبات تعلم القراءة. مجلة الحكمة للدراسللللللللات التربوية 2113جمال، بلبكا .).11

 .97-83،ص19ة للنشر والتوزيع، األبيار الجزائر، العدد والنفسية: مؤسسة كنوز الحكم
(. تفسير عسر القراءة النمائي عن طريق التجريد ومستوياته بتطبيق 2111-2111حنان، شيت بالد.).12

كلية العلوم   2رائز االختبارات البصلللللرية والفضلللللائية ، مذكرة الماجسلللللتير في األرطوفونيا،  جامعة الجزائر
 ص.253ة ، قسم علم النفس وعلوم التربية اإلنسانية واالجتماعي

(.تنمية مهارات القراءة والكتابة، اسللللللللللللللتراتيجيات متمددة للتدريس           2111حلاتم حسللللللللللللللين البصلللللللللللللليص.).13
 والتقويم ، مكتبة األسد، دمشق سورية .

 رة.ه(.تعّليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، القا2111حسن شحاتة.).14
العلوم االجتماعية واإلنسللانية .جسللور للنشللر والتوزيع. 393(. منهجية البحث في 2118خالد، حامد ).15

 الجزائر.
 (. دراسات في علم اللغة النفسي . الكويت المطبوعات الجامعية. 1984داود، عبده. ).16
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(. وزارة التربية الوطنية مديرية 2116االبتدائي.) دليل المعلم لكتاب التلميذ لسللنة الخامسللة من التعليم .17
 العليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج.

(.علم النفس المعرفي . دار الشللللللللللللللروق            2113رافع النصللللللللللللللير،الزغول و عماد عبد الرحيم، الزغول. ).18
 ص. 372للنشر وتوزيع عمان األردن . 

(. وزارة 2115-2114ة الثالثة من التعليم االبتدائي )رياض النصلللللوص كتابي في اللغة العربية للسلللللن.19
 التربية الوطنية.

(. دراسلللة وتحليل اسلللتراتجيات الفهم الشلللفهي عند الطفل المصلللاب بصلللعوبات 2115سلللهام،  دحال .).21
تعلم القراءة. مذكرة الماجسلللللللللتير في علم النفس اللغو  والمعرفي . جامعة الجزائر  كلية العلوم اإلنسلللللللللانية 

 ص غير منشورة. 267عية قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا. واالجتما
 (. القدرات ومقاييسها.  القاهرة. االنجلو مصرية.1996سيد محمد، خير اهلل  و محمد، زيدان. ).21
 (. سيكولوجية اإلنسان. القاهرة.  عالم الكتب . 1974سيد محمد ، خير اهلل .).22
يم اختبار نفسللللللللي لغو  لقياس االكتسللللللللابات اللغوية عند         (. تصللللللللم2111-2119سلللللللليد أحمد، بارة. ).23

الطفل : دراسلة سليكومترية للقدرات اللغوية السردية عند التالميذ  السنة الخامسة ابتدائي. أطروحة دكتوراه 
، كلية العوم اإلنسللللللللللانية واالجتماعية  قسللللللللللم علم النفس  2في علم النفس اللغو  المعرفي، جامعة الجزائر

 ص. 267التربية األرطوفونيا،  وعلوم
(. المشللللكالت السلللللوكية لدى ذو  صللللعوبات التعّلم األكاديمي دراسللللة 2118-2117سللللماح، بشللللقة. ).24

ميدانية لدى تالميذ التعليم االبتدائي. مذكرة ماجسللللتير في علم النفس، تخصلللللص إرشلللللاد نفسلللللي مدرسلللللي، 
 ص.221سم علم النفس وعلوم التربية جامعة الحاج لخضر باتنة،  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ق

 (.كفايات التدريس. دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان األردن.2113سهيلة، محسن الفتالو  . ) .25
(.علم النفس التربو . دار المسلللللللليرة للنشللللللللر والتوزيع .عمان 2115صللللللللالح محمد علي،  أبو جادو  ).26
 .ص( 447)

النفسللللللللللللللي والتربو . ديوان المطبوعلات الجامعية، (. اإلحصللللللللللللللاء والقيلاس 2113عبلد الحفيظ، مقلدم.).27
 الجزائر.

 ص. 255(. نظريات التعلم. دار الشروق للنشر وتوزيع، عمان األردن ، 2113عماد،  الزغول. ).28
(.تعليم األطفلال المهلارات القرائية والكتابة.  دار الفكر للطباعة 2112عبلد الفتلاح حسللللللللللللللن، البجلة. ) .29

 .والنشر والتوزيع. عمان األردن
 العربية المجلة .القراءة في الفشل من للوقاية المبكر التدخل إجراءات 2006) .س.) طيبي، عورتاني.31

 .(178 – 147 ، )ص8 للتربية الخاصة، 
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(. طرق تعليم اللغة العربية .مطابع القاهرة .  مجموعة شركات 1986فتحي، علي، يونس و أخرون ).31
 الهالل .

النفسلللية للنمو من الطفولة إلى  الشللليخوخة . القاهرة. دار الفكر (.األسلللس 1975فؤاد، الباهي السللليد.).32
 العربي.

(. اضطراب التصور الجسد  وعالقته بصعوبة تعّلم القراءة والكتابة  2113/2114فطيمة،  دبراسو ).33
حاالت من المرحلة االبتدائية بوالية بسللللكرة.  أطروحة دكتوراه علوم في  6عند الطفل دراسللللة عيادية على 

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم النفس وعلوم التربية  2لنفس العياد ، جامعة سطيفعلم ا
 ص. 281واألرطوفونيا، الجزائر، 

 (. المقاربة بالكفاءات  كبيداغوجيا إدماجية، المركز الوطني للتوثيق الجزائر.2115فريد، حاجي.).34
لتقويم في التربية.دار الراية للنشر والتوزيع،األردن، (. أساسيات القياس وا2111ماجد محمد، الخياط.) .35

 ص. 267عمان،
(. الكشلللللللللللللف عن صلللللللللللللعوبات التعلم المدرسلللللللللللللي لدى تالميذ:المرحلة 2111-2111مفيدة، مراكب. ).36

االبتدائية نموذج صللللللللللللعوبات القراءة، مقاربة معرفية تربوية. مذكرة ماجسللللللللللللتير، ، تخصللللللللللللص علم النفس 
 ص .211اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باجي مختار عنابة،  المدرسي، كلية اآلداب والعلوم

 (. تنمية وعي القراءة، ترجمة سامي ناشد . القاهرة. دار المعرفة.1961ماريو، منرو. ).37
( .أسللاسلليات القياس في العلوم السللوكية.دار الشللروق للنشللر والتوزيع.عمان، 2114موسلى، النبهان. ).38

 ص.455 األردن،
 ص.645(. علم النفس التعّلم ، بيروت لبنان ، دار النهضة العربية، 2115-2114مريم ، سليم. ).39
( .وزارة التربية الوطنية  مديرية التعّليم األسللللللاسللللللي، 2114منهاج السللللللنة الثالثة من التعليم االبتدائي.).41

 اللجنة الوطنية للمناهج.
نية  مديرية التعّليم األسلللللاسلللللي، وزارة التربية الوط (.2115منهاج السلللللنة الرابعة من التعليم االبتدائي.).41

 اللجنة الوطنية للمناهج.
( .وزارة التربية الوطنية  مديرية التّعليم األسللاسللي، 2115منهاج السللنة الخامسللة من التعليم االبتدائي.).42

 اللجنة الوطنية للمناهج.
ل (. الوعي الفونولوجي لدى أطفا2114مسللعود منتصللر ومحمد السللاسللي الشللايب و اسللماعيل العين.).43

(. جامعة قاصد  مرباح ورقلة، 5-4عسلير القراءة: معطيات ميدانية من بعض تالميذ المرحلة االبتدائية)
 .35-25. ص2114/ جوان 15مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية العدد
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(. المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات المشللللللللللايع 2116محمد بن يحي زكريا و مسللللللللللعود، عباد. ) .44
 ت. الجزائر. المعهد الوطني  لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.وحل المشكال

نة.  دراسلللة مقار  الالمعرفية(. صلللعوبة الفهم القرائي بين الخصلللائص المعرفية و 2112مروى، سلللالم.) .45
 مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة مصر .

بظهور عسللللللر القراءة  (. اكتسللللللاب مفهومي الزمان والمكان وعالقته2117-2116مسللللللعودة، عياد. ).46
لدى أطفال المرحلة االبتدائية. جامعة اإلخوة منتور   قسلنطينة، كلية العلوم اإلنسلانية واالجتماعية ، قسم 

 ص.222علم النفس وعلوم التربية، 
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 l’alouette: مقياس 2الملحق رقم 

L'alouette : 

(Lefavrais, 1967 : 2ème édition.) Référence : Lefavrais, P. (1965). Description, 

définition et mesure de la dyslexie. Utilisation du test "L'Alouette". Revue de 

Psychologie Appliquée, 15, (1), 33-44.  

L'alouette est un texte de 265 mots dont l'objectif essentiel réside dans l'évaluation 

de la précision et la rapidité de la lecture à voix haute. Ce test met l'accent sur les 

mécanismes de décodage. Lecocq (1991, Apprentissage de la lecture et dyslexie. 

Liège : Editions Mardaga ;p.196) souligne qu'il permet "d'apprécier des habiletés 

lexiques sur des mots dont certains sont relativement rares et probablement 

inconnus de la plupart des sujets jeunes ; ceci équivaut en fait à contraindre 

l'enfant à lire des mots qu'il ne connaît pas, et ceci dans une situation naturelle de 

lecture." 

Base théorique : 

Ce test s'inscrit dans une lignée de tests pédagogiques, descriptifs et théoriques. 

Administration et analyse des résultats 

Procédure d'application : 

1) lecture à voix haute chronométrée, arrêt à 3 minutes 

2) si l'enfant n'arrive pas à lire les 1ères phrases, faire lire les mots du bas. 

Cotation : (3 étapes) 

1) nombre de mots lus & nombre de fautes => score apparent 

2) un tableau de réduction des vitesses de lecture permet de ramener le score 

apparent au score réel de lecture 

3) tableau de correspondance entre le score réel de lecture, un âge lexique et un 

niveau scolaire. 

Propriétés psychométriques : 

Etalonnage : 800 garçons et filles depuis la maternelle jusqu'en 2ème secondaire. 
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Critiques : 

- fiabilité et précision de la cotation 

- corrélation vitesse/précision 

- pour constituer des groupes de niveaux de lecture homogène 

-Rapide, gd étalonnage 

- pour analyse fine des stratégies 

- pour la compréhension 

- étalonnage dépassé : dans Aubret & Blanchard (1991, Evaluation des 

compétences d'un lecteur. Editions EAP), les auteurs donnent dans un tableau 

(p.104) les résultats d'une étude menée auprès de deux groupes d'élèves de 6ème 

primaire en France (N = 1709 et N = 517) à qui on a demandé de lire l'Alouette. 

Résultats : 28 et 32 % des élèves ont, d'après les normes de l'Alouette, un niveau 

inférieur à celui d'un enfant de CM1 (4ème primaire). Environ la moitié des enfants 

seulement a un niveau correspondant à son niveau scolaire +/- une année scolaire. 

© UCL, PSP/CODE A. Bragard, C. Maillart & M.- A. Schelstraete 
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 le BELEC: مقياس 2الملحق رقم

BELEC 

Batterie d'évaluation du langage écrit et de ses troubles 

Testés en 2ème et 4ème années.Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 4, 325-342. 

Epreuves: Mousty, P. Leybaert, J. Alegria, J., Content, A. & Moraïs, J. (1994) Bélec. In, Grégoire, 

J., Piérart, B. (Eds) Evaluer les troubles de la lecture. Les nouveaux modèles théoriques et leurs 

implications diagnostiques. 127-145. Bruxelles: De Boeck. 

Normes: Mousty, P et Leybaert, J. (1999) Evaluation des habilités de lecture et d'orthographe au 

moyen de BELEC: données longitudinales auprès d'enfants francophones 

(Extrait du manuel de présentation de la batterie). 

La BELEC : 

BELEC est un outil d'investigation des processus de lecture et d'acquisition qui a 

été conçu pour faciliter le diagnostic des troubles rencontrés par certains enfants 

et fournir des pistes quant à leurs origines possibles. Principalement destiné à des 

enfants de 7 ans à 12 ans, BELEC permet l'identification de leurs difficultés au 

niveau des processus de lecture et d'écriture et de leur mise en relation avec 

d'autres habiletés qui pourraient en être à l'origine. La conscience de la structure 

segmentale de la parole, la perception fine de la parole et la mémoire phonologique 

de travail font à cet effet partie de l'évaluation. 

BELEC se compose d'une part des épreuves de lecture et d'orthographe et d'autre 

part des épreuves d'évaluation des habiletés métalinguistiques. 

Base théorique : 

BELEC est basée sur une approche cognitive de la lecture et de ses troubles. Selon 

cette approche, la lecture est une habileté complexe faisant intervenir une série de 

processus de traitement de l'information (reconnaissance des lettres, identification 

de mots, accès à la signification...). L'évaluation doit ainsi viser à comprendre, pour 

chaque enfant, quels processus sont déficitaires et quelles sont éventuellement les 

stratégies compensatoires qu'il a pu mettre en œuvre. L'évaluation cognitive 

devrait en outre permettre de formuler des hypothèses sur l'origine des déficits 

observés. En ce sens, cette évaluation constitue en quelque sorte un test 

d'hypothèse. 
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Administration et analyse des résultats 

L'administration complète des épreuves nécessite, en moyenne, trois séances 

d'environ 40 minutes. L'ordre des épreuves peut être adapté. 

* Tests de lecture 

1. MIM (lecture) 

Test de Mécanisme d'Identification des Mots qui a pour but d'analyser le rôle 

de la lexicalité (mots-pseudo-mots), de la fréquence d'usage (mots rares-mots 

fréquents) et de la longueur (items courts-longs). Ce test permet accessoirement 

d'étudier le rôle de la complexité orthographique. Il existe deux séries 

équivalentes (A-B) de 72 items. La passation d'une seule série suffit dans le cadre 

d'un examen isolé (corrélations élevées entre les deux listes) , la deuxième série 

permet de procéder à une réévaluation dans un intervalle de temps rapproché. 

Il est demandé à l'enfant de lire des mots fréquents, des mots rares et des PM de 

différentes longueurs. On mesure le temps moyen de lecture et le nombre de mots 

lus correctement par condition. On peut ensuite regarder le type d'erreurs: 

inversions, omissions, substitutions,... 

2. REGUL (lecture) 

Ce test complète le précédent en étudiant le rôle de la régularité 

orthographique. Il comprend 48 mots dont 24 réguliers et 24 irréguliers appariés 

en fréquence et en longueur. On calcule, par condition, le temps moyen de lecture 

et le nombre de réponse correcte. Ensuite, on analyse les erreurs. 

* Test d'orthographe: Ortho 3 

Ce test permet d'analyser certaines graphies particulières dans des mots que 

l'enfant doit écrire à l'intérieur de phrases. L'objectif de cette analyse sera de 

déterminer quels sont les mécanismes d'orthographe mis en place par 

l'enfant : à quel point maîtrise-t-il les correspondances simples, dans quelle 

mesure tient-il compte du contexte quand celui-ci est pertinent, est-il conscient de 

l'ambiguïté de certaines correspondances et dans ce cas, fait-il appel à des 

connaissances stockées dans le lexique orthographique, tire-t-il profit de la 

morphologie de la langue? 

Quatre catégories de graphies sont étudiées: les graphies consistantes 

contextuelles (règles de CGP systématiques), les graphies consistantes 

contextuelles (règles systématiques dans le contexte; m devant p/b), les graphies 

inconsistantes contextuelles (CGP non systématiques et dépendantes du contexte) 

et les graphies dérivables par la morphologie (graphies muettes dérivables par la 

morphologie; gris car on dit griSe). 

* Habilités associées : 
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1. Connaissance des lettres et des graphèmes 

- donner les noms des 26 lettres de l'alphabet 

- donner les sons correspondant à 37 graphèmes 

2. Habilités de perceptions de la parole et de mémoire phonologique de 

travail: répétition de pseudo-mots 

Ce test de répétition de pseudo-mots a une double fonction : mesurer un empan de 

mémoire immédiate sur un matériel verbal (sans signification) et évaluer la qualité 

des habiletés de perception de parole. La répétition de pseudo mots requiert de 

disposer de représentations phonologiques du signal de parole de bonne qualité. 

L'épreuve est préenregistrée et se compose de deux listes de pseudo mots qui 

diffèrent par leur complexité (syllabes CV et CCV). Chaque partie comprend 5 

séries de 4 items. La longueur des items croît d'une série à l'autre. On calcule pour 

chaque liste l'empan et le pourcentage de réponses correctes sur les items 

présentés. Chaque partie de cette épreuve est interrompue après l'échec complet 

d'une série. L'empan correspond au nombre de syllabes de la série la plus longue 

pour laquelle l'enfant a réussi au moins un item. 

3. Habiletés métaphonologiques 

Une étude préliminaire auprès d'un échantillon d'enfants en consultation pour des 

retards d'acquisition du langage a permis de sélectionner trois épreuves parmi six 

initialement prévues. Tous les enfants qui présentaient des difficultés à certaines 

des épreuves pouvaient en effet être détectés sur la base de leurs résultats à trois 

d'entre elles: inversion, soustraction et acronymes. Les consignes données à 

l'enfant explicitent le principe de la manipulation qu'il devra effectuer. 

- Inversion syllabique et phonémique 

Ce test comprend deux parties: dans la première, l'enfant doit inverser les syllabes 

de pseudo mots bi syllabiques (CVCV), dans la seconde, il doit inverser les 

phonèmes de monosyllabes (CV ou VC). Chaque partie comprend 10 items. 

- Soustraction syllabique et phonémique 

Le test comporte une partie syllabique et deux parties phonémiques. Dans la 

première partie (16 items), la tâche consiste à soustraire la syllabe initiale de 

pseudo mots CVCV, dans la seconde (16 items), le phonème initial de monosyllabes 

CVC, et dans la troisième partie (10 items), le phonème initial de monosyllabes 

CCV. 
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- Acronymes auditifs 

On fait entendre 16 paires de mots et l'enfant doit chaque fois produire un nouveau 

"mot" résultant de l'assemblage des phonèmes initiaux des deux mots. Il lui faut 

donc segmenter le premier phonème de ces mots et ensuite les fusionner. Le test a 

été conçu de manière à pouvoir évaluer également le recours à d'éventuelles 

stratégies orthographiques. Chaque paire contient au moins un mot (Auguste) 

dans lequel il y a discordance entre le premier phonème prononcé (/0/) et le 

phonème correspondant à la première lettre de ce mot (/a/). Si le sujet passe par 

une représentation orthographique des mots pour effectuer la segmentation 

initiale, il risque de produire chaque fois une erreur (ex.: Cher Auguste -> /ka/, /ko/ 

ou /la/ au lieu de /JO/). 

Propriétés psychométriques de la batterie BELEC 

Les données ont été récoltées sur un échantillon de 217 enfants dont 90 garçons et 

127 filles de 2ème et 4ème année primaire. L'échantillon a été constitué de manière 

à être aussi représentatif que possible de la population des enfants scolarisés en 

Communautés française de Belgique. 

Les normes sont proposées en percentiles pour chaque épreuve et chaque niveau 

scolaire. Les moyennes et écarts-types sont également donnés. 

Critiques 

OK - Outil de référence pour l'évaluation cognitive des troubles du langage écrit 

- L'évaluation des variables psycholinguistiques est garantie par un matériel 

construit et facile d'utilisation. 

- les épreuves peuvent être administrées séparément. 

KO - Etalonnage : uniquement pour les enfants de 2ème et 4ème année. 

- épreuve d'orthographe assez longue mais utile dans un testing de 2ème ligne. 

© UCL, PSP/CODE A. Bragard, C. Maillart & M.- A. Schelstraete, 2003 
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 قبل التجربة ما عينةل اإلحصائية  نتائج:  1الملحق رقم 

 

 :   النتائج  اإلحصائية لعينة ما قبل التجربة 160الجدول رقم 
 item

1 
item2 item3 item

4 
item
5 

item6 item7 item
8 

item
9 

item1
0 

item1
1 

N Valide 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Manqu

ante 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,33
33 

3,555
6 

5,611
1 

2,38
89 

1,83
33 

7,500
0 

7,333
3 

4,94
44 

3,44
44 

5,444
4 

3,777
8 

Médiane 2,50
00 

3,500
0 

7,000
0 

3,00
00 

2,00
00 

8,000
0 

8,000
0 

5,00
00 

4,00
00 

6,000
0 

3,500
0 

Ecart-type ,766
96 

1,338
23 

1,819
47 

,777
54 

,383
48 

3,148
30 

2,086
37 

,235
70 

,704
79 

1,423
43 

1,628
99 

Variance ,588 1,791 3,310 ,605 ,147 9,912 4,353 ,056 ,497 2,026 2,654 
Asymétrie -

,685 
-,050 -

1,058 
-

,852 
-

1,95
6 

-,522 -,894 -
4,24

3 

-
,915 

-,769 -,057 

            
Erreur std. 

d'asymétrie 
,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 ,536 

Aplatisseme
nt 

-
,867 

,621 ,439 -
,706 

2,04
0 

-
1,275 

-
1,020 

18,0
00 

-
,252 

,227 -,836 

Erreur std. 
d'aplatisseme

nt 

1,03
8 

1,038 1,038 1,03
8 

1,03
8 

1,038 1,038 1,03
8 

1,03
8 

1,038 1,038 

Intervalle 2,00 5,00 6,00 2,00 1,00 8,00 5,00 1,00 2,00 5,00 5,00 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 
Maximum 3,00 6,00 7,00 3,00 2,00 11,00 9,00 5,00 4,00 7,00 6,00 
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 تائج عينة السنة الخامسة حسب الجنس:  ن4الملحق رقم
 

 نتائج عينة السنة الخامسة حسب الجنس  4رقم: 161الجدول رقم

Sexe N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart 

type 

Variance 

Fille 

 اإلناث

niveau-lecture 6 2,00 3,00 17,00 2,8333 ,40825 ,167 

reconnaissance 

auditive et visuelle 

des graphèmes 

6 56,00 56,00 336,00 56,0000 ,00000 ,000 

niveau de la 

sémantique 

6 2,00 5,00 24,00 4,0000 1,26491 1,600 

la compréhension du 

texte 

6 3,00 7,00 32,00 5,3333 1,63299 2,667 

niveau lexico 

sémantique 

6 4,00 11,00 49,00 8,1667 3,06050 9,367 

remplissage des mots 6 6,00 9,00 50,00 8,3333 1,21106 1,467 

assemblage des 

graphèmes 

6 2,00 5,00 26,00 4,3333 1,21106 1,467 

mémoire auditive 

verbale 

5 3,00 6,00 20,00 4,0000 1,41421 2,000 

mémoire visuelle 

verbales séries des 

phrases 

6 4,00 7,00 34,00 5,6667 1,36626 1,867 

mémoire visuelle 

verbales série des 

mots 

6 2,00 7,00 27,00 4,5000 2,07364 4,300 

résumé du texte 6 3,00 3,00 18,00 3,0000 ,00000 ,000 

vitesse de lecture 6 2,17 3,25 14,75 2,4583 ,39726 ,158 

sexe 6 1,00 1,00 6,00 1,0000 ,00000 ,000 

Garçon 

 الذكور

niveau-lecture 11 1,00 3,00 20,00 1,8182 ,87386 ,764 

reconnaissance 

auditive et visuelle 

des graphèmes 

11 28,00 56,00 560,00 50,9091 11,32656 128,291 

niveau de la 

sémantique 

11 1,00 5,00 33,00 3,0000 1,09545 1,200 

la compréhension du 

texte 

11 2,00 7,00 60,00 5,4545 2,01810 4,073 

niveau lexico 

sémantique 

11 1,00 11,00 73,00 6,6364 4,12971 17,055 

remplissage des mots 11 2,00 9,00 77,00 7,0000 2,23607 5,000 

assemblage des 

graphèmes 

11 1,00 5,00 46,00 4,1818 1,32802 1,764 

mémoire auditive 

verbale 

11 2,00 4,00 32,00 2,9091 ,70065 ,491 

mémoire visuelle 

verbales série des 

phrases 

11 3,00 7,00 61,00 5,5455 1,43970 2,073 

mémoire visuelle 

verbales série des 

mots 

11 2,00 5,00 40,00 3,6364 1,12006 1,255 

résumé du texte 11 1,00 3,00 19,00 1,7273 1,00905 1,018 

vitesse de lecture 11 2,26 9,00 52,70 4,7909 2,18522 4,775 
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 5الملحق رقم   

 ة السنة الثالثة ابتدائيئف لدى  النتائج على فقرات مقياس القراءة مجموع:162الجدول رقم

 

االنذذذذذذحذذذذذذراف 
 المعياري

 الفئات رقم البند بنود المقياس مج الدرجات المتوسط التباين

الزمن المستغرق  ثا 1د و 11 ثا 14د.0 ثا41د  1 ثا21د.1
 القراءة

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فذذئذذة الذذثذذالذذثذذة 
 يابتدائ

 
 
 
 
 
 
 
 

الذذتذذعذذرف عذذلذذى  14 0.13 2.13 2.11
 ال لمات الصعبة

1 

التعرف البصري   111 11.13 0.02 2.11
والسذذذذمعي على 

 الحروف

0 

 فهم الن) 71 1.00 2.11 2.10
 

1 

الذذتذذعذذرف عذذلذذى  211 1.13 1.10 1.12
مات المألوفة  ال ل
الذذذمسذذذذذذذتذذذوى 

 اإلفرادي

1 

تجميع الحروف  213 1 1.10 2.11
ت وين  لمذذذ ات ل

 ذات معنى

1 

مأل الفراغات في  41 1.70 3.314 3.11
 ال لمات وقرأتها

4 

الذا رة السذذذمعية  11 0.11 3.17 3.10
اللفظية سذذذلسذذذلة 

 ال لمات

1 

صرية  11 1.40 2.71 2.01 الذا رة الب
اللفظية  سذذلسذذلة 

 الجمل

7 

الذذذا رة اللفظيذذة  13 1 1.42 2.11
 سلسلة ال لمات

23 

 22 تلخي) الن) 11 2.14 3.10 3.72

 21 مستوى القراءة 01 1.14 2.41 2.01

 لمجموعا 2113 212.12 11132.01 117.41
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 : النتائج اإلحصائية لعينة السنة رابعة ابتدائي 6الملحق رقم 

 
 :  نتائج  عينة السنة الرابعة ابتدائي على بنود مقياس القراءة 161ول رقم الجد

 

 

Items 

 بنود المقياس

N ن Minimu

m االقي  الدني 

Maximu

m 

 القي  العةيا

Somme 

 المجموع

Moyenne 

 المتوسط

Ecart type 

االنتتتت تتتترا  

 المعياري

Variance 

 التباين

Niveau de lecture 

 مستو  القرا ة

18 1 3 35 1,94 ,725 

 ا

,526 

Reconnaissance 

alphabétique 

التعر   البصتتري والستتمع  عةإ 

 أصوات ال رو 

18 28,00 56,00 980,00 54,4444 6,59966 43,556 

Niveau  sémantique  

 المستو  الدالل  الدالل  

18 4,00 7,00 110,00 6,1111 1,13183 1,281 

Compréhension du texte 

 حه  النص

18 1,00 6,00 58,00 3,2222 1,39560 1,948 

Niveau lexico sémantique 

 المستو  اإلحرادي والدالل     

18 3,00 11,00 141,00 7,8333 2,79179 7,794 

Remplissage des mots et 

lecture 

مأل الكةمات الناقصتتتتة  بال رو  

 الم ذوحة

18 4,00 9,00 146,00 8,1111 1,64098 2,693 

Assemblage des lettres et 

lecture 

 تجميع ال رو  وتركيي

 الكةمات

18 1,00 5,00 68,00 3,7778 1,62899 2,654 

Mémoire Auditive 

Verbale   كرة الستتتتمعيتتة التتذا

 الةفظية

18 1,00 5,00 54,00 3,0000 ,84017 ,706 

Mémoire visuelle verbale  

sérié de phrase 

الذاكرة البصتترية الةفظية ستتةستتةة 

 الجمل

18 2,00 7,00 100,00 5,5556 1,19913 1,438 

Mémoire visuelle verbale 

sérié de mots 

الذاكرة البصتترية الةفظية ستتةستتةة  

 الكةمات

18 1,00 6,00 55,00 3,0556 1,39209 1,938 

résumé de texte écrit 

 تةخيص النص المقرو 

18 1,00 3,00 27,00 1,5000 ,78591 ,618 

Vitesse de lecture 

 السرعة ح  القرا ة

18 1,50 16,35 77,43 4,3017 3,29950 10,887 
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 : إحصائيات عينة السنة الرابعة حسب الجنس7الملحق رقم 
 :     النتائج اإلحصائية لعينة السنة الرابعة ابتدائ 894الجدوو رق  

Sexe الجنس N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart 

type 

Variance 

Filles Niveau De 

Lecture 

11 2 3 26 2,36 ,505 ,255 

Reconnaissance 

Alphabétique 

11 28,00 56,00 588,00 53,4545 8,44232 71,273 

Niveau Lexical 11 4,00 7,00 69,00 6,2727 1,00905 1,018 

Compréhension 

Du Texte 

11 1,00 6,00 34,00 3,0909 1,51357 2,291 

Reconnaissance 

Des Mots 

11 3,00 11,00 89,00 8,0909 3,04810 9,291 

Remplissage Des 

Mots Et Lecture 

11 4,00 9,00 83,00 7,5455 1,91644 3,673 

Assemblage Des 

Lettres Et 

Lecture 

11 1,00 5,00 35,00 3,1818 1,77866 3,164 

Mémoire 

Auditive Verbale 

11 3,00 4,00 35,00 3,1818 ,40452 ,164 

Mémoire 

Visuelle Verbale  

Série De Phrase 

11 2,00 7,00 60,00 5,4545 1,36848 1,873 

Mémoire 

Visuelle Verbale 

Série De Mots 

11 2,00 6,00 37,00 3,3636 1,50151 2,255 

Résumé De 

Texte Ecrit 

11 1,00 3,00 18,00 1,6364 ,80904 ,655 

Vitesse De 

Lecture 

11 2,42 4,31 35,38 3,2164 ,55408 ,307 

Sexe 11 1,00 1,00 11,00 1,0000 ,00000 ,000 

N Valide 

(Listwise) 

11       

garçons Niveau De 

Lecture 

7 1 2 9 1,29 ,488 ,238 

Reconnaissance 

Alphabétique 

7 56,00 56,00 392,00 56,0000 ,00000 ,000 

Niveau Lexical 7 4,00 7,00 41,00 5,8571 1,34519 1,810 

Compréhension 

Du Texte 

7 1,00 5,00 24,00 3,4286 1,27242 1,619 

Reconnaissance 

Des Mots 

7 3,00 10,00 52,00 7,4286 2,50713 6,286 

Remplissage Des 

Mots Et Lecture 

7 9,00 9,00 63,00 9,0000 ,00000 ,000 

Assemblage Des 

Lettres Et 

Lecture 

7 3,00 5,00 33,00 4,7143 ,75593 ,571 

Mémoire 

Auditive Verbale 

7 1,00 5,00 19,00 2,7143 1,25357 1,571 

Mémoire 

Visuelle Verbale  

Série De Phrase 

7 4,00 7,00 40,00 5,7143 ,95119 ,905 

Mémoire 

Visuelle Verbale 

Série De Mots 

7 1,00 4,00 18,00 2,5714 1,13389 1,286 

Résumé De 

Texte Ecrit 

7 1,00 3,00 9,00 1,2857 ,75593 ,571 

Vitesse De 

Lecture 

7 1,50 16,35 42,05 6,0071 4,97806 24,781 

Sexe 7 2,00 2,00 14,00 2,0000 ,00000 ,000 

N valide 

(listwise) 

7       
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 1 الملحق رقم:

 ياس القراءة لدى فئة السنة الرابعة  ابتدائي: مجموع النتائج على فقرات مق215الجدول رقم     

 

 

 

 

االنذذذذذحذذذذذراف 
 المعياري

 الفئات رقم البند بنود المقياس مج الدرجات المتوسط التباين

  2 سرعة القراءة ثا 11د و  12 ثا 11د و  1 ثا 01د و 23 ثا 11د و0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فئذذة السذذذذنذذذة 
 الرابعة

 
 
 
 

 

لى  62 3.88 1.56 1.82 ع عرف  ت ل ا
الذذذ ذذذلذذذمذذذات 

 الصعبة

1 

الذذذذتذذذذعذذذذرف  1001 66.29 1.94 1.39
الذذذذبصذذذذذذذذري  
والسذذمعي على 

 الحروف

0 

 1 فهم الن) 110 5.11 1.82 1.13

لى  141 7.23 7.79 8.79 ع عرف  ت ل ا
الذذذ ذذذلذذذمذذذات 
الذذذمذذذألذذذوفذذذة 
الذذذمسذذذذذذتذذذوى 

 اإلفرادي

1 

تجميع الحروف  52 3.77 8.58 1.51
لت وين  لمذذات 

 ذات معنى

1 

مأل الفراغذذذات  145 2.11 8.59 1.54
لمذذات  ل  في ا

 وقرأتها

4 

الذا رة السمعية  64 3 0.70 0.24
اللفظية سذذلسذذلة 

 ل لماتا

1 

الذذذذذذذذا ذذذذذذذرة  100 6.66 1.43 1.19
الذذذبصذذذذذذذريذذذة 
سلة  سل اللفظية  

 الجمل

7 

ية  66 3.06 1.93 1.39 لذا رة اللفظ ا
 سلسلة ال لمات

23 

 22 تلخي) الن) 87 160 0.51 0.72

 21 مستوى القراءة 66 1.94 0.49 0.70

 



 

13 

 : النتائج اإلحصائية لعينة السنة الخامسة9الملحق رقم

 : يبين نتائج  عينة السنة الخامسة على  بنود  مقياس القراءة 26 6الجدول رقم

 N 
 ن

Minimum 
 القيم الدنيا

Maximum 
 القيم العليا

Somme 
 المجموع

Moyenne 
 المتوسط

Ecart 
type 

االنذذحذذراف 
 المعياري

Variance 
 التباين

niveau-lecture  
 مستوى القراءة

17 1,00 3,00 37,00 2,1765 ,88284 ,779 

Reconnaissance 
auditive et 
visuelle des 

graphèmes 
الذذتذذعذذرف الذذبصذذذذذذري 

 والسمعي على الحروف

17 28,00 56,00 896,00 52,7059 9,29896 86,471 

niveau de la 
sémantique 

ستوى الداللي  التعرف  الم
ل لمذذذات  ني ا معذذذا على 

 الصعبة في الن)

17 1,00 5,00 57,00 3,3529 1,22174 1,493 

Compréhension 
du texte 
 فهم الن)

17 2,00 7,00 92,00 5,4118 1,83912 3,382 

Niveau lexico 
sémantique 

 المستوى اإلفرادي الداللي

17 1,00 11,00 122,00 7,1765 3,76223 14,154 

Remplissage des 
mots 

مأل ال لمذذذات بذذذالحروف 
 المحذوفة

17 2,00 9,00 127,00 7,4706 2,00367 4,015 

Assemblage des 
graphèmes 

تجميع الحروف وتشذذذذ يل 
 ال لمات

17 1,00 5,00 72,00 4,2353 1,25147 1,566 

Mémoire auditive 
verbale 

 الذا رة السمعية اللفظية

16 2,00 6,00 52,00 3,2500 1,06458 1,133 

mémoire visuelle 
verbales série  

des phrases 
الذا رة البصذذذذرية اللفظية 

 سلسلة الجمل

17 3,00 7,00 95,00 5,5882 1,37199 1,882 

mémoire visuelle 
verbales série des 

mots 
الذا رة البصذذذذرية اللفظية 

 سلسلة ال لمات

17 2,00 7,00 67,00 3,9412 1,51948 2,309 

résumé du texte 
 تلخي) الن)

17 1,00 3,00 37,00 2,1765 1,01460 1,029 

vitesse de lecture 
 السرعة في القراءة

17 2,17 9,00 67,45 3,9676 2,08663 4,354 
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 2: بطاقة صدق المحكمين رقم20الملحق رقم 

 

 2جامعة الجزائر 

 ألرطوفونياقسم علم النفس وعلوم التربية و ا

 مقياس تقييم وتشخيص مستوى القراءة لدى القراء المبتدئين

 بطاقة صدق المحكمين

 اسم ولقب الستاذ:.  مال عبد هللا..

 الدرجة العلمية..أستاذ تعليم عالي...

 التخص)....علم النفس العيادي..

 الجامعة:. المدرسة العليا لألساتذة.......

م وتشذذذذخي) مسذذذذتوى القراءة عند القارئ الجزائري ومن بعد قراءتي وتحليلي لمقياس تقيي
ي ف× خالل معاينة بنود االختبار، و تقييم لصذذدق الداة،  فننني أمنع عالمة: ضذذع اإشذذارة

 الخانة المناسبة(

 3/23 2/23 1/23 0/23 1/23 1/23 1/23 4/23 1/23 7/23 23/23 الدرجة
جةةةيةةةةةد  ممتاز التقدير

 جدا
فةةةةةةةةةةةةوق  حسن جيد

 المتوسط
تةةةةةةحةةةةةةت  متوسط

 المتوسط
دون 

 المستوى
ضعيف  ضعيف

 جدا
 مرفوض

   ×         
 

 اقتراحات:
المقيلاس جيلد  كلاملل و  محتواه يتفق مع  أهلدافله اإلجرائيلة  ومع إشللللللللللللللكلالية وفرائض البحث  واصلللللللللللللللي ولهذا امنح عالمة 

1/23.................................................................................. 

 تعديالت:

 ...تعديل االستبيان اإلرشادي  وجعله مقياسا........

 .تعديل درجات التقييم بالنسبة الختبار التعرف على الحروف.

شكرا على مساهمتكم 
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 2رقم بطاقة صدق المحكمين: 22الملحق رقم 

 

 2جامعة الجزائر 

 قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

 مستوى القراءة لدى القراء المبتدئين وتشخيص تقييم مقياس

 بطاقة صدق المحكمين

 اسم ولقب األستاذ: فاطمة الزهراء شطيبي

 الدرجة العلمية: أستاذة محاضرة أ

 التخصص: ..علوم التربية ....

 الجامعة: المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

ينة بنود ئ الجزائر  ومن خالل معابعد قراءتي وتحليلي لمقياس تقييم وتشلللللخيص مسلللللتوى القراءة عند القار 
 في الخانة المناسبة(× االختبار، وكتقييم لصدق األداة،  فإنني أمنح عالمة: ضع )إشارة

الدرج
 ة

23/2
3 

7/2
3 

1/2
3 

4/2
3 

1/2
3 

1/2
3 

1/2
3 

0/23 1/2
3 

2/2
3 

3/2
3 

جتتتيتتتد  ممتاز التقدير
 جدا

فتتتتتوق  حسن جيد
التتمتتتتتو

 سط

متوس
 ط

تتتتحتتتت 
التتمتتتتتو

 سط

دون 
المستتتو

 ى

ضتتعي
 ف

يضتتع
 ف جدا

متتتترف
 وض

   ×         

 

 :اقتراحات

 يذذذحذذذدد فذذذيذذذه الذذذهذذذدف مذذذن  ذذذلّ  أفضذذذذذذذل تذذذنذذذظذذذيذذذم مذذذحذذذتذذذوى الذذذمذذذقذذذيذذذاس فذذذي جذذذدول،
 جزء،المحتوى،التعليمة،الزمن،التقويم.... ي ي ون التقديم علميا ،وسهل المقروئية.

 محتوى المقياس  امال ،ل ن يجب تصحيع الجانب اللغوي.-

 :تعديالت
 لن) بش ل جيد  بش ل ضعيفالقدرة على إعادة أحداث ا

 إلشارة بالصبع بدال من تعيين بأصبعها
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 هل تحب نشاط القراءة؟ .

  ثيرا        قليال                ال أحبه

 هل تجد  نشاط القراءة؟ .

 صعب             سهل                  سهل جدا      

 إذا لم يطلب منك القراءة في القسم هل ت ون-

 غير سعيد أبدا        سعيدا أحيانا                   ا دائما   سعيد

 عندما يطلب منك القراءة في القسم هل تشعر باإلحراج -

 أبدا                  أحيانا                   دائما         

 .لماذا........................................................................

 هل تتدرب على القراءة في البيت ؟-

 ما              أحيانا               أبداائد

 ؟هائالقراءة بسب الصعوبات التي تعترضك في أدا هل ت ره 

 أبدا               أحيانا                       دائما      

 لنك ال تعرف الحروف. في القراءةصعوبات تواجه  -

 أبدا                 أحيانا                          دائما

يم ن االحتفاظ بمستويات اإلجابة: دائما، أحيانا، أبدا  –من االستبانة ال يناسب مستوى التلميذ .  21البند 

 21م رر يحذذذف ،  24البنذذد  21-21وهي ال تحتذذاج إلى مسذذذذذتوى نخر البنود المعذذدلذذة  ذذذلذذك: 

.......................................................................................... 

شكرا على مساهمتكم 
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 1رقم بطاقة صدق المحكمين:  22الملحق رقم 

 

 2جامعة الجزائر 

 قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

 مقياس تقييم وتشخيص مستوى القراءة لدى القراء المبتدئين

 نبطاقة صدق المحكمي

 ..عسلة فتيحةلباسم ولقب األستاذ:.

 ...ة محاضرة أالدرجة العلمية..أستاذ

 ..وم التربية التخصص....عل

 الجامعة:. المدرسة العليا لألساتذة.......

   بعد قراءتي وتحليلي لمقياس تقييم وتشلللخيص مسلللتوى القراءة عند القارئ الجزائر  ومن خالل معاينة بنود  
 في الخانة المناسبة( ×ق األداة،  فإنني أمنح عالمة: ضع )إشارةاالختبار، وكتقييم لصد

 3/23 2/23 1/23 0/23 1/23 1/23 1/23 4/23 1/23 7/23 23/23 الدرجة

جةةةيةةةةةد  ممتاز التقدير
 جدا

فةةةةةةةةةةةةةةوق  حسن جيد
 المتوسط

تةةةةةةةحةةةةةةةت  متوسط
 المتوسط

دون 
 المستوى

ضةةعيف  ضعيف
 جدا

 مرفوض

  ×          

 

 اقتراحات

........................................................................................................................................
................................................................................................ 

 تعديالت:

........................................................................................................................................
............................................................................................... 

 شكرا على مساهمتكم



 

18 

 4قمر بطاقة صدق المحكمين: 21الملحق رقم

 

 2جامعة الجزائر 

 قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

 مقياس تقييم وتشخيص مستوى القراءة لدى القراء المبتدئين

 بطاقة صدق المحكمين

 هودا  شروداسم ولقب الستاذ:. 

 ...ة محاضرة أالدرجة العلمية..أستاذ

 التخص)....علم النفس العيادي..

 لألساتذة.......الجامعة:. المدرسة العليا 

بعد قراءتي وتحليلي لمقياس تقييم وتشذذذذخي) مسذذذذتوى القراءة عند القارئ الجزائري ومن 
ي ف ×خالل معاينة بنود االختبار، و تقييم لصذذذدق الداة،  فننني أمنع عالمة: ضذذذع اإشذذذارة

 الخانة المناسبة(

 3/23 2/23 1/23 0/23 1/23 1/23 1/23 4/23 1/23 7/23 23/23 الدرجة

جيد  ممتاز لتقديرا
 جدا

فوق  حسن جيد
 المتوسط

تحت  متوسط
 المتوسط

دون 
 المستوى

ضعيف  ضعيف
 جدا

 مرفوض

   ×         

 

 اقتراحات

........................................................................................................................................
................................................................................................ 

 تعديالت:

 ........تقديم التعليمة باللغة الدارجة 

 .تحديد الزمن المستغرق في أداء  ل تلميذ لالختبار.

 شرح للتلميذ أن هذا ال يعد امتحان وال تخص) له عالمة .

متكشكرا على مساه
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 5رقم بطاقة صدق المحكمين: 24الملحق رقم 

 

 2جامعة الجزائر 

 قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

 مقياس تقييم وتشخيص مستوى القراءة لدى القراء المبتدئين

 بطاقة صدق المحكمين

 عميار  سعيداسم ولقب الستاذ:. 

 محاضرة أ... الدرجة العلمية..أستاذ

 ..لتربيةوم االتخص)....عل

 ..بوزريعة  الجامعة: المدرسة العليا لألساتذة.

بعد قراءتي وتحليلي لمقياس تقييم وتشذذذخي) مسذذذتوى القراءة عند القارئ الجزائري ومن خالل معاينة 

 الخانة المناسبة( بنود االختبار، و تقييم لصدق الداة،  فننني أمنع عالمة: ضع اإشارة+ في

 3/23 2/23 1/23 0/23 1/23 1/23 1/23 4/23 1/23 7/23 23/23 الدرجة

جةةةيةةةةةد  ممتاز التقدير
 جدا

فةةةةةةةةةةةةوق  حسن جيد
 المتوسط

تةةةةةةحةةةةةةت  متوسط
 المتوسط

دون 
 المستوى

ضعيف  ضعيف
 جدا

 مرفوض

   ×         

 

 اقتراحات

ية................ .... عة لغو تاج فقط إلى مراج مل يح بار ....المحتوى  ا هدف  من  ل اخت يد ال حد تم ت
 ................................................لزمن المستغرق في القياس بالنسبة ل ل تلميذتحديد ا..

 تعديالت:

 .......عند إجراء االختبار تقديم التعليمة باللغة الدارجة 
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 51الملحق رقم 

 بطاقة ملخصة لنتائج تقييم التلميذ الخاصة باختبار القراءةأوال: 
 ........................االسم.................

 اللقب.......................................

 السن.......................................

 القسم......................................

 المدرسة..................................

 المكان.....................................

 ............................تاريت الفحص.

 الزمن المستغرق في االختبار ...................

 يعاني صعوبات تعلم القراءة    نعم               ال

 :تقييم مستوى قراءة النص -2

 اختبار سرعة القراءة: -أ

 الزمن المستغرق في قراءة النص...................

 توسطة           قراءة   بطيئةقراءة سريعة              قراءة م
 : تعرف جيد         تعرف سلبي التعرف على حروف األبجدية -ب
 : فهم جيد           فهم متوسط          فهم ضعيففهم النص-د
 :   جّيدا             ضعيفا المستوى اللغوي اإلفرادي( 
 ف:   جّيد              ضعيمستوى تحليل أفكار النص(
نوع القراءة:   قراءة سلليمة مسترسلة ودون أخطاء        قراءة غير سليمة غير مسترسلة مع  -ج

 كثرة األخطاء
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 : تقييم االختبار غير اللفظي -1

 التعرف البصر  على األشكال الخطية للحروف: -

 تعرف ايجابي              تعرف سلبي
 التعرف السمعي على أصوات أسماء الحروف: -

 يجابي            تعرف سلبيتعرف ا
 اختبار التحليل والتجميع: -1

 التعرف على معاني الكلمات المألوفة: -

 تعرف ايجابي         تعرف سلب
 مال  الكلمات الناقصة:  أداء ايجابي           أداء سلبي

 تجميع الحروف وتركيب الكلمات: أداء ايجابي           أداء سلبي
 فظية:اختبار الذاكرة الل -4

 أداء ايجابي                    أداء سلبيالذاكرة اللفظية السمعية :  
 أداء ايجابي                   أداء سلبي  الذاكرة اللفظية البصرية :

 :             أداء ايجابي                   أداء سلبيتلخيص النص -1
تكون و ، سللللللللللللتجابات  عند تقدير جيد ومتوسللللللللللللطالنتائج تكون ايجابية عندما تتمركز االمالحظة : 

النتائج سلللبية عندما تتمركز عند تقدير ضللعيف وضللعيف جدا بالنسللبة الختبار المسللتوى اإلفراد  
 ومستوى تحليل أفكار النص.
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 ثانيا: بطاقة أداء القراءة واالختبارات المرافقة له

 .المناسبة في الخانة)×( ة تقييم مستوى القراءة) التشخيص والمعايير( ضع إشار  .2

 معرفة مدى تمكن التلميذ من نشاط القراءة ونوعية أداءه.الهدف: 
(، نطلب chronomètre en marche   mettre le :  بعد تثبيت مقياس الوقت على إشةةةةارة االنطالق )التعليمة

 بصوت مرتفع عندما نعطيه إشارة االنطالق. من التلميذ أّن يبدأ قراءة النّص 
 

:  تيةةةةةار النّص اخة
 نص مألوف

كةةةةةتةةةةةاب ريةةةةةاض 
 األطفال مستوى

السةةةةةةةةةنةةة الثةةالثةةة 
 ابتدائي

 

 :عنوان النّص 
 منى مريضة

 متوسط الطول
سهل من الناحية 

 اللغوية

 سلم التقييم

 ضعيف متوسط جّيد

تسةةةةةةةةةجيل الزمن 
المسةةةةةةةةتغرق في 

 القراءة

 01 بطيء:.......... متوسط:........... سريع:...........
 
 
 

02 02 
    

 
 

 نوع القراءة

سةريعة مسةةترسةةلة 
ومةةةةةعةةةةةةبةةةةةةرة دون 
أخطةةاء مع احترام 
 عالمات الوقف.

متوسةةةةةطة السةةةةةرعة 
مسةةترسةةلة ومعبرة و 
دون أخةةطةةةةةاء، مةةع 
احةةةةتةةةةرام عةةةةالمةةةةةات 

 الوقف

بطيئةةةةة متقطعةةةةة 
وغةةةيةةةر مةةةعةةةبةةةرة، 
كةةثةةيةةرة األخةةطةةةةةاء 
وعةةةةةدم احةةةةةتةةةةةرام 
 عالمات الوقف

 

   

   
الةةةتةةةعةةةرف عةةةلةةةى 
الةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةروف 
والةةةةةةكةةةةةةلةةةةةةمةةةةةةات 

أثنةةةةاء  المكتوبةةةةة
 القراءة

تعّرف جيةةةةةد دون 
 أخطاء

تةةعةةّرف مةةتةةوسةةةةةةةةةةط 
 بأخطاء قليلة

تعّرف ضعيف مع 
 كثرة األخطاء

   

   

في حالة األداء  02في حالة الداء المتوسةةةةةةةةةط والدرجة 02في الحةالةة األداء الجيةد والةدرجةة  01التقييم: تمنح الةدرجةة
 الضعيف.

 
 



 

23 

 تقييم مستوى فهم النص:. 2

 .في الخانة المناسبة)×( :  يشار إلى اإلجابة بوضع إشارة ى الداللي.اختبار المستو 2.2 

 :  معرفة مدى تمكن التلميذ من فهم المفردات الصعبة في النص وربطها بالفهم العام للنص.الهدف

2- 
اخةةةةتةةةةبةةةةةار 
 المستوى
 الداللي:

فةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةم 
الةةكةةلةةمةةةةةات 
الصةةةةةةةةةعبة 
 في النص

لةةب منةةه التعليمةةة: بعةةد أّن ينتهي التلميةةذ من قراءة النص، نط
أّن يشةةةةةةرح الكلمات الصةةةةةةعبة والواردة في النص، السةةةةةةؤال: ما 
 معنى هذه الكلمات؟

 
 سلم التقدير

إجةةةةةابةةةةةةة  اإلجابة المتوقعة الكلمات
 صحيحة

إجةةةابةةةة 
 خاطئة

ضةةةةةةةعيف  ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز الدرجة
 جدا

2 0 1 5 4 1 2 2 
           تلبس ترتدي
ترتعد،ترتجف أو  ترتعش

 بالبرد أحست
    

كشةةةةةةةةةفت 
 عليها

     فحصتها

غةةيةةر مةةبةةلةةلةةةةةة،  جافة
 ناشفة

    

تةعةطةف عةليهةةةةةا  تحنو
،تةةةةةقةةةةةدم لةةةةةهةةةةةا 

 الحنان

    

الةةتةةهةةةةةاب 
 القصبات

الةةةةتةةةةهةةةةةاب فةةةةي 
الةحنجرة، مرض 
الةةةةةقصةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةات 
الهوائيةةةة، مرض 

 في الرئة

    

 
مةةةةجةةةةمةةةةوع 
 الدرجات

الة اإلجابة الصحيحة في ح  02التقييم:   تمنح  عالمة  
في حالة اإلجابة الخاطئة، وتقدر اإلجابة بممتاز  00والعالمة

درجات  وجّيد عند  1عند الحصول على مجموع يساوي 
درجات وحسن عند الحصول 5الحصول على مجموع يساوي 

درجات و متوسط عند الحصول مجموع  4على مجموع يساوي 
موع يساوي درجات و ضعيف عند الحصول على  مج1يساوي 

من الدرجات و ضعيف جدا في حالة الحصول على مجموع  2
 .يساوي  درجة واحدة
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 في الخانة المناسبة.)×( تحليل أفكار النص:  يشار إلى اإلجابة بوضع إشارة  2.2

 معرفة مدى قدرة التلميذ على االحتفاظ بالمعلومات الواردة في النص وربطها بالفهم العام للنص.الهدف:  
 يل أفكار النص: تحل2

) إعةةةادة أحةةةداث النص 
و الةةنةةص بةةعةةيةةةةةد عةةن 

 أنظارا لتلميذ (

 التعليمة: بعد قراءة نسأل التلميذ ماذا فهمت من النص ؟ وذلك بطرح األسئلة المجدولة من  واحد إلى سبعة .
اإلجةةةابةةةةة  اإلجابة المتوقعة

الصةةةحيح
 ة

اإلجةةةةةةةةابةةةةةةةةة 
 الخاطئة

 سلم التقييم
ضةةةةةعيف  فضعي متوسط حسن جّيد ممتاز

 جدا
01 00 7 6 5 4 3 2 

منى طفلة صغيرة  .من هي منى؟1
 سنوات 6وتبلغ 

        

.بمةةاذا أوصةةةةةةةةةةت األم 2
 ابنتها منى؟

أوصت األم ابنتها 
بلبةةةةةاس الثيةةةةةاب 
الصةةةةوفية، كي ال 
تمرض بسةةةةةةةةةةةةةب 

 الثلج

  

.لماذا أصةةةةةةةةةيبت منى 3
 بالبرد

هةةةةةا لم تلبس  ألنةّ
 ثيابها الصوفية

  

الةةةةةذي يؤلم منى  يؤلم منى؟ .ما الذي4
 هو حنجرتها

  

.مةةةةةاذا فةةةةةحصةةةةةةةةةةةةةةت 5
 الطبيبة؟

فحصةةةةةةت الطبيبة 
 حنجرة منى

  

.ما هي األدوية  التي 6
 وصفتها الطبيبة؟

األدويةةةةةة الةةةةةتةةةةةي 
وصةةةةفتها الطبيبة 
هةةةي مشةةةةةةةةةةةروب 
للسةةةةةةةةعال و حقن 
وتةةةةةةحةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةالت 

 وأقراص

  

.هةةل تحسةةةةةةةةةنةةت منى 7
 ولماذا؟

نعم تحسةةنت منى 
نةاولةت كل ألّنهةا ت

األدويةةةةةة الةةةةةتةةةةةي 
وصةةةةةةةةةفتهةةةا لهةةةا 

 الطبيبة

  

تمنح الةدرجةة واحةد في حةالةة اإلجابة الصةةةةةةةةةحيحة  وصةةةةةةةةةفر في حالة   المجموع الدرجات
اإلجابة الخاطئة، ويمنح التقدير حسةةةةةب مجموع الدرجات التي تحصةةةةةل 

 عليها التلميذ
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 توفر محك األداء.في الخانة المناسبة إذا ×( اختبار تلخيص النص: ضع إشارة) 1.2

معرفة مدى فهم التلميذ لموضللوع النص بصللفة عامة، و مدى قدرته في إعادة األحداث األسللاسللية الهدف: 
 له بواسطة استخدام  مخزونه الذاكر  واستعمال رصيده اللغو    بناء أفكاره حول النص.

 :  حاول أّن تكتب ملخص عن ما فهمته من النّص.التعليمة
ملحكلللللللات األداء  

اخللللللتللللللبلللللللار  فللللللي
 تلخيص النص

 المجموع الوزن سلم التقييم
 جيد متوسط ضعيف

3 2 1 
احترام عالملللللات 

 الوقف
   3  

التجميع المنطقي 
 للكلمات

   3  

احترام الربط بين 
 الجمل

   3  

  3    قوة التعبير
  3    سالسة التعبير

سلللالمة اللغة من 
األخلللللللللللللللللللطلللللللللللللللللللاء  
اللللللللللللنلللللللللللحلللللللللللويلللللللللللة 

 واإلمالئية

   3  

  1= 31/0ؤشر العام  القريب من الجيد: الم
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ة في الخان×( تقييم االختبار غير اللفظي ) التّعرف على الحروف سةةةةةمعيا وبصةةةةةريا(: ضةةةةةع إشةةةةةارة) 1
 المناسبة.

 تمكن التلميذ من معرفة كّل أسماء الحروف والربط الصورة الخطية بالصورة الصوتية. الهدف:

اخةةتةةبةةةةةار  2.1
الةةةةةةةةتةةةةةةةةعةةةةةةةةرف 
البصةةةري  على 

كال الخطية  أشةةة
ألصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوات 

 الحروف

التعليمةة: تقةدم للتلميةذ بطةاقةات الحروف األبجةديةة الواحدة تلوى األخرى ونطلب منه 
 تسمية الحرف الظاهر على البطاقة.

أخطاء التعرف  اإلجابة خاطئة اإلجابة الصحيحة
 البصري

 سلم التقييم
2 0 

 التعرف سلبي التعرف ايجابي

      أ
      ب
      ت
      ث
      ج
      ح
      خ
      د
      ذ
      ر
      ز

      ص
      ض
      ط
      ظ
      ع
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      غ
      ف
      ق
      كة
      ل
      م
      ن
      هة
      و
      ي

: يعتبر التعرف ايجلللللللابي عنلللللللدملللللللا يتعرف التقييم  المجموع
يع  أسلللماء الحروف من أول نظرة، التلميذ على جم

ويعتبر التعرف سلللللللللللبي عندما  يخطئ المتعّلم  في 
التّعرف على أسللماء الحروف من  خمسللة إلى سللتة   

 حروف فما فوق .
 في الخانة×( تقييم االختبار غير اللفظي ) التعرف على الحروف سةةةةةمعيا وبصةةةةةريا(: ضةةةةةع إشةةةةةارة) 1

 المناسبة.

اخةةتةةبةةةةةار  2.1
الةةةةةةةةتةةةةةةةةعةةةةةةةةرف 
لى السةةةمعي  ع

أصوات  أشكال 
الةةةةةةخةةةةةةطةةةةةةيةةةةةةة  

 للحروف

توزع مجموعللة من بطللاقللات الحروف األبجللديللة على التلميللذ ت يقوم الفللاحص التعليمةةة: 
بلالتلفظ  بلأحد األصللللللللللللللوات األبجدية المراد اختباره،  ثّم نطلب من التلميذ  البحث عن 

 الصوت على البطاقات الموجودة بحوزته واإلشارة  إليه باألصبع.
األخةةةةةةةةةطةةةةةةةةةاء  اإلجابة خاطئة يحةاإلجابة الصح

الةةةةةةةتةةةةةةةعةةةةةةةّرف 
 السمعي

 سلم التقييم
2 0 

 التعرف سلبي التعرف ايجابي

      أ  
      ب  
      ت  
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      ث  
      ج  
      ح  
      خ  
      د  
      ذ  
      ر  
      زّ 

      ص  
      ض  
      ط  
      ظ  
      ع  
      غ  
      ف  
      ق  
      كة  
      ل  
      م  
      ن  
      هة  
      و  
      ي  

 : يعتبر التعرف ايجلابي عندما يعين التلميذالتقييم   المجموع
جميع األصللوات  دون تردد، ويعتبر التعرف سلللبي 

عنلللدملللا  يخطئ  المتعلم  في تعيين من خمسللللللللللللللللة   
 إلى ستة أصوات فما فوق .
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 في الخانة المناسبة.)×( ضع إشارة لتحليل و التجميع:  تقييم اختبار ا .1

:   هو تحديد المسللللللللتوى اللغو  والداللي لدى التلميذ، وقدرته على تحليل  وتركيب الكلمات و مدى الهدف
:  يتم احتساب اإلجابات الصحيحة من مالحظة تمكنه من تذكر الشلكل اإلمالئي للكلمات والتعرف عليها.

 .21ات المتوقعة والمجدولة في الملحق رقم الخاطئة حسب اإلجاب

اختبار المستوى 4.2
 اإلفرادي

) الةةةتةةةعةةةرف عةةةلةةةى 
معاني سةةلسةةلة  من 

 الكلمات المألوفة(

التعليمةة: نقول للتلميةذ أننةا سةةةةةةةةةنقةدم لةه مجموعةة من الكلمةات،  والمطلوب منه أّن يقدم لنا معاني هذه 
 بها.الكلمات أو ماذا تعني هذه الكلمات له عند ما نتلفظ 

اإلجةةةةةابةةةةةة 
 الصحيحة

 سلم التقدير الدرجة اإلجابة الخاطئة
 

02 
 
0 

ضةةةعيف  ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز
 جدا

20-22 9-1 7-1 4-5 1-2 2-0 
 

السلسلة 
 02رقم

           مسبح،
   طباخ،
   نحلة،
   تفاح.

السلسلة 
 02رقم 

     حديقة
   أرجوحة

هةةةةةاتةةةةةف 
 بيت

  

 
 

السلسلة 
 01رقم

     تلفاز
   بادية
   صديق
   حذاء

 
 

السلسلة 
 04رقم 

     لوحة

   كتاب
   مدرسة

   سرير
السلسلة 

 5رقم 
     شجرة
     زهرة
   غطاء
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   قلم

السلسلة 
 1رقم 

مةةقةةلةةمةةةةةة 
 كراس

    

     لحم

   طير
السلسلة 

 07رقم 
     عصفور
   خروف
         حصان
   زورق

السلسلة 
 01رقم

     صاروخ
   عيد
 طفل
 نعجة

  

 سلةالسل
 09رقم 

     دجاجة
   بقرة

   كتكوت
   قطار

 
 

السلسلة 
 20رقم 

     نقال

آلةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 حاسبة

  

   طائرة

   باخرة
 

السةةلسةةة 
 22رقم 

     بحر
   أرض
   سماء
   غابة
   جبال
التقييم: تمنح الدرجة واحد في حالة النجاح في اإلجابة الصةةةةةحيحة   مجموع الدرجات

على كل مفردات السةةةةةةلسةةةةةةلة وصةةةةةةفر في حالة اإلجابة على بعض 
مفردات السةةةةةةةلسةةةةةةةة، ويمنح التقدير حسةةةةةةةب مجموع الدرجات التي 
تحصةةةةةل عليها التلميذ. وتكون االسةةةةةتجابة ايجابية إذا كان مجموع 

وتكون االسةةةةتجابة سةةةةلبية إذا كان مجموع   22إلى 1من الدرجات 
 .2إلى  5الدرجات من 
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 في الخانة المناسبة)×( تقييم اختبار مأل الكلمات الناقصة: ضع إشارة  4.2

ضافته إلى الكلمة ثم قراءتها.الهدف  : معرفة مدى تمكن التلميذ من إيجاد صوت الحرف الناقص وا 

اختبةةار مأل 
الةةكةةلةةمةةةةةات 

 .الناقصة

 التعليمة: نقدم للتلميذ مجموعة من الكلمات الناقصة ونطلب منه إضافة صوت الحرف وقراءة الكلمة

اإلجةةةةةةةابةةةةةةةة 
الصةةةةةةحيحة 

 المتوقعة

صةةةةةةةةةةوت 
الةةةةحةةةةرف 
 الناقص

اإلجةةةةةابةةةةةة 
 الصحيحة

اإلجةةةابةةةة 
 الخاطئة

 سلم التقدير
 ضعيف جدا ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز

 2مةةةةةةةةةةةةةةةةن 5 1 7 1 9 00 02
 4إلى

ة... ُروف   ف  خ           ُرو خ 
   با   ط با خ   ط ة.. خ  
   ح   ُتف اح   ُتف ا..
   ب   ِكتا ب   ِكت ة...

   تةِ  ه اِتف   ه ا...ف  
ة د ...جة   ا د جاج     ج 
ذ ا..    ء   ِحذ اء   حِّ
ل ة   ل ة   ...ح     نة   ن ح 
   لة   ّقّلم   ق ..م  

التقييم: درجة واحدة لكل كلمة صةةةةةةةةحيحة وصةةةةةةةةفر لكل كلمة خاطئة.   مجموع الدرجات
  9إلي  1تكون االسةةةةةةةةةتجةةابةةة ايجةةابيةةة إذا كةةان مجموع الةةدرجةةات من 

إلى  5وتكون االسةةةتجابة سةةةلبية إذا كان مجموع الدرجات يسةةةاوي من 
2. 
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 تقييم اختبار تجميع الحروف المبعثرة وتركيب الكلمات: 4.1

 ف على مدى قدرة التلميذ تجميع الحروف وتركيب كلمات تحمل معنى مع قراءتها.الهدف: التعرّ     

اخةةةةةةتةةةةةةبةةةةةةار 4.3
تةجةمةيع الحروف 

 المبعثرة

:  نقلللدم للتلميلللذ مجموعلللة من الحروف المبعثرة ونطللللب منللله تجميعهلللا  التعليمةةة
كب ر لتركيلب كلملة ذات معنى: إليلك مجموعة من الحروف المبعثرة قم بتجمعيها و 

 كلمة ذات معنى ثّم اقرأها.
اإلجةةةةةةةةابةةةةةةةةة 
الصةةةةةةةةةحيحة 

 المتوقعة

اإلجابة 
 الصحيحة

اإلجابة 
 الخاطئة

 سلم التقدير

ضةةةةةةةةعيف  ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز
 جدا

01 00 5 4 3 2 1 0 
، ا،  تةُ.          ُتف اح   فة ،ح 

اجة جة ، ةة ، د ، ا،جة .    د ج 
، طة      ط ي ر   ية ، ةر 

   ِكتا ب   ِكت ة...
   ّمن ِزل   نة ، ِز،مة ، ل  

   م د ر س ةُ  د، م،س،ر،ةة
التقييم: درجة واحدة لكل كلمة صةةةةةحيحة وصةةةةةفر لكل   مجموع الدرجات

كلمة خاطئة. وتعتبر االستجابة ايجابية إذا كانت عدد 
و تكون االسةةةةةةتجابات  5إلى 3الدرجات تسةةةةةةاوي من 

 .2إلى 0ة  إذا كان مجموع الدرجات يساوي من سلبي
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 تقييم اختبار الذاكرة اللفظية.

 تقييم اختبار الذاكرة السمعية اللفظية: 4.2

 .معرفة مدى قدرة التلميذ على الحفظ واالسترجاع السمعي اللفظيالهدف: 
اختبةةةةةار الةةةةةذاكرة      5.2

السةةةمعية اللفظية ) سةةةلسةةةلة 
 الكلمات المألوفة(

بعد بتسلللللللللميع التلميذ سللللللللللسللللللللللة من الكلمات نطلب منه إعادتها في نفس :  يمةالتعل
الترتيب.  بعد االسلللللللتماع لما سلللللللأتلفظ به من كلمات قم بإعادة هذه الكلمات كما 

 هي في الترتيب الذ  سمعته.

 عدد المحاوالت
 الخاطئة

كةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
سةةةلسةةةلة 
 صحيحة

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
سةةةةةلسةةةةةلة 

 خاطئة

 سلم التقدير
ضةةةةةةةعيف  ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز

 جدا
 2-0 2 1 4 5 1 00 02 الصحيحة الخاطئة

السلسلة 
 2رقم

طبةةةةةاخ، نحلةةةةةة، 
 تفاح

          

السلسلة 
 2رقم

حديقة، أرجوحة، 
 هاتف، بيت.

    

السلسلة 
 1رقم

كراس، سةةةةةةةةرير، 
شجرة، عصفور، 

 خروف.

    

السلسلة 
 4رقم

حصةةةان، زورق، 
طةةةةفةةةةةل، بةةةةقةةةةرة، 

 باخرة، أرض.

    

السةةلسةةة 
 5رقم

زهةةةةةةةةةرة، وردة، 
كتاب، مدرسةةةةةةة، 
قةةلةةم، مةةقةةلةةمةةةةةة، 

 لوحة.

    

السلسلة 
 1رقم

صةةةةةةةةاروخ، عيد، 
نةةقةةةةةال، طةةةةةائةةرة، 
بحر، سةةةةةةةةةمةةةاء، 

 مسبح،صيف.

    

التقييم: درجة واحدة لكل سةلسلة صحيحة وصفر لكل سلسلة   مجموع الدرجات
 خةاطئة. وتعتبر االسةةةةةةةةةتجابة ايجابية إذا كانت عدد الدرجات

وتكون االسةةةةةةتجابات سةةةةةةلبية  إذا كان  1إلى 1تسةةةةةةاوي من 
 .2إلى 0مجموع الدرجات يساوي من 
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 تقييم اختبار الذاكرة البصرية اللفظية ) سلسلة الكلمات(:  1.2

 .: معرفة مدى قدرة التلميذ على الحفظ واالسترجاع البصر  اللفظي الترتيبي للكلمات الهدف

اختبةةار الةةذاكرة  1.2
)  ةالبصةةةةةرية اللفظي

سةةةةةةةلسةةةةةةةلة الكلمات 
 المألوفة(

نقدم للتلميذ بطاقات لسلللللللسلللللللة من الكلمات التي نتركها أمام أنظاره لبعض :  التعليمة
الثواني، ثّم نسللحبها ونقوم بقلبها على الوجه الثاني بحيث نخفي ما هو مكتوب على 
البطللاقللات ونتركهللا في نفس الترتيللب األول، بعللد ذلللك نطلللب من التلميللذ تسللللللللللللللميللة 

قات على نفس الترتيب الذ  شلللللللللللللاهده. شلللللللللللللاهد ما هو مكتوب على البطاقات البطا
وحفظه جّيدا ألّننا بعد دقيقة سلللللللللللللنخفي ما هو مكتوب ونطلب منك تسلللللللللللللمية ما هو 

 موجود على البطاقة دون أّن تبصره.

كةةةةةةةةةةةةةةةةل  عدد المحاوالت
سةةلسةةلة 
 صحيحة

كةةةةةةةةةةةةةل 
سلسلة 
 خاطئة

 سلم التقدير
 فضةةعي ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز

 جدا
 2-0 2 1 4 5 1 00 02 الصحيحة الخاطئة

السلسلة 
 2رقم

أسةةةةةةةةةةةةد، 
ابةةةةةةةةةةةةةن، 

 مبراة

          

السلسلة 
 2رقم

مدرسةةةة، 
مفتةةةةةاح، 
شةةةةةةةةةجرة 
 ،تفاح.

    

السلسلة 
 1رقم

كةةةةتةةةةةاب، 
زجةةاجةةة، 
مةعةطةةف، 
غسةةةةالة، 
 .ثالجة.

    

السلسلة 
 4رقم

زهةةةةةةةةةةةرة، 
وردة، 

مةقلمةةةةةة، 
سةةةةةةةيارة، 
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أقةةةةةةةةةالم، 
 محفظة

السةةلسةةة 
 5رقم

كراسةةةةي، 
سةةةةةةةماء،  
ريةةةةةةةةةاح،  
كةةةةةةةراس، 
هةةةةةةةةةالل، 
نةةةةةةجةةةةةةم، 

 بحر

    

 
 

السلسلة 
 1رقم

نةةةةةةةةةزل، م
مةكةتةةةةةب، 
مصةةرف، 
مةةالبةةس، 
خةةةزانةةةةةة، 
ثةةةةةةةلةةةةةةةج، 
بسةةةةةتان، 

 .حديقة

    

التقييم: درجة واحدة لكل سةةةلسةةةلة صةةةحيحة وصةةةفر   مجموع الدرجات
لكل سةةةلسةةةلة خاطئة. وتعتبر االسةةةتجابة ايجابية إذا 

وتكون  1إلى 1رجةةات تسةةةةةةةةةاوي من كةةانةةت عةةدد الةةد
االستجابات سلبية  إذا كان مجموع الدرجات يساوي 

 .2إلى 0من 
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 الذاكرة البصرية اللفظية سلسلة الجمل:  1.1

 .: معرفة مدى قدرة التلميذ على الحفظ واالسترجاع البصر  اللفظي لترتيب للكلمات في الجملةالهدف

اختبةةةةار الةةةةذاكرة البصةةةةةةةةةريةةةةة  1.2
 اللفظية ) سلسلة الجمل(

 :  نقلدم للتلميلذ بطلاقلة كتبلت عليهلا جمللة  نتركهلا أمام أنظاره لبعض الثوانيالتعليمةة
ثّم نسحبها  ونقدم له بطاقات للجملة المعنية وقد  حذفت  منها  بعض عناصرها في 
 ثالثة  وضعيات مختلفة. نطلب من التلميذ أّن يجد الكلمات المحذوفة من الجملة.

 
 

الوضةةةةةةةةةعيةةةةةات الثالثةةةةةة 
 للجملة.

ثةةةةةةالثةةةةةةة 
وضعيات 
 صحيحة

 ةوضعي
واحةةةةةدة 
 خاطئة

 سلم التقدير

ضعيف  ضعيف متوسط حسن جّيد ممتاز
 جدا

02 00 7 1 5 4 1 0-2 

الجملة 
 2رقم

         .رسم...........2 رسم الولد زهرة.
 ....الولد.......2
 .رسم الولد.....1

الجملة 
 2رقم

 أعطت األم تفاحة ألبنها.

 
   .أعطت...............2
 .....األم تفاحة......2

 .أعطت األم...........1

الجملة 
 1رقم

يلبس االبن معطفةةةةةا في 
 الشتاء.

.يةلةبس...............2
..... 

  

.....االبن............2
.... 
...................ال1

 شتاء.
الجملة 

 4رقم
تغسةةةةةةةل األم المالبس في 

 الغسالة.
.تغسةةةل...............2

..... 
  

......األم.......فةةةةةةةةةي 2
 الغسالة.

..... ... الةةمةةالبس.. 1
...... 

الجملة 
 5رقم

عةةاقبةةت المعلمةةة التالميةةذ 
 المشاغبين.

.عةةاقبةةت..............2
........ 
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2 .
عاقبت......التالميذ....

... 
......الةمةعةلةمةةةةةة...... 1

........ 
 

الجملة 
 1رقم

وزع المةةةةدير جوائز على 
 المتفوقين.

.وزع...... 2
................ 

  

 .....المدير.......2
 المتفوقين.

..........جةوائز...... 1
...... 

الجملة 
 7رقم

 شةةةةةةاهد سةةةةةةمير رسةةةةةةوما
 متحركةة عن حياة أسةةةةةةةةةد 

 ابنه الصغير.و 
 

.شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 2
 سمير................

  

......سةةمير..........2
........ 

1................. 
 رسوما......

التقييم: تعتبر االسةةةةةةةةةتجابة ايجابية إذا   مجموع الدرجات
إلى 4من  كانت عدد الدرجات تسةةةةةاوي 

وتكون االسةةةتجابات سةةةلبية  إذا كان  7
 .1إلى0مجموع الدرجات يساوي من 
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 رف على معاني الكلمات المألوفة(اختبار المستوى اإلفرادي و الداللي ) التعّ :21الملحق رقم 
Test du niveau lexical et sémantique 

 02السلسلة رقم اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ

 مسبح نسبح فيه، مغطس، نغطس فيه، حوض للسباحة.مكان 

 طباخ شخص يقوم بطبخ األكل، الذي يطبخ الطعام، إطيب

 تفاح فاكهة نأكلها مفيدة للجسم، يتكون في األشجار وهو من الفواكه،

 نحلة حشرة صغيرة سوداء اللون تعطينا العسل، تعطينا العسل، حشرة تطير، حشرة صغيرة تضع العسل.

 02السلسة رقم ات الصحيحة المتوقعة من التالميذاإلجاب

مكان نتنزه فيه يحتوي على أشةةةةةةةجار و زهور، فيها أشةةةةةةةجار وأزهار وتكون داخل البيت أو خارجه، مكان نظيف يوجد به 
 ألعاب، بستان.

 حديقة

 أرجوحة نلعب عليها تتكون من حبل و مقعد نتأرجح عليها،جعليلة، من ألعاب األطفال.

 هاتف فيه مع شخص غائب،نتكلم فيه، بورتابل، نقال، تليفون مال, نتكلوسيلة اتص
 بيت منزل، مكان نسكن فيه، منزل يقينا من البرد و الحر، دار، مكان يسكنه الناس

 01السلسلة رقم  اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ
 تلفاز ألخبار، تلفزيون، شيء نرى فيهتبث فيه برامج تحمل الصورة و الصوت، شاشة، جهاز يرى الناس فيه ا

 بادية مكان في الريف، مكان في الصحراء، قافلة في الصحراء
 صديق شخص نحبه و تجمعنا الصداقة به، شخص نلعب معه ونتعاون معه في أوقات الشدة، طفل، زميل، صاحب، قريب

 حذاء يلبس في الرجل، سباط، الذي يلبسه الناس في أقدامهم،
 4السلسة رقم  الصحيحة المتوقعة من التالميذاإلجابات 

نكتب عليها بالطباشةةةةير، أو بقلم اللباد، شةةةةيء نكتب عليه، مصةةةةنوعة من الخشةةةةب أو من الورق نكتب ونرسةةةةم عليها، 
 أردواز.

 لوحة

 كتاب مصنوع من الورق نقرأ فيه، يشبه الكراس فيه معلومات ونستفيد منه. يقرأ منه التالميذ
 مدرسة العلم أو ندرس فيه،  مكان للتعلم األطفال. مكان نتعلم فيه

 سرير شيء ننام عليه، فراش
 05السلسة رقم  اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ

نبةات كبير يحتوي على أوراق كثيرة، من الكةائنةات الحيةة تعطينةا الفواكةه، نبةات، تكون في الغةابات والحدائق وعادة تكون 
 فيه الثمار.

 شجرة

 زهرة ردة نقطفها من نبات الحديقة، هي نبتة يأتي إليها النحل لجمع الرحيق، تكون في الحدائق وهي جميلة.و 
 غطاء ستار، غالف، شيء نغطي به األشياء،رداء يدفئنا، نغلق به القارورات والعلب.

 قلم وسيلة نكتب بها، شيء نكتب به، سيالة.
 01لسلسلة رقما اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ

يضةةةع فيها التالميذ أدواتهم، مصةةةنوعة من القماش نضةةةع فيها األدوات، نضةةةع فيها أدوات مثل األقالم.نحفظ فيها األقالم، 
 نضع فيها األقالم.

 مقلمة

 كراس مصنوع من الورق و نكتب عليه بالقلم، يكتب عليه التالميذ دروسهم، نكتب فيه.
 لحم ، يأتي من الحيوانات وهو من المأكوالت، من اللحوم.نأكله، يكون في الحيوان واإلنسان

 طير عصفور له ريش, أجنحة, منقار، عصفور يطير في السماء، كائن يطير، عصفور صغير.
 عصفور طير صغير، طير، حيوان من الطيور، طائر
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 07السلسة  رقم  اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ
 خروف يد، هو الكبش،حيوان نأكل لحمه، يعطينا الصوف واللحم ، ابن الكبشحيوان له صوف, نذبحه في الع

حيوان يسةةةةةةتعمل في السةةةةةةباق،يركبه البشةةةةةةر ويكون عادة في الفروسةةةةةةية، فرس، جواد، خيل،مهر، حيوان نركبه ويجعلك 
 رياضيا.

 حصان

 زورق فينة.سفينة صغيرة تسير في البحر، من المركبات نركب عليها، قارب صغير، باخرة صغيرة، س
 01السلسلة رقم  اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ

 خصارو  سفينة فضائية، يركب فيه البشر ليصعد إلى الفضاء، طائرة تطير مستقيمة، مركبة فضائية، مركبة تنقلنا إلى الفضاء.
عيد  نذبح فيه الكبش ، : يوم سةةةةعيد نحتفل به مثل عيد األضةةةةحى، مناسةةةةبة، يفرح فيه الناس، أضةةةةحية، عيد األضةةةةحى

 الفطر.
 عيد

 طفل مولود، إنسان، إنسان صغير، ولد، تلميذ.
 أم امرأة لديها أطفال مثل "ماما"، الوالدة ، أم األطفال، ماما، أب ، أمي

 نعجة : حيوان يحمل صوف, أنثى الخروف، حيوان نأكل لحمه مثل الخروف، أنثى الكبش، أم الخروف، خروف.
 09السلسلة رقم  حة المتوقعة من التالميذاإلجابات الصحي

 دجاجة طير عنده ريش و منقار، تعطينا البيض، أنثى الديك تعطينا البيض، ديك
 بقرة حيوان كبير يعطينا الحليب و يأكل العشب، أنثى الثور تعطي الناس الحليب. ثور.

 كوتكت صغير الدجاج يأكل القمح، صوص، صغير الدجاجة، ابن الدجاجة، فلوس.
 قطار وسيلة نقل تسير في السكة الحديدية، قاطرة، بشبه الحافلة وهو طويل، يسافر عليه الناس ويسير على السكة الحديدية

 20السلسلة رقم  اإلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ
 نقال ، هاتف، هاتف صغير وجوالPortable هاتف محمول،

 آلة حاسبة اسبة ،نحسب بها، يحسب عليها التالميذ.جهاز يستعمل النجاز عمليات حسابية، ح
 طائرة وسيلة نقل تطير في السماء، يسافر عليها الناس وتطير في السماء من بلد إلى بلد.

 باخرة سفينة كبيرة تسير في البحر، سفينة يسافر عليها الكثير من الناس، سفينة
 22السلسلة رقم  إلجابات الصحيحة المتوقعة من التالميذ

يحتوي على ماء كثير مالح ورمال ولونه ازرق نسةةةبح فيه في الصةةةيف، أصةةةغر من المحيط تمشةةةي فيه الزوارق والباخرة 
 وتعيش فيه األسماك، مكان مملوء بالماء كثير األمواج.

 بحر

 ارض تتكون من التربة و نعيش عليها و هي كوكب، يعيش عليها الناس.
 سماء يها العصافير والطيور.لونها ازرق و هي تقع فوقنا، تطير ف

 غابة مكان تكثر فيه األشجار، تعيش فيها الحيوانات واألشجار والزهور.
صةةةةةخور كبيرة تشةةةةةبه الهرم و تغطى بالثلوج في فصةةةةةل الشةةةةةتاء.مرتفع عندما نصةةةةةعد إلى قمته نرى مناظر رائعة، أرض 

 مرتفعة، هضاب.
 جبال
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 ية مبنية على نموذج بطاقة تقييم القراءة الجهر :27الملحق رقم 

 (.249ص  2022)حاتم حسين البصيص،  

 الخانة المناسبة .ا×( ضع إشارة 

 جّيد متوسط ضعيف
 

 

 المهارة
 

2 1 0 

 ق التلميذ األصوات من مخالجها الصحيحة.ينط   

 ينطق ال لمات المتشابهة في الصوات المختلفة في الش ل نطقا صحيحا.   

 ب في وحدات تامةينطق الجمل  والترا ي   

 ينطق ال لمات دون إبدال حرف من حروفها   

 ينطق الن) دون إضافة في الصوات وال لمات   

 ينطق الن) دون ت رار في الصوات وال لمات   

 يحسن الوقف عند اكتمال المعنى   

 يضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء النطق.   
 ماتيراعي النطق الهجائي لألصوات والكل   
 يمّثل المعنى واالنفعاالت أثناء القراءة.   
 يقرأ النص قراءة صحيحة بانطالق وسرعة مناسبة.   
 المجموع   
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 21الملحق رقم 

 للقارئ الضعيفاالستبيان اإلرشادي عن الحالة النفسية وما وراء المعرفية 

 

 السنة الدراسية............................

 ......................تاريخ الفحص.......

 المستوى الدراسي )السنة(.............

 االسم....................................

 اللقب..................................

 أنثى     الجنس...............................ذكر       

 النتائج الدراسية....................

 مالءمستوى القراءة واإل2 -

          
23/23 7/23 1/23 4/23 1/23 1/23 1/23 0/23 1/23 2/23 

جةةةةةيةةةةةد  ممتاز
 جدا

فةةةةةةةةةةةةوق  حسن جيد
 المتوسط

تةةةةةةحةةةةةةت  متوسط
 المتوسط

دون 
 المستوى

ضعيف  ضعيف
 جدا

 

 هل تحب نشاط القراءة؟ -1

 ال أحبه أبدا       قليال              كثيرا        

 هل تجد  نشاط القراءة؟-4

 سهل                    صعب جدا       ل جدا     سه

 عند القراءة أجد بعض الصعوبات وأخطأ في قراءة الكلمات :-5
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 دائما                          أحيانا

 إذا لم يطلب منك القراءة في القسم هل تكون -1

 ال تبالي بذلك             غير راض       راضيا

 ...................................................................لماذا..............

 عندما يطلب منك القراءة في القسم هل تشعر باإلحراج -7

 أبدا      دائما            أحينا             

 لماذ؟...............................................................................

 هل تتدرب على القراءة في البيت -1

 دائما               أحيانا               أبدا

 ما هي أنواع النصوص التي تقرأها في البيت -9

 كتب أخرى          نصوص كتاب القراءة المدرسي       كتب قصص ألطفال     

 انك ال تحب القراءة بسب الصعوبات التي تعترضك في أداءها-20

 دائما                   أحيانا                         أبدا

 تواجه صعوبات في القراءة ألنك ال تعرف الحروف. - 22

 دائما                   أحيانا                         أبدا

 الصعوبات التي تعترضك ترتبط  بصعوبة النص -22

 أبدا                   أحيانا                         دائما

 هل تجد نصوص القراءة طويلة وصعبة21

 دائما                   أحيانا                         أبدا

 هل تفضل قراءة النصوص القصيرة والسهلة24
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 دائما                   أحيانا                         أبدا

 هل  تجد نفسك تقرأ بسرعة-25

 ما                  أحيانا                         أبدادائ

 هل  تجد نفسك تقرأ ببطء -21

 دائما                   أحيانا                         أبدا

 هل تتلقى التشجيع من طرف معلمك على القراءة رغم صعوبتك؟ -27

 أبدا      غالبا                   أحيانا                   

 هل تتلقى التشجيع  والمساعدة من طرف األبوين على القراءة -21

 غالبا                   أحيانا                         أبدا

 إذا وجدت المساعدة في تحسين مستواك في القراءة ستشعر بسعادة -29

 ادائما                   أحيانا                         أبد
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 (نّص القراءة):29الملحق رقم 
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 نماذج من ملخصات القارئ الضعيف: 20الملحق رقم 

 سنوات20التلميذة رجاء   2نموذج رقم                   
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 سنة. 22:التلميذ عبد الراشد  2النموذج رقم                            

 

 

 سنوات 1: أنايس 1رقم النموذج                  
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 نماذج من ملخصات القارئ الجّيد: 22الملحق رقم

 سنوات20: هشام 2نموذج رقم 
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 سنوات 20: فؤاد 2النموذج رقم 
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 سنوات 9: أسماء 1النموذج رقم     
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 رخصة البحث الميداني: 22الملحق رقم 
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