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ضـمن التـصنيف العـالمي    ) la dyslexie(عسر القراءة ضطراب ايدخل 
 ، و لقد تعددت الدراسـات التـي حاولـت           مكتوبة  و ال طرابات اللغة الشفوية    ضال

 إما قصد البحث عن أسبابه أو اإللمـام بأعراضـه لكـي تـتم               ،الخوض في غماره  
  .معالجته فيما بعد 

   
ف هذا االضطراب من طرف بوريل ميزوني عر(BOREL MAISONNY) 

تؤدي ة ،    إنتاج الرموز المكتوب   في   الفهم ، و   في ،عرف صعوبة خاصة في التّ    «أنّه  ب
 و عرفـه    .»ضطرابات عميقة في تعلم القراءة ما بين سن الخامسة و الثامنـة             اإلى  

عجز جزئي في القدرة على القـراءة       « بأنّه   ) 1967 ( سنة (FRIERSON)فريرسون  
  ).1 (»أو فهم ما يقوم الفرد  بقراءته قراءة صامتة أو جهرية

   
 التي تناولت اضطراب عسر     إالّ أنّه و بالرغم من كثرة الدراسات و األبحاث        

 يتوصل بعـد لوضـع      مالقراءة ، لم يتم بعد حصر جميع األسباب المؤدية إليه ، و ل            
إلفادة هؤالء التالميذ و أولياءهم ، و حتى معلميهم الـذين لـم          شاملة  طريقة عالجية   

ضـطراب  االيفهموا بعد أسباب المشكل ، ألنّه عادة ما نجد التلميذ الذي يعاني مـن               
 ذكاء عادي، بل أحيانا يفوق العـادي        ان األمراض الجسدية أو النفسية ، و ذ       معافا م 

 في تعلم مادة القراءة التي تعتبـر أسـاس الـتعلم            انهقراإالّ أنّه ال يستطيع مجارات      
 إذ أن كـل المـواد      ،خاصة في الطور األول من التعليم في المدرسـة الجزائريـة            

ات يجب أن يقرأ قبل حلّه ، السور القرآنيـة          الدراسية تعتمد عليها ، فتمرين الرياضي     
 لـذلك   .لكي تحفظ أيضا يجب قراءتها أوال، و هكذا بالنسبة لجميع المواد األخـرى            

  عادة ما يكون مآله الرسوب المدرسي الذي سوف ينعكس سلبا عليه و على أسـرته              
  . و حتى مجتمعه 

  
الضوء على  سنسلط   و هذا االضطراب ،   لبحث أكثر في أسباب   احاول  نو نحن   

 التي يتم على   ة، و هي الذاكر    من دونها     التي ال يمكن أن تتم القراءة      عمليات  إحدى ال 
     المفـاهيم ،  مستواها التعرف على الرموز المكتوبة على ضوء خبرات سابقة مـن            

 la mémoire de (عاملـة لو لكننا سنركز فقط على إحدى أنواعها و هي الذاكرة ا
travail(، وفإنّه ال مفر القراءة مادة  الدراسات الحديثة أنّه عند بداية تعلمنت التي بي   

 ــــــــــــــــــ
، جامعة عين شـمس ،      مكتبة زهراء الشرق    ،  » صعوبات التعلم و التعليم العالجي     «،  . ع   د نبيل  -1

  .60.،ص1998



إلى التفكير حول عالقة عـسر القـراءة بالـذاكرة          هذا ما دفعنا    .من االعتماد عليها    
  .عاملة ال
  

ر إحـد النمـاذج المعرفيـة ، وهـو نمـوذج بـادلي              اختمن أجل ذلك سـن    
)BADDELEY (ر للذاكرة العاملة و كيفية نشاطها ، و ذلك من أجـل تـوفير              المفس

  .المرجع النظري لدراستنا اإلكلينيكية
  

عـادة التسلـسلية   ختبارات وحدة الحفظ المستمدة من تقنية االاو سنطبق تقنية  
:            ، و تتمثل هذه اإلختبارات في     ) JACOBS( )1885(  وضعها جاكوبس  لألرقام التي 

الحفـظ  ، و اختبار وحدة     ) MILLER() 1956(ختبار وحدة حفظ األرقام لـ ميلر       ا
       ، ) WECHSLER( لويكـسلر    WAISختبـار   ا و هو أحـد بنـود        العكسية لألرقام 

  )KURLAND( و كورالند    ،)CASE( الذي أنشأه كاز     يةدالعدالحفظ   ختبار وحدة او  
معرفـي ألعـراض    التفسير  الهذا بغرض   و.)GOLDBERG ()1982(و غولدبرغ   

   . بعد وصفها عسر القراءةالذاكرة العاملة في 
  

 تعاريفهـا ،    ،مل األول على القراءة   تشيضمن دراستنا أربعة فصول     تو بهذا ت  
         ،تتـدخل فيهـا   لتـي   نماذجها ، مراحل تعلمها ، أنواعها ، المهارات و القـدرات ا           

قدم أيـضا تعاريفـه ،      نج إلى مصطلح عسر القراءة الذي       رنع ثم   .مها  و شروط تعلّ  
العربية ، أما الفصل الثـاني   اللغة    حروف و خصائص  ،أنواعه ، أسبابه ، أعراضه      

هندستها ، شـروط    من خالل    لذاكرة، إلى ا  ال بالتطرق  العاملة أو  تناول الذاكرة يفهو  
ثم نرى  البصرية و النطقية ،     ، آلية  عملها ، و العالقة بين الشفرات السمعية           عملها ، 

 بمظاهرها و كيفية تطورها     ةتعاريفها ، نماذجها ، الحلقة الفونولوجي     ،  الذاكرة العاملة   
عند األطفال ، مميزاتها ، كيفية ترميز المعلومة فيها ، طرق قياسها ، و النظريـات                

 الذي نرى من خالله الـذاكرة        الثالث ل الفص إلىننتقل  هذا   وبعد   . النسيانفسرتالتي  
ضم يو العاملة لدى المصابين باضطراب عسر القراءة بالوسط اإلكلينيكي الجزائري        

حسب نتـائج الميزانيـة     اختيار العينة وعرضها    و  مكان الدراسة ، وسائل البحث ،       
توصـل إلـى    نهـذا   و ب  .التشخيص الفارقي و االختبارات األرطفونية    ،  األرطفونية  

 هافـسر ني، ثـم    كم الكيفي وال  تحليل  بإجراء ال النتائج    فيه ندرسالفصل الرابع الذي    
      . ، ونختم هـذا الفـصل باسـتنتاج       )BADDELEY( بادلي    نموذج   حسب معطيات 

   . نلخص من خاللها كل معطيات دراستنا دراستنا بخاتمةيهنتو ت
  :شكالية و الفرضيات فتتمثل في أما اال
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  و لكنهـا  . لغة مهارات أربع ، هي الحديث ، اإلصغاء ، القراءة ، و الكتابة            لّ
 يفهـم   أنيحاول اإلنسان مثال  القراءة ففيستقبال ،اال تعدو أن تكون عملية إرسال و 

الرموز ليحـصل منهـا     اللغة التي أنتجها غيره ، فيعمل على تحليل هذه الكلمات و            
تمكن من تحـسين    يي   ك ،الشفويةراته  ن قد حسي عليه أن    البدعلى فكرة أو معنى ، و     

فشل فـي   ى ست القراءة بمعزل عن المهارات األخر    محاولة لتعليم   فأية  . اءةمهارة القر 
  .)1(ينشأ عنها تعلّم فعال  يمكن أن التي العالقات ، ربط مساعدة التلميذ على 

  
          لغـة الـشفوية    خاصـة بالّ    كانـت     و المهارات سـواء    قاتالعالو كل تلك    

   كرتـه الطويلـة المـدى     ايكون لها موقع في ذ    ، س  التي يكتشفها الطفل  المكتوبة ،   أو  
  .الحاجة دليها عنإأ يلج

  
 تلـك المعلومـات التـي        إلى م مادة القراءة يحتاج   و التلميذ عندما يبدأ في تعلّ      

ـ العامالذاكرة باستعمال  ،يسترجعها  المـسؤولة عـن   )la mémoir de travail(ة ل
طويلة النطالقا مما هو موجود في الذاكرة       ا ،التخزين المؤقت للمعلومات و معالجتها    

  .بل هي معالجة فنولوجية للمعلومات البصرية  ، ألن القراءة ليست آلية ،المدى
  
ترميز بشكل  ة على السرعة في ال     القدر «عتبر بعض الباحثين أن القراءة هي     او قد   

األطفال الذين لوحظ أن إذ ،  يفهم أحسنالتلميذ   والسرعة في القراءة تجعل، » يكل
ــاطع  ــرؤون بمقـ ــة ) Syllabiquement(يقـ ــاطع تحتيـ  Sous(أو بمقـ

syllabiquement (  هم الصورة الصوتية    لديتحطم) سواء  ،للكلمة) الشكل الفنولوجي 
فهـم  الو عملية اإلستيعاب  سلبا فيعرقل     يؤثر هذا ما و   ،من ناحية التركيب أو اإلمالء    

ـ  تتم عند المبتدئين في القـراءة     عملية الترميز و) . 2( ـ لى م ـ ع  وى الحلقـة  ـستـ
لــذاكرة العاملــة فــي ا  مــن مكونــات مكــون أهــم التــي تمثــل الفنولوجيــة

   :التي تتكون من مركبتين تتحتيتين هما  و ،)BADDELEY(نموذج
  ، )le stock phonologique( الخزان الفنولوجي  -
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 ، ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمـان  » تعليم القراءة بين المدرسة و البيت  « ،.عمحمد   - 1
  .61 . ، ص1998

2- ALVES C. , BOUILLAR  C. , PERON D. , WEREAN  A. , « Aisance et compréhention de lecture » , 
GLOSSA , n°53 , 1986 , p.p. 4-5. 



  .)le mécanisme de répétition subvocale(و ميكانزم التكرار اللفظي  -
لة عـن   والمـسؤ ها  فإنّ الثانية    بالمعلومات اللفظية مؤقتا ، أما     حتفاظباالهتم  ت ىفاألول

 ريثما تعالج عن طريق مـا هـو   ،إنعاش تلك المعلومات حتى تدوم أكبر وقت ممكن    
عنـد القـراء    ،   و كل هذا يحدث بسرعة شـديدة       .طويلة المدى مخزن في الذاكرة ال   

، في القراءة   لى بطئهم   إافة  ض إ عديدة،ن فإنهم يرتكبون أخطاء      أما العسريو  .الجيدين
      لقول بإمكانية و جود خلل ما على مـستوى الـذاكرة العاملـة            إلى ا و هذا ما يقودنا     

      .أو إحدى مكوناتها
  

النحـو   في هذه الدراسة على ن أن نصيغ تساؤالتنا و على ضوء ما قلناه يمك        
  : التالي 
عسر بيمكن حصر و تحديد الصعوبات التي يعاني منها الطفل المصاب           هل   -1

ختبارات قياس وحدة   ابتطبيق تقنيات تتمثل في      ،ة  لالقراءة على مستوى الذاكرة العام    
لعكـسية لألرقـام ،     ختبار وحدة الحفظ ا   اختبار وحدة حفظ األرقام ،      ا: الحفظ وهي   

  .ختبار وحدة الحفظ العددية ا
المسجلة لدى أفراد عينتنـا  لعسر القراءة تفسيرالمظاهر اإلكلينيكية  هل يمكن   -2

 لتفـسير   )BADDELEY( بـادلي    عتماد على نمـوذج   باال من منظور نفس  معرفي    
  ؟الذاكرة العاملة 

  

فرضياتنا تتمثل في وبهذا فإن :  
عـسر القـراءة    ضطراب  ايذ الذي يعاني من     التلميمكن حصر صعوبات     -1

ـ      إنطالقا من تطبيق تقني    ،على مستوى الذاكرة العاملة     عنـد   ظات قياس وحـدة الحف
 :ات هي ختبارال تلك التقنيات في ثالث  تتمثهؤالء األطفال ، و

   ،)le test de l’empan des chiffres(ختبار وحدة حفظ األرقام ا -  
 le test de l’empan envers des(كـسية لألرقـام   ختبار وحدة الحفظ الع ا-  

chiffres(،  
    ) . le test numérique( ية العددوحدة الحفظ  ختبار ا -  

ذاكرة العاملة لدى المـصابين بعـسر       للاإلكلينيكية  يمكن تفسير المظاهر   -2 
ها لدى  الذي يفسر عمل  النظري   )BADDELEY(  بادلي    على نموذج  اعتماداالقراءة  

  .العادي ذ يالتلم
  

لمعطيات النظرية لدراسـتنا والمتعلقـة      ا  إلى   وسنخصص الفصلين المواليين  
  .ذاكرة العاملة بعسر القراءة وال



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول    
  

  عسر القراءة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



I-1- القراءة :  
هـي  عتمادا مطلقا على القراءة في جميع المواد الدراسية ، ف   ايعتمد التلميذ   

   في السنوات األولى من الدراسة     يهاالمعلّم دائما عل  يركز   لذا   ،لمتعتبر مدخل التع  
لغـة  ن تكون محاولة لفهـم الّ     أ و هي ال تعدوا      .و يسعى جاهدا إلكسابها لتالميذه    

 علـى تحليـل الكلمـات و الرمـوز          هايعمل التلميذ أثناء  إذ  التي أنتجها الغير ،     
  ) .1( الموجودة أمامه ليحصل منها على فكرة أو معنى 

هتمـوا  اهناك العديد من الباحثين سواء كـانوا نفـسانيين أو لـسانيين             و  
  حمـل فإن أغلبهم يتفقـون علـى أنهـا ت        بالقراءة و حاولوا تعريفها ، و عموما        

  :وظيفتين 
 تكـوين    فيؤدي إلى    ، الرموز اللغوية من حروف و كلمات      عرف على   التّ -

  ،جمل و فقرات
 و من بين    .حياةالو مضامين ترتبط ب   فهم ما ينطوي عليه النّص من معاني         -

عرف  القراءة هي عملية التّ    «الذي يرى أن     .عصالح  : لفكرة نذكر   لهذه ا المساندين  
على الرموز المكتوبة أو المطبوعة التي تستدعي معاني تكونت من خـالل الخبـرة              

و مثل هذه المعـاني     . درك مضامينها الواقعية    تء في صورة مفاهيم       ىالسابقة للقار 
 .)2(»ء ىسهم في تحديدها كل من الكاتب و القاري

 عملية القراءة ال تتمثل فقـط       «بأن:فيقول  ) AJURIAGUERRA( أما آجوري أغيرا  
في إدراك الحروف أو فهم معنى الكلمة ، بل هي كل من عمليتي التحليل و التركيب                

ـ  يتحقـق إالّ إ   التي تعطي معنى لشكل جديد من التعبير اللساني ، و هذا ال               تذا كان
  .)3( »نيتا التحليل و التركيب ممكنتيعمل

  

وهناك فريق آخر من الباحثين أدخل في تعريـف القـراءة الميكـانزم              
 لهما أهمية كبرى في تحقيق هذه المهارة اللغوية ،          ناللذا،  السمعي و البصري    

و بالتـالي لـن يتوصـل        ،) فك الرموز المكتوبة  (  ال يمكن التحليل     او بدونهم 
  : للفهم ، و نذكر من بين هؤالء الباحثين ءىالقار

  
  ــــــــــــــــــــ

  .61.، مرجع سابق، ص. محمد ع-1
، مقال ضمن بحوث المـؤتمر القـومي األول للتربيـة    » برنامج لعالج الضعف في القراءة    «،. صالح ع  -2

  .1995الخاصة ، القاهرة ، 
.3 -MUCHELLI R., BOURCIER A.,«La dyslexie maladie du ciecle»,ed. EFS,1985,p.48  



رك فيهـا   تشتالقراءة عملية معقدة ،     «: الذي يقول    ) (DEMESTREديمستر  
   .ميكانزمات سمعية و أخرى بصرية ، باإلضافة إلى الميكانزمات الحركيـة          

معرفة األصوات فحسب بل أيضا أثناء فهم       عند  و هذه الميكانزمات ال تحدث      
الذكاء و تجربـة    ( ا مشاركة الجانب العقلي     أيضتستلزم  معنى الكلمات ، كما     

  .)1 (»)الطفل 
  

I-1-1-  نماذج القراءة :  
نطالقا من أشكال و رموز     ان نبين كيف تتم عملية القراءة       أسوف نحاول   

قـراءة  ( أو ذهنيـة    ) قـراءة جهريـة     (  حتى تصبح معاني ملفوظة      ،بصرية
ـ    نماذج ،  ةثالثإلى  وف نتطرق   س  لذلك    ،)صامتة  و كيـف يـرى      ذجوكّل نم

  .سيرهذه العملية المعرفية 
  

 ) :articulatoire Output (نموذج المخرج النطقي   - أ
  ، تغيـرت المفـاهيم  ،بتطور علم النفس المعرفي وعالقته بعلم النفس العصبي  

قترح نموذج يبين مختلف مستويات التقديم الالزمة لترجمة المثير المقـروء إلـى             وا
       أيـضا لتحديـد الطـرق     و. أو إلى معناه    ) لجهرية  في حالة القراءة ا   ( شفهي   مثير

  .آخر إلى الميكانزمات التي تسمح بالمرور من مستوى و
، يبين مـن     لهذا النموذج  امخطط) NESPOULOUS)(2( قدم نسبولوس   وقد  

   :خالله مختلف الطرق التي تمر بها المعلومات المكتوبة
  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
1 NOEL JM ., « La dyslexie en pratique éducative »,ed. PUF,Paris,p.32                              
2- 1NESPOLOUS., « Les dyslexies acquise » , Reeducation Orthophonique,Vol 126, ed. 
L’A.R.P.L.O.E.V., Paris, 1998, p.260    

  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                               تقديم المفردات                        
                                                                         إمالئيا

  
  

  تحويل                                                                             
                                                   حرف                             

  صوت-                                                                           
  
  
  
  
  

  التصميم الفنولوجي و المخرج النطقي
)  Output articulatoire(  

----------------------      
  .من المدخل إلى المخرج، حتى تمثل دالليا، وينتقى شكلها الفنولوجيالذي تمر منه المعلومات الطريق  )1(
 .طريق يسمح بالتعرف على الشكل الفنولوجي للكلمة مباشرة )2(
  .طريق يسمح باستخراج الشكل الفنولوجي للكلمة، بعد تحليل وحداتها )3(

  

 المـدخـل البـصـري

  )فضاء معرفي (تقديم المفردات دالليا 

  ياـوجـولـنـات فدرـم المفـديـقـت



غـة بفـضل    لّإلى ال حسب هذا النموذج فإن الكلمة يتم التأكد من كونها تنتمي           
ـ   لها سمحيت اإلمالئية التي توجد في المدخل ، و بعد هذا           المفردا مرور مباشـرة   ال ب

 مـن   لهـا نتقاء الشكل الفنولوجي الموافـق   ام  يتّحيث   ،إلى التمثيل الداللي للمفردات   
 مختلف عمليـات     تتحقق   و أخيرا  .التقديم الفنولوجي للمفردات الذي يوجد بالمخرج       

  .ت من طرف أعضاء النطق المعالجة الفنولوجية قبل إنتاج الوحدا
، لكن أيضا أضيف لـه طـرق        (   ) ل هذه العمليات  تتم حسب الطريق        كّو

  (  ) .و (  ) أخرى و هي 
يسمح بالتعرف على الشكل الفنولوجي للمفردات دون المـرور         (   ) الطريق  

 على الكلمة الواحدة و إعـادة إنتاجهـا دون معرفـة            عرفالتّ ك ،التقديم الداللي لها  ب
  . اها محتو

سـتخراج  افهو يسمح بتحليل الوحدات اإلمالئية للكلمة ، و         (  ) أما الطريق   
 صوت ، دون الحاجة إلى التقـديم        – حرف   :شكلها الفنولوجي بفضل قواعد التحويل    

  .كقراءة كلمات ليس لها معنى بصوت مرتفع  .اإلمالئي للمفردات 
  
   ): Double médiations(نموذج الوساطة الثنائية  -ب

    )BARON(بـارون    ،) MORTON( هو نموذج وضعه كل من مورتون       و
     الوسـيط الـداللي ،    :  يعتمد على وسيطين همـا       .)COLTHERT) ( 1(و كولترت 

  .و الوسيط الفنولوجي 
     يستعمل عندما تكون الكلمات المقـروءة ذات معنـى ،         : الوسيط الداللي    -

 بأن الـدخول إلـى معنـى        ،  ت مرتفع وجد الباحثون بعد تتبعهم لحاالت تقرأ بصو      و
 فـإنTOMATIS (  ( الكلمة المكتوبة أسبق من فنولوجيتها ، فكمـا قـال تومـاتي           

ء ينطق بكلمـة    ى هذا ما يوضح لماذا القار     .)2  (»العينين يسبقان اإلنتاج الشفهي     «
  .عتمادا على سياقها اصحيحة 
ففنولوجية العنصر  ء بقراءة الالكلمات ،     ىيسمح للقار : الوسيط الفنولوجي    -

ال تؤخذ من خالل المعنى كما هو الحال في الوسيط الداللي ، لكن بتجميع الوحـدات    
حتفاظ بتلك الوحدات فـي      ثم اال  ،)حروف، مقاطع ( بعد تقطيعها إلى وحدات إمالئية      

  .فنولوجيتها الموافقة 
 

  ــــــــــــــــ
1-DELEPLANQUE B.,MAZAUX J. , « trouble du langage : diagnostic et reeducation », 
ed.Mardaga,Bruxelle,1982 ,p.182. 
2-TOMATIS ., « Education et dyslexie »,ed.ESF,Paris,1983,p.18.        



ا بمعناها ، و هـذا      إذن الوسيط األول يسمح  بالتعرف على الكلمات و ربطه         
ـ  ،)الثاني  (  بينما الوسيط الفنولوجي     ،اقبل النطق به   ه هـي تحليـل رمـوز        فمهمت

 .الكلمات
  

  :)Double fondation ( نموذج البناء المزدوج -ج
بجمـع اإلسـتراتيجيات الـثالث     ) SEYMOURE ()1 () 1996( قام سيمور 
ن عند  يعتبر المرحلتين اللوغوغرافية و الهجائية موجودت     ا بحيث   ،للقراءة في نموذج  

معرفية لتحضير اإلسـتراتيجية     و سيستعمالن كقاعدة     ،الطفل منذ بداية تعلم القراءة    
   ). في األسفلأنظر المخطط(اإلمالئية 

  
  

  
  
  
   اإلستراتيجية                                 الوعي                 تراتيجيةساإل

    الهجائية                                 الفنولوجي               اللوغوغرافية
  
  

          
      
                               

  نظام التجهيز                                 
                                     اإلمالئي

  
  

  )1996 (سيمورلنموذج إكتساب القراءة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
1-GILLET P.,HOMET C. ,BILLARD C.,« Neuropsychologie de l’enfant: une     Introduction», ed. Solal, 
Marseille, 2000,p.p.53-54 



مقاطع أو  مفردات ،   بصري لل تسمح اإلستراتيجية اللوغراغرافية ببناء معجم      
 يتعـرف الطفـل علـى        في بداية تعلم القراءة    و.بصرية للكلمات التي يعرفها الطفل    

ـ        ، مع أصواتها    ربطهايو بعض الحروف  زأ  هذه القدرة توعي الطفل بأن الكـالم مج
) Lexique alphabétique( المعجم الهجائي و ،إلى وحدات صغيرة بحجم الحرف

 هـذه  .حتفاظ بالعالقات التي توجد بـين الحـرف و صـوته         األساسي هو اال   عمله
هم في بناء  النظام المركـزي       ا تس ،التقديمات ذات الطبيعة الهجائية و اللوغوغرافية     

    ،)Système central d’élaboration orthographique(للتحـضير اإلمالئـي   
ندما يعي الطفـل بـأن الكـالم    و هذا لن يحدث إالّ بتحريض ميتافنولوجي جديد ، ع   

هذا الوعي الجديد يـسمح للنظـام       .  يمكن التطرق معه إلى بنية المقطع        ناهو ،يجزأ
 وجـودة التحضيري اإلمالئي بإعادة تعريف التمثيالت البصرية للكلمات المكتوبة الم        

 فيصبح  هايتحقق من خالل مقاطع   سالتعرف على الكلمات    عجم اللوغوغرافي، و  في الم 
لـديها   ،كلمات أخرى يعرفهـا   بمقاطعها   ربط   نطالقا من   االطفل يقرأ كلمات جديدة     

  .نفس المقطع 
كتساب القـراءة التـي     ا أدخل في نموذجه مراحل      )SEYMOUR (فسيمور

العالقات المتبادلة  و   ،يعي للكالم  كيفية التحليل التقط   ين، وب )FRITH(قترحها فريت   ا
تلك المراحل في العنصر    إلى   و سوف نتطرق     ،كتساب القراءة ابين الميتافنولوجيا و    

  .الموالي
  

I-1-2-  مراحل تعلم القراءة :  
  )CHALL( عتمادا على نظرة الباحث شال اسوف نتطرق إلى هذه المراحل 

ى كيف تقسم المراحـل حـسب       مستويات للقراءة ، ثم نر    الذي يضع أربع    ) 1983(
  ) . FRITH ( ) 1985 (نظرة الباحث فريت

  
قـسم مراحـل تعلـم      ي .)CHALL( ) 1979- 1983( )1( نظرة شال     - أ

  :  القراءة إلى مستويات أربع هي 
  :  الصفرالمستوى -

   فيه يكتسب الطفل بعض المفاهيم الخاصةو.يمثل مرحلة ما قبل القراءة 
  

  ــــــــــــــــ
1-REBEN L.,PERFETTI C. , « L’apprentie lecteur », ed.Delachaux et Niestle, Paris, 1989, p.p. 106-109.  

  



   الذي من خالله ، و بالتالي يتعرف على معنى النّص المكتوب،بالقراءة و الكتابة
كـل   م أشكال و أسماء   يبدأ بتعلّ فهو   . عندما يقرأ النّص بصوت عال       ،جد ما يسمعه  ي

مييزها عن األرقام ، ثم يتمرن على الكتابة بالخربشة و نقـل            يدية و   الحروف األبج 
  .الكلمات 
  : األول  المستوى -

 فيه يتعلم الطفل تقطيع اللغـة       و .يعتبر المرحلة األولى للقراءة و فك الرموز      
ومن جهـة    .م كيف أن الحروف تمثل أصوات الكلمات      لى كلمات و أصوات ، يتعلّ     إ

 إلى عملية تصويتية و فـي هـذه         هاتحويلأي  ت بتصويتها ،    أخرى يتعلم ربط الكلما   
  .الحالة يتوصل إلى القراءة المسترسلة 

  : الثاني  المستوى -
يصبح الطفل في هذه المرحلة قادرا على التعامل بطريقة آلية مع عدد متزايـد              

  .من الكلمات و منها يستطيع القراءة بطريقة سريعة 
  : الثالث  المستوى -

  .كتساب المعلومات اتقنية القراءة و يستعملها كوسيلة أساسية في هنا يحسن 
  
   ): FRITH() 1985 ( نظرة فريت - ب

 بدايـة مـن المرحلـة       ،جعل فريت عملية القراءة تمر بثالث مراحل متتابعة       
 تتميز و . وصوال إلى المرحلة اإلمالئية      واللوغوغرافية ، متبوعة بالمرحلة الهجائية      

 أي تـسميتها  ،جية يستعملها الطفل للتعرف على الكلمات المكتوبة    ستراتياكل مرحلة ب  
   :ةو سنفصل كل مرحلة على حد.و فهمها

  
 ):La phase logographique (المرحلة اللوغوغرافية  -

عرف على عـدد محـدود مـن         تسمح للطفل بالتّ   ،هي مرحلة ما قبل القراءة    
ف عليهـا    ويتعر .رها   قد صو   التي يمكن القول بأنّه    ،) كلمة   100حوالي  (الكلمات    

   لديه رؤية عامة و تقريبية للكلمات ألنّـه        فإن .نطالقا من بعض المميزات البصرية    ا
  .)1) (حروف ، مقاطع ( ال يعرف الوحدات المكونة منها 

  قدما إلى  حيث ، بتجربة)ELDER() 1986(و آلدر) SEYMOURE( قام سيمور 
  

  ــــــــــــــــ
1-PLAZA M., « les troubles d’apprentissage chez l’enfant, un probléme de santé publique », ADSP, n°26, 
Mars, 1999 ,p.p.33-34.  



، ) pseudo mots(  كلمـات ال معنـى لهـا     يبلغون من العمر ست سنواتأطفال
 الكلمات تشبه    هذه  عندما تكون  ، أن هؤالء األطفال يقعون في أخطاء معجمية       افالحظ
  . يعرفونها كلمات

 بالتحصل علـى  ،ستراتيجية اللوغوغرافية تسمح للطفل   أن اال  استخلصاو منه   
عرف على كلمـات مكتوبـة      بالتّله   ال تسمح     لكنها ،لمفردات  ل  محدودة ثروة بصرية 

م  يجـب أن يـتعلّ     ،قراءة مثل تلك التتابعات المصورة    وللتمكن من    .رآها ألول مرة    
أما الذين يعرفون بعض تلك العالقـات        . أصواتها   العالقة الموجودة بين الحروف و    

  .ال يستعملون هذه االستراتيجية
   
 ):La phase alphabétique ( المرحلة الهجائية -

نطالقا من العالقات الموجـودة     ا ،هذه المرحلة تسمح بالتعرف على الكلمات     
طالقـا  نا و بهذا يتمكن الطفل من قراءة بعض أشباه الكلمات           .بين الحرف و صوته     

 كما يحـدث    ، و هنا تكون األخطاء المرتكبة فنولوجية و ليست بصرية         .من تقسيمها   
  .في المرحلة األولى 

بـأنCOLTHEART (   (و كولترت    ) STUART( ستيوارت    كل من    بينوي
 سنوات يقعون في أخطاء بصرية و فنولوجيـة ، لكـن عنـدما              6األطفال في سن    

إذن هذه   .)1(ى بينما األخطاء الفنولوجية فتزيد      يكبرون فإن األخطاء البصرية تتالش    
 تعتمد على كون الطفل يتعلم العالقة الموجودة بين الحروف و أصـواتها ،              ،المرحلة

 وهذه المرحلـة    .يقسم و يجمع المقاطع     وفيتعرف و يربط بين الصائتة و المصوتة        
كتـشاف  ا إمكانيـة    ألنّها تقدم للطفـل    ،الثانية تعتبر جد هامة بالنسبة للغات الهجائية      

   .)2(غة عرف على كلمات اللّ الذي يسمح له بالتّ،)Le code( الرمز 
 ، بأن التقديم الصوتي للحرف.)MONTESSORIE )) (3 يرى منتيسوري و

 شـكل   :د للرابطـة   التعرف الجي  ق حتى يتحق  ،يجب تكراره و ربطه برمزه المكتوب     
       ،مقطع  و أخيـرا إلـى الكلمـة        هتمام إلى ال   و بعد هذا يتجه اال     . صوته   والحرف  
  ال  على الطفل المرور أوهفهو يرى أنّ  .  الرأيهذا  مع)INIZAN(إنيزان ويتفق 

  
  ــــــــــــــــ
1- GILLET P.,HOMMET C. ,BILLARD C.,loc.cit,p.p.51-52. 
2- PLAZA M.,loc-cit.  
3- INZAN A. , « l’évaluation du savoir lire en C.P »,ed. Colin ,Paris,1972,p.10. 



    ف عليهـا ،   التي تم التعـر   ) الحروف( ثم تخزين تلك الوحدات الصغرى       ف،عرتبال
 أين يمكنه الربط بين تلـك الحـروف ليعطينـا         ، يصل إلى الحوصلة   ،و بعد كّل هذا   

  .)1  ( ثم كلمات و جمالامقاطع
  
  ):la phase orthographique  ( المرحلة اإلمالئية-

  و فيهـا يـتم       ،آخر مرحلة من مراحل تطور القراءة يقترحهـا فريـت         هي  
               التعرف علـى الكلمـة المكتوبـة علـى مـستوى المقـاطع أو صـور الكلمـات                 

 )morphème(. الطفل الذي يستعمل هذه اإلستراتيجية يمكنه أن يحدد في كلمـة            و 
 فـي المرحلـة     و .ريقة   و ينطق بنفس الط    ، مقطعا ينتمي إلى كلمات أخرى     ،مكتوبة
الكلمة المكتوبة تعتمد أساسـا     ف أما في هذه المرحلة      ،الحرفبالصورة  يربط  ة  الهجائي

  .)2(على طريق مباشر 
 ،كما أن هذه الطريقة تسمح للطفل الذي يـتحكم فـي اإلسـتراتيجية الثانيـة              

نجـد طـريقتين   و. تخزين و إعادة كتابة الكلمات على شكلها اإلمالئـي           ،فبالتعر 
ف على الكلمات للتعر :  

-    ف على العالقـة الموجـودة بـين الحـرف         الطريقة األولى تعتمد على التعر         
 تـدعى هـذه     و ، تقسم الكلمات إلى وحدات صغيرة ثم يعاد جمعها        و .و صوته 

   ،)assemblage( اإلستراتيجية بالتجميع 
ابـت ، دون أن     الطريقة الثانية تتميز بالتعرف على الكلمة كـشكل محـدد و ث           -

، ألنّنـا نـذهب     ) Adressage( و تسمى هذه الطريقة باإلرسال       . التجميع إلىيمر
 .)lexique orthographique(مباشرة إلى الكلمة المخزنة في المعجم اإلمالئي 

  
  
 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
1- BOREL-MAISONNY S., « langage orale et ecrit »,ed. Delachaux et Neistle.Suis, 1985,p.8. 
2- GILLET P.,HOMMETC.,BILLARD C. ,loc.cit,p.52. 



I-1-3-  أنواع القراءة: 
 

 هي القراءة بصوت مسموع و واضح و هذا النـوع           « : قراءة الجهرية ال  - أ
ة أعضاء كالحنجرة ،الفم ، اللسان ، و الجهاز التنفـسي للـتلفظ             عديستلزم  

 »تقال إلـى مـدلوالتها      نيتها في النصوص المكتوبة و اال     ؤبالكلمات بعد ر  
)1(.  

  
  : أهدافها 

  ،بط مخارج الحروف ضتدريب التالميذ على جودة النطق ب -
 و محاولـة تـصوير      ،المات الترقيم عة  تعويد التالميذ صحة اآلداء بمراعا     -

 ،ستفهام ا و ،اللهجة للحاالت اإلنفعالية المختلفة من تعجب
 ، تعويد التالميذ السرعة المناسبة في القراءة -
 .تساب التالميذ الجرأة اآلدائية و تنمية قدرتهم على مواجهة الجمهور كا -

 
 هي القراءة السرية المتحررة من النطق و تحريك         « :  القراءة الصامتة  -ب

 ،الذي يقوم به جهاز النطق     ،فهي تختصر المجهود العضلي    اللسان و الشفتين ،   
الجيد ئ  ذا الصنف يدرك القار   و في ه   .و تكتفي بالقراءة الذهنية بواسطة النظر     

  .)2 (»الكلمات كوحدات دون أي جهد 
  

  : أهدافها 
  ،غوية إكتساب التلميذ المعرفة اللّ -
 ،تعويد التلميذ السرعة في القراءة و الفهم  -
 ،تنشيط خياله و تغذيته -
 وتنمية حواسه، لدى التلميذ تنمية دقة المالحظة -
 ، البعيد نتباهه للمدىاتعويد التلميذ تركيز  -
  . و يستفيد منه في الوقت نفسه ،تعويد التلميذ أن يستمتع بما يقرأ -
 

 ــــــــــــــــــ
ديوان المطبوعـات الجامعيـة ،الجزائـر،    ، »التأخر في القراءة في مرحلة التعليم المتوسط    «،. تعوينات ع  -1

 .20.،ص1983
  .20.،ص1981،بيروت ،ياللبنان ،دور الكتاب»رائد التربية العامة و أصول التدريس«،. عبد الحميد ق-2



  

  .و عموما فإن هذه األهداف يمكن أن تضاف ألهداف القراءة الجهرية 
  

  :عيوبها 
  ،كتشاف الخطأ و تصحيحه اصعوبة  -
 ،صعوبة التأكد من حدوث القراءة  -
 .)1(غير مناسبة لألطفال الضعاف في القراءة  -

            فـروق بـين القـراءتين الـصامتة       حول ال أجريت  أثبتت أبحاث عديدة    ولقد
      يرجع إلى أن التلميذ يقـرأ قـراءة جهريـة ،           ، أن ضيق مدى اإلدراك    ،و الجهرية 

  .)2(أو ينطق بالكلمات أثناء القراءة الصامتة 
               وهذا سوف ينقص من العناصر التي يمكن قراءتها في وقـت معـين ، ألن

  .النطق يبطئ من عملية القراءة 
  

I-1-4-  المهارات و القدرات التي تتدخل في عملية القراءة:  
فبعد أن يقطع التلميذ     . من القدرات و المهارات      اتتطلب القراءة مستوى عالي   

 ، يصبح من الصعب عليه تحليل ما يقوم بـه مـن عمليـات             ها  شوطا ال بأس به في    
   بـأن   .ع و أحمد    .ن مصطفى ف  او يرى الدكتور   . ألنّها سوف تصبح آلية    ،ءهاأثنا
»ف عى الكلماتأساس القراءة هو التعر،3(» بعدها  يأتي الفهم ثم.(  

  
  :و سنتطرق لكليهما في ما يلي   

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
، 2000، دار العلمية الدولية للنشر و التوزيـع ،عمـان ،   »طرق تعليم األطفال القراءة و الكتابة       « ،.حهشام  -1

  .18-17.ص.ص
، مكتبـة   »قياس و تقويم مع نماذج إختبارات القراءة لتالميذ المدارس اإلبتدائية           : ءة  مهارات القرا «،.م فهيم   -2

  .43.، ص1999الدار العربية للكتاب ، 
  34.،ص1988، الدار المصرية  اللبنانية،»الطفل و مشكالت القراءة «،.، فهيم م. أحمد ع-3



  : التعرف على الكلمات –أ 
  :ف على الكلمة و هي رهناك ميكانزمات تتدخل في عملية التع

  
  : كة العين  حر-

حـروف ،   (  بتمييز الرمـوز المكتوبـة       ، جهرية أو صامتة     م القراءة تتّ
هنـاك  و . هذا عن طريق حاسـة البـصر         يتّم و . و معرفتها  ،) أو جمل    ،كلمات

 بأن العين  تتحرك     بينت ،دراسات كثيرة أجريت لمعرفة نشاط العين أثناء القراءة       
 و أن   ،فـصل بينهـا وقفـات     ت ،اه السطر على صورة قفزات    تجافوق الصفحة ب  

   :وقد أسفرت تلك األبحاث على أن .)1( يدرك الكلمات أثناء تلك الوقفاتئالقار
 ملـي   500 إلى   100 تتراوح من    ،تم من خاللها القراءة   تنقاط التوقف التي     -

  ، و هذا حسب الحالة و حسب صعوبة النص،ثانية
 عند الطفل حجم    ، 9 إلى   7 بين كل وقفتين من      هنّ فإ ،فيما يخص القفزات   و-

      لكـن  ، و هذا أيضا حسب الحالة و حسب صـعوبة الـنّص           . كلمة 0.5القفزةحوالي  
 ميلـي   35 إلـى  25 و بين قفزة و أخرى هناك        .ال تعتمد على بعد العين من النّص      

ـ      250 إلى   200بما أن كّل توقف يدوم تقريبا        و .ثانية ين تبقـى    ميلي ثانية ، فإن الع
   .)2( من الوقت 10/9ساكنة بالنسبة للنّص خالل 

نضج و تقدم الطفـل فـي       هناك قفزات رجعية تكون نحو الخلف و تقل مع          و
 وتلك الحركات تتم إللقاء نظرة ثانية على كلمات لـم           .تساب القراءة   العمر و في اك   

  .تكن واضحة في النظرة األولى 
  

  :األذن و الجهاز النطقي-
ي عملية القراءة األذن و الـصوت       شارك ف تى حركة العين ،     باإلضافة إل 

  الكلمـات  عندما تقـدم  و.فهم الرموز المكتوبة    على   فيساعدان   ،)الجهاز النطقي (
خاصة في الـسنوات     ( ، يجب أن تقدم مصحوبة بلفظها     ،المكتوبة على الصبورة  

قتـرن  تو .فيسمعها الطفل و يبصرها في الوقت نفـسه         )  تعلم القراءة    مناألولى
  .بالصورة البصرية للكلمة ذاتها  الصورة السمعية

  
  ـــــــــــــ

، دار  » كيف نعلم أطفالنا في المدرسـة اإلبتدائيـة          « ، . أديب ي  و  ، .، عبد اهللا ت   .بلقيس ع  ،.ص محمد   -1
  .188.الشعب ، بيروت ،ص

2-ROULIN JL., « Psychologie cognitive »,ed.Breal,1998,p.351.    



يكلف الطفل بنطقها بعد سماعها و بعـد رؤيتهـا مباشـرة ،             و يجب أن    
و الـصورة   ) الـصوت ( بالصورة السمعية   ) الحركة  ( لتقترن الصورة اللفظية    

  .)1) (الكتابة ( البصرية 
  

  :ستخدام السياق في التعرف على الكلمة ا -
يختلف الصغار عن الراشدين من خالل القدرة علـى إسـتخدام الـسياق             

 و يرجع هذا إلى نقص النـضج        . أقل قدرة     هم  فاألطفال ،كلماتللتعرف على ال  
و        في القراءة ، مما يمنعهم من ربط المعنى الكلي         ئهملى بط إعندهم و كذلك    

 ،و الطفل فـي إسـتخدامه للـسياق       . الفكرة العامة بكل جزء من أجزاء الجملة        
لهذا ال بـد مـن      الفهم لكي يزيد من حصيلته اللغوية ،         يستعين غالبا بقدرته على   

  . لتساعده على التعرف على الكلمة، على هذه المهارةهتدريب
  

  :  الذاكرة -
ف علـى   ا يستخدمه الفرد من وسائل التعـر      متلعب الذاكرة دورا هاما في    

و ينبغي للطفل أن يكون قادرا        .من خالل الصورة البصرية   ذلك   و يتم    .الكلمات
  . مثير الجديد بالخبرة السابقة  ليقارن ال،على تذكر هذه الصورة البصرية

  
  : الفهم -ب

يعتبر العقل عنصرا مهما في عملية القراءة فهو يقـوم بنـشاط متعـدد              
 ،و هذا النشاط العقلي بمجموعه    . مقارنة و تفكير    و ،إدراك و ، من تذكر  ،األوجه

و لكي يفهم الطفـل     . التي تنطوي عليها الرموز المكتوبة     يؤدي إلى فهم المعاني   
 و هكذا عنـدما     . منذ البداية  اكلمات يجب أن ترتبط في ذهنه بمدلوالته      معاني ال 

 عن طريق شـرح     ، يتعلم الكلمات الجديدة و معانيها     ،تنمو لغته و تزداد مفرداته    
  .الكلمة الجديدة غير المفهومة بكلمة أو بجملة مفهومة 

و يبقى دائما هدف القراءة هو فهم المعنى أي الربط الصحيح بين الرمز             
  . من السياق هلمعنى و إخراجو ا

  
  
  

  ــــــــــــ
  .186.ص ، مرجع سابق ،.، أديب ي. ، عبد اهللا ت.،بلقيس ع.محمد ص -1



 

I-1 -5-  شروط تعلم القراءة: 
 ، لكي يتمكن مـن تعلـم القـراءة         بعض الشروط    يجب أن تتوفر في التلميذ    

ط المتعلقـة  الـشرو ، و وحاستي السمع و البصر    ،سالمة أعضاء النطق  فزيادت على   
 هناك بعض .اإلجتماعية و النفسية     ،الحالة اإلقتصادية   ومناهج الدراسة ،    وبالمعلم ،   

 قبل الدخول إلـى المدرسـة        أن يحسنها  الطفلعلى   التي يجب     المعرفية كتساباتاال
  : ومن بينها،)1(

  
  : الذاكرة  -أ

معالجة المعلومات يتطلب تنشيطا للذاكرة ، و أي معلومة يجـب أن            إن 
تمر أوال عبر نظام التخزين الحسي أين تبقى لمدة جد قصيرة ، ثم تذهب إلـى                

أين يتم ترميزها ، و أخيرا تـذهب        ) الذاكرة العاملة   ( الذاكرة القصيرة المدى    
فالعمـل   .تتالشـى  ف تماما هاحتفظ بها أو تهمل التي ت إلى الذاكرة الطويلة المدى     

  .لم المفردات الجيد للذاكرة يمثل مطلبا مهما من أجل تع
  

  :نتباه اال -ب
مجرد أن الطفل يحسن توجيه سمعه إلى صوت ما ، أو توجيه عينيـه              ب

 يم التـي تقتـض    في المهام المعقدة للـتعلّ    . نتباههاإلى مثيرما ، فهذا دليل على       
عطي االنتباه حظا وافرا من األهمية فهو الـذي يـضبط           تعلى مفاهيم   ف  التعر

كل خلل في مستوى هذه األفعـال اإلنتباهيـة          و   ،السمعي و البصري   اإلدراك
و كثيرا مـا تفـسر صـعوبات        . عرقل التعرف   يحتما اإلدراك و بالتالي     يمس  

  .نتباه القراءة باضطراب اإل
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــ

، » إضطرابات تعلم القراءة في المدرسة األساسية ، بناء إختبار القدرة على القراءة باللغة العربية                «غالب ،   -1
  .31-30.ص.،ص1998-1997د زالل ، جامعة الجزائر ، السنة الدراسية : إ.رسالة ماجستير ،ت



  : التوجه الزماني المكاني  -ج
صعوبات تعلم القراءة راجع بشكل جد كبيـر        بأن  باحثين  اعتبر بعض ال  

 يمكن التكلم عنه     ال خرون بأنّه آ بينما رأى باحثون     . التوجه الزماني المكاني  إلى
  ، حيث يكون للرسوم و األشكال     ،الة ما إذا كان الطفل في بدايات تعلمه       في ح إال  

ـ  .لتسلسل الرموز المكتوبة و تتابعها أهمية       و ال يـسبب لوحـده صـوبة        ه لكن
  .القراءة

  
فماذا عن اضطرابها؟ موضوع دراستنا  ماتها ،هذا عن القراءة ومقو.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Iعسر القراءة ـ2ـ :  
  
  

  
   :)1( اآلتيالنحوضطرابات اللغة الشفوية و المكتوبة  على قسمت إ

  
  
  
  
  
  

    
اللغة . ا

  الشفوية
    

  
ضطرابات من ا

 Iالنمط 
  

    

    
اللغة . ا

  المكتوبة
  

  تنسخ

    وظيفية. ا      ضطراباتاال

    
ضطرابات ا

  صوتية
  

  ال تنسخ

  
ضطرابات من ا

 IIالنمط 
  

    عضوية. ا

    
ضطرابات ا

  صوتمية
    

  
  
  
  

-------------------------  
س غير منشور ، السنة الرابعـة  و ، در »للغة الشفوية و المكتوبة اضطرابات ا  « ،   . س إبراهيمي -1

   .1998-1997أرطفونيا ، 



  
هتمـام  اضطراب الذي شغل و ال زال يشغل        نبدأ بلمحة تاريخية عن هذا اال     س

ألرطفونيين الـذين تـواجههم     األطباء  النفسانيين ، أطباء األعصاب و األخصائيين ا        
  .الكثير من هذه   الحاالت 

  
ن بـأ  األنترنيـت    مقال على شبكة في،)1 ((AUGADE)   أوغارد  ذكرلقد

ـ            )(Dyslexieأول من أطلق مـصطلح        ـ الـذي تـرجم إلـى اللغـة العربيـة ب
ـ «           .)1887(عـام  ) RUDOLF BERLIN(لـف بـرلين   و رود كـان »سرالقراءةع

 ) JAMES HINSELWOOD( جـيمس هنـسلوود  دم طبيب العيون  ق(1959) و في
 07 من عمره ، ذو ذكاء عادي ، دخـل المدرسـة فـي               14 لشاب في السنة     اوصف

 وهوعادة مصطلح يقدم    ،)(Alexieسنوات ، ال يتمكن من القراءة ، قدم له مصطلح           
  .جراء حادثللحاالت التي تفقد القراءة من 

فـي  )  PING MORGAN(غـان بينغـل مور  وصف الطبيب (1896)في و
 حالة طفل لديه قدرات حسنة في الرياضيات ، لكن فـي            ،الجريدة الطبية البريطانية  

مه ، لو كان كل التعلـيم       و الكتابة يعاني من صعوبات كبيرة ، و حسب معلّ          القراءة
  .شفهيا لكان الطفل األول على صفه 

القراءة و الكتابة     األطفال على    ةفي نهاية القرن التاسع عشر سميت عدم قدر       و
  .العمى اللفظي الخلقي : بـ 

هـذه  إلى   بيداغوجيينال  و المربين وعلماء النفس   اتجه اهتمام    20في القرن   و
  . إليهامعرفة األسباب المؤديةل ،الظاهرة
  

عدد التخصصات  تضطراب فهي عديدة بحسب     أما فيما يخص تعاريف هذا اال     
  : فيما يلي ها التي حاولت دراسته ، و سوف ندرج البعض من

ـ نطالقا من آراءا ،( ESTIENNE)  اتيانيعرف   و التـي  (PIAGET) ه بياجي
تتعلق بتطور التفكير عند الطفل ، بأن الطريق إلى مرحلة المعنى و الرمز ، تتطلب               

     .)Analytique(إلى الذكاء التحليلي  ) Syncritique( المرور من الذكاء التوفيقي 
  
  

------------------------------------------------ 
1- AUGADE  L. , « Essai de dépistage des enfants dyslexiques par les enseignements du primaire »   
Internt 



  
جتياز ذلك الممـر ، ممـا       اواألطفال الذين يعانون من عسر القراءة ال يتمكنون من          

-Auditivo( ي  اللفظــ–يجعلهــم يقعــون فــي صــعوبات اإلدمــاج الــسمعي 
phonétique  (  و اللفظــي الــشكلي)Phonitico-graphique(، إضــافة إلــى 

ضطرابات داللية مع رؤية غير واضحة للمفردات ، وعدم فهم المعطيات اللفظيـة             ا
  .) 1( »المعقدة و تحكم صعب في اللغة 

  
مازوفها و قد عر  (MAZAUX  مـرض  « :  بأنهاGUEGAN)  (  غيغان و(

الخاصـة بمواقـف    و كتساب القراءة السلوكية ، الوجدانية    ارابات  ضطاص  خنادر ي 
 كمـا يـضيفان     . »م المدرسـي    جتماعيـة ثقافيـة أو صـعوبات الـتعلّ        اعائلية    

  .)2 (››ضطراب في نضج البنيات الدماغية للقراءةا‹‹هابأنّ
  

 ، سوف نستنتج تعريفا شامال يـصف        اريفو بعد أن تطرقنا لمختلف تلك التع      
  : رقه عن أنواع أخرى فنقول بأن  و يفاالضطراب

 عسر القراءة هو إضطراب نوعي لـتعلم القـراءة ، يظهـر عنـد أطفـال       «
          ، ذكـاء عـادي    ي  و ذو   ، ال يعانون مـن أي نقـص حواسـي         ،عاديا متمدرسين

   .»يجدون مشكال في المواد الشفهية و ال

  
Iأنواع عسـر القـراءة  ـ 1ـ 2ـ:  

عسر القـراءة   : عسر القراءة  ، يجب أن نفرق بين         قبل البدء في إدراج أنواع      
، و عسر   ) نتيجة صدمة عصبية    ( الذي ينتج عن خلل دماغي      ) acquise(المكتسب  

ضطرابا لغويا يظهر نتيجة    ا الذي يعتبر    ،)Développementale(القراءة التطوري   
ـ       .)3(صعوبات في تطور نظام تحليل اللغة المكتوبة           وف  و هذا األخير هو الذي س

  :ستراتيجيات القراءة و هي االمستنتجة من وصف نهتم  به و بأنواعه 
  
  
  

-------------------------  
1-ESTIENNE F. , « Langage et dysorthographie », ed. universitaire , Paris , 1973 , p. 20 
2-MAZAUX J. , GUEGAN J. ,  « La lecture » ,ed. Harmatton , Paris , 1990, p.227.  
3- AUGADE L. , Loc . cit. 



   : (la dyslexie phonologique)   الفنولوجيعسر القراءةأـ 
ي يظهر فيها عيب أولـي      ت ال ،ضم األطفال الذين يعانون من العيوب الصوتية      ي

          و يعاني هؤالء من عجز فـي قـراءة الكلمـات           .في التكامل بين أصوات الحروف    
ـ  عدلم تصبح ب صوت –ستراتيجية التحويل حرف  ا أنإذ   .)1( هاتهجئتو    د آليـة عن

   .يتمكن من الجمع بين الحرف و صوته المناسب  ل كي الطف
 إلـى جانـب الـنقص       و .ضطرابات في المعالجات الفنولوجيـة      ا تتميز ب  و  

  فإن هؤالء األطفال غالبا ما يعانون من مشاكل على مـستوى الـذاكرة               ،الفنولوجي
  .)2(القصيرة المدى  

  بـروم   م  و قد قد) (BROOM   دورتـون  و) DORTOR() 1995) (3 (  حالـة
  : كانت تعاني من و  سنوات و نصف ،8  هو سنة ، عمرها القرائي11عمرها 

  ، ) les non-mots( صعوبة في قراءة الالكلمات  - 
 أو غيـر نظاميـة      )régulier(قراءة حسنة للكلمـات سـواء كانـت نظاميـة            - 

irrégulier)(،  
  ،ض األخطاء البصرية بالنسبة للكلمات بع - 
  ، )Homophone (فهم عادي للكلمات الوحيدة الصوت - 
  ،ستعمال سيء لقواعد الربط بين الحرف و صوتها - 
  .غياب األخطاء الداللية  - 

  
  :(La dyslexie de surface)عسر القراءة التطورية السطحية  ب ـ 

       القدرة على إدارك الكلمـات     لية في   و يضم األطفال الذين يعانون من عيوب أو
    و غير المألوفة كمـا     ، و هم يعانون من صعوبة في نطق الكلمات المألوفة         ،ككليات

   ال يحدث ألنـه     ،عرف البصري األوتوماتيكي  التّف .)4(ل مرة   لو كانوا يواجهونها ألو 
  و غالبـا مـا تـصاحب         .)5(ليس هناك خزان للتمثيل الكامل للكلمـات المرئيـة          

  :رابات معرفية مثل ضطاب
  

-----------------------------  

 ، دار القلـم ،       »  سيكولوجية األطفال غير العاديين ، و إسـتراتيجيات التربيـة الخاصـة               «،  .سفتحي    -1
   .15 .ص،  1982 ، 2  ط،الكويت

2- GILLET P. , MARTORY MD. , VALDOIS S , « Approche cognitive des troubles de la lecture et de 
l’écriture chez l’enfant et l’adulte » ,ed.  Solal, Marseille, 1996,   p. 145. 
3 - GILLET P. , HOMMET C. , BILLARD C. , loc . cit, p.65. 
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5- AUGADE  L. , Loc . cit 



ء األطفال الذين يعانون مـن      غياب المعرفة المتخصصة حول كتابة الكلمات ، فهؤال        -
ال يعرفون شـكل كتابـة الكلمـة     ) dyslexie de surface( عسر القراءة السطحية 

  ،بالرغم من أنه سبق لهم مواجهتها عدة مرات 
ستعانة بأشـكال مخزنـة     ال يمكنهم اال  و ،نيكتبون كما يسمعو  فهم  لديهم كتابة سيئة    و -

  ،حول تلك الكلمات
  ،لغة بأنه كلمة من الّ،كلمة موجودةيشبه ب لحروف يتقبلون كل تتابع مكتو -
  ، يتمكنون من تعيين الكتابة الصحيحة لكلمة ، ضمن عدة كلمات متشابهة في نطقهـا              -
  ،هاختراع الشكل الكتابي و اإلمالئي لاهم يعيدون كل مرة كأنّف

سـواء فـي   )  homophone (وحدات الـصوت  هؤالء األطفال في أخطاء بينـ يقع 
أو عند تعريفها ، و هم يعترفون بأنهم يقدمون عشوائيا أحـد المعـاني الممكنـة            كتابتها  

  .للشكل الكتابي المقدم 
  .لمناسبة لكلمات اللغة من الذاكرةختراع اآلثار اإلمالئية ااعموما هم غير قادرين على و

ضطرابات على مستوى الـذاكرة     اضطرابات المعرفية نجد    إلى جانب تلك اال   
نتبـاهي  ا –ضطرابات مـن نـوع بـصري        انها بعض الحاالت ، و      البصرية تعاني م  

)visuo-attentionnell( )1. (  
  

   ) :la dyslexie mixte( عسر القراءة المختلط ج ـ 
النـوع األول  (  األطفال الذين يعـانون مـن الـصعوبات الـصوتية        يضم(،         

فـي  ذا يجدون صـعوبة  ، ل )النوع الثاني   (  الكلي للكلمات    و الصعوبات في اإلدراك   
  هم صعوبات كبيرة في القراءة    لدي وهؤالء األطفال تكون     .)2(إدراك الكلمات ككليات    

ــا في  المــــستعملين الممــــرين ألن                         rassemblage) (  التجميــــعهــ
  و عادة ما يدخل هذا النوع فـي جـدول            .)3(مصابان   ) (adressage اإلرسالو  

، لذا فهو مهمـل مـن طـرف    Alexie)  (لناتج عن إصابة دماغيةالعمى القرائي ا
  .الباحثين في عسر القراءة 

  
  
  

 
--------------------------------------------- 
1- GILLET P. , MARTORY MD. , VALDOIS S. , loc . cit , p.p. 147 – 148.  

  .15 .، مرجع سابق ، ص.سفتحي ـ 2
-3  PLAZZA  M. , loc . cit .   



Iاءة ر أسـبـاب عـسـر الـقـ ـ 2 ـ 2ـ:  
 ،اءةرصابة باضطراب عسر الق   اإل عنها    تنجر  العوامل التي  ن هناك العديد م  

      حدى الحـواس خاصـة البـصر      إ كالعجز في    ،من بينها عوامل ترجع للطفل نفسه     
و أعضاء الكالم ، إضـافة إلـى المـشاكل          ) 1(أو السمع أو إصابة الجهاز التنفسي     

 فهذه العمليـات    .ضطراب اإلدراك و الذاكرة     انتباه أو    و العقلية كقصور اال     يةالنفس
 ، فأي انحراف للوظيفة المعرفية أو الداللية      ،المعرفية عادة ما تكون السبب الرئيسي       

إضافة   ، ةلقراءا يسبب ظهور عسر      قد كمشاكل الزمنية و الفضائية الخاصة بالجانبية     
 خاصة الذاكرة القـصيرة     ،راك و بعض آليات الذاكرة    داإل أواإليقاع  في   مشاكل   ىإل

  .)2 (المدى و مراحل ترميز المعلومات
كما أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الطفل كتأثير البيئة المنزلية، و طـرق       

نـات   القراءة تعتمد على عدة مكو     « (WELLIS)عموما كما قال ويليس     والتدريس،  
ة عند األطفال الذين يعانون مـن عـسر         يمكن أن تصاب منفصلة ، و بنسب مختلف       

 محاولة تصبو لتفسير عسر القراءة بأنها ظاهرة وحيدة السبب          ةلذلك فإن أي  ،  القراءة  
  . )3( »أصبحت غير مجدية 

  

I-2-3-  أعـراض عسـر القـراءة :  
ضطرابات أو مشاكل علـى مـستوى       اكل األطفال في بداية تعلمهم يعانون من        

ها في آخر السنة األولى أو في السنة الثانية         من صونا يتخل  لكنهم سرعان م   ،القراءة  
من تمدرسهم ، لذا ال يمكن التكلم عن عسر القراءة إال بعد سـنتين كـاملتين مـن                  

  .الدراسة 
 صعوبات القراءة تظهر لدى الطفل في        إنJADOUL() 4(: » (  جادول   يقول

م يهتم بها ، و بهـذا يـدوم         المراحل التعليمية ، و يمكنها أن تبقى و تترسخ فيه إذا ل           
ابات الخاصـة   رضطفاال.  طويال ، و مدى الحياة       – في تعلم القراءة     –ذلك القصور   

ضـطراب  ابالقراءة ال تتسبب في تأخير الطفل دراسيا فحسب ، و إنما تتسبب فـي               
   .» عامة  لديهالعامل الزمني

  
-----------------------------  

  .57 . ، ص1979 ، 3 ، دار النشر الكويت ، ط »يمي  علم النفس التعل«، .خ محمد ـ1
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3- WELLIS  A. , « Lecture , écriture et dyslexie »,ed. Delashaux et Neistle , Suisse , 1989,  p.p. 170-182. 
4- JADOUL  M. , « Psychologie scolaire : inapprentissage de lecture » ,ed. PUF , 1978 , p. 36. 
 



  :تلك الصعوبات في تعلم القراءة فيما  يلي ) 1(تعوينات  .ع لقد حصر و
  ،تطابق بين مستوى الذكاء العام و المستوى في القراءة و الكتابة الالّ -
  ،القراءة و الكتابة للصف بشكل عاممستوى القراءة و الكتابة منخفض عن مستوى -
  ،راءة و الكتابة مقارنة بنتائج الحساب تطابق بين نتائج القالالّ-
  ،عدم القدرة على ربط و ترتيب الحروف و الكلمات لبناء الجملة -
  ،ستعمالها أثناء الكتابة اصعوبة في فهم المفردات و -
  ،صبع للنص المقروء إلتباع بااال-
 ،ترك الكلمات و السطور أثناء القراءة -
  ،ة في القراءة عدم تطبيق القواعد و المهارات المطلوب-
  ،القراءة البطيئة و التهجي -
 .إهمال الترقيم في أغلب األحيان -

ضطرابات التي يقع فيها عادة األطفال العسريين        أنواع اال  . ع لم يحدد تعوينات  
تكلم ) WELLIS () 2(ويليس   في القراءة ، بل تكلم عن المظاهر العامة فقط ، بينما          

  :ث على مستوى الكلمة و هي عن أربع من تلك التغيرات التي تحد
:    مثال مجال  الداللي  ذ كلمة بأخرى لديها نفس ال     ض التلمي يعوكأن  : التغيرات الداللية   

   .)cat ( يقرأ قط) dog (كلب
:                 كأن يحذف حرفا أو مقطعا ، أو مجموعة حـروف مـن الكلمـة مـثال                 : الحذف  

 ]aعgumu [  تقرأ ]a عgu. [   
  نفـس   لـديها  فس الحروف ، لكـن لـيس      مة بأخرى لديها ن   كل كأن يقرأ    :ستبدال  اال

   ] .gahara[ يقرأ  ] hagara: [   مثال الترتيب،
بأن يضيف للكلمة ، حرفا أو مقطعا و هذا عندما يجد صعوبة في قراءتها                : افة  ضاال

  . ]oamagi[ يقرأ  ] oallaga: [ مثال 
بأننا سنصنف ذلك  ال يعني حتماووجود نوع أو عدة أنواع من تلك الصعوبات 

وإنما تكرار تلك األخطاء و زيادة نسبتها في القراءة ، هو           التلميذ ضمن العسريين ،     
  .الذي يمكننا من التشخيص 

  
  

---------------------  
 .د: إ  .  ، ت     » صعوبات تعلم اللغة العربية المكتوبة في الطور الثالث من التعليم األساسي           « ،   . ع  تعوينات -1

  27. . ص ،1998، خولة طالب اإلبراهيمي ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
2- WELLIS  A. , Loc . cit , p.p. 166-167. 



عـن بعـض   ) BOREL MAISONNY () 1( بوريـل ميزونـي  و قد تكلمت 
 ،خصوصيات هـؤالء األطفـال     هي من    األعراض المصاحبة لعسر القراءة ، والتي     

  :ندرجها في 
 تحديـد مواقـع التخطـيط       ة في صعوبكو يظهر   :  في التوجه    ضطرابا-

من الطفل  عدم تمكن    إلى جانب وجود جانبية مضطربة تكمن حتى في          ،الجسدي
  ،يسراه عن تحديد يمناه 

يعاني هـؤالء األطفـال مـن       : ضطرابات في تحليل الظواهر الصوتية      ا-
 هذه الصعوبة   و. صعوبة في تقدير طبيعة الفونمات ، أو العناصر النطقية للكالم         

  ،في اإلدراك تعود إلى الخلط بين الصوامت 
تبرز في صعوبة إعادة عدد من الـضربات        : ضطرابات رقمية إيقاعية    ا-

  اإليقاعية ،
يمكن أن تعود إلى وجـود بنـاء سـيء    : وجود فجوة في المجال اللغوي      -

  .للمرحلة الكالمية على مستوى شكل الكلمات و تنظيمها 
كثيرا على مشكلة التوجـه  ) BOREL MAISONNY(زوني  بوريل  ميركزتو

  .عتبرتها مشكلة ثابتة عند جميع العسريين اإذ 
  

ضطراب التوجه لـيس أساسـي ، إذ أن     ارى بأن   في ) ESTIENNE (اتيانبينما
و في كثير من األحيان      .ه يقرؤون جيدا و بالرغم من هذا فهم يعانون من         الهناك أطفا 

      خاصة على الكتابـة       ،على بعض المواد الدراسية   ضطراب عسر القراءة    اينعكس  
لكن يالحظ بأن بعض المواد األخرى يحسنها التلميذ حتى و لو كـان             ) . اإلمالء  ( 

يعاني من عسر القراءة كالحساب أو المواد التي ال تتطلب منه القراءة ، و خاصـة                
  .القراءة الجهرية 

  
       لف ، حـسب كـل لغـة ،         بين اللغات يجعل تلك األعراض تخت      ختالفاالإن  

و سنتطرق في العنصر الموالي إلى خصوصيات اللغة العربية ، التي نحـاول مـن               
  .خاللها دراسة العسريين في مهام القراءة باللغة العربية الفصحى 

  
  
  

------------------------------------------ 
1- BOREL MAISONNY  S. , loc . cit ,  p. 08. 



I-2-4-الـعـربــيــة  اللغة حـروفص  خصائ:  
 حرفا ، إلى جانب ثالث صوائت ال تكتب عـادة              27تحتوي اللغة العربية على     

و مميزات تلك الحروف تجعل األطفـال المتمدرسـين         .) َ  ،ُ  ،ِ        (و لكن تنطق          
 كما يواجهون صعوبات في تعلم القراءة و الكتابـة ، و يمكـن              ،يقعون في مشكالت  

   :)2(،)1(مشكالت فيما يليإجمال تلك ال
ـ        -1 ك (،  )س ، ص    ( ،  ) ت ، ط    ( ل   تقارب بعض الحروف في النطـق مث

، ] t [  ،]t( [،] )s [  ،]s( [،] )k( [تنسخ بالترتيب كما يلـي      و التي   ) ث ، ذ    ) ( ،ق
]q([، )[O] ،[d]. (  

 تشابه كثير من الحروف الصوتية في الرسم الخطي  تشابها يصعب معـه              -2
ب ، ت ،    (  األحيان التمييز بينهما ، و هذه الحروف المتشابهة متعـددة            في كثير من  

، ) ص ، ض    ( ،  ) س ، ش    ( ،  ) ز  ر ،   ( ،  ) د ، ذ    ( ،) ج ، ح ، خ      )  ( ث  
  ،) ف ، ق ( ، ) ع ، غ )   ( ط ، ظ (

  ،) ت ، ة ( ، ) هـ ، ه ( ، ) ، ك   ( تعدد أشكال بعض الحروف كمثال -3
تنوعها ، فلكل حرف صورة خاصة في أول الكلمـة      تعدد صور الحروف و    -4

جـ (،)ـلـ ، ل  ( ،)عـ ، ـعـ ، ع      ( ،  ) ، ـيـ ، ي        (وسطها وآخرها مثال    و
  ،) ، ـجـ ، ج 

 و عدم رسمها على الحروف في الكتابة تجعل النطـق          ، إن إهمال الحركات   -5
  ،ى للقراءة   لكن هذا المشكل ال يظهر في السنوات األول،بالنسبة للمبتدئين صعبا

   التنوين ، و هو صوت ينطق و ال يرسم في الكلمة ، بل يرسـم فتحتـين ،              -6
       كـسرة (،)ضمة و نـون     ( ،  ) فتحة و نون    ( أو ضمتين أو كسرتين في حين لفظه        

  ،] nafidatun[نافذة تنطق : مثال ) و نون
 توجد  و هذه الكلمات التي   (  هناك مشكلة في الحروف التي تكتب و ال تلفظ           -7

 ) irrégulier(بها حروف تكتب و ال تلفظ تدعى باللغة الفرنسية كلمات غير نظامية           
  ، ] safaru[ و األلف بعد واو الجماعة مثل سافروا  مثل واو في  عمرو

  
-----------------------  

    طباعـة و النـشر   ، دار الفكر لل » أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية و الممارسة          « ، . عبد الفتاح ح   -1
  .187-184 . ص،1999و التوزيع ، 

، 2000، العلمية الدولية للنـشر و التوزيـع   ، دار  » طرق تعلم األطفال القراءة و الكتابة        «،.ح هشام   -2
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 و هي أيـضا كلمـات       . هناك أيضا مشكلة الحروف التي تكتب و ال تلفظ           -8
الم في الكلمة الثانيـة ،      الولى ، و بعد      بعد الهاء مباشرة في الكلمة األ      ،غير نظامية   

أولئـك  :جتمع األمران في كلمة   اكما لم تكتب الم ثانية في الكلمتين األخيرتين ، و قد            
ـ  ] ula ika[ تنطق  ا  حيث كتب الواو و لم يتلفظ به ، و حذف األلف بعد الم مع أنه
  ،لفظت

مرية ينـتج   ق و ال  إتصال الم الجر بالكلمات المبدوءة بأداة التعريف الشمسية       -9
   ] .lilqamar[ و للقمر  ] lirragul[ عنه همزة وصل للرجل 

    إختالف نطق الحروف العربية بإختالف ضبطها فتحا و ضـما و كـسرا       -10
   ، ] )b[ ، ب     ] bi[ ، ب      ] bu[ ب    ( ، ) َ  ،ُ  ،ِ  ،ْ  (و سكنونا 
أنيث و آخر الكلمة فمـرة       بعض الحروف تنطق بطرق مختلفة مثل تاء الت        -11

كلمة :  مثال   .تنطق تاءا وعند الوقف تنطق هاءا ، فالصوت يتغير و الرمز ال يتغير            
  ،  ]sagarah[ صعد عمر فوق الشجرة       :شجرة 

  ، ]sagarati[ صعد عمر فوق شجرة التين      
 يجب وصل بعضها بـبعض     التي  في اللغة العربية نالحظ بعض الحروف      -12

خـتالف  ان بعضها اآلخر ال يجوز فيه الوصل ، و هذا األمر ينجم عنـه               في حين أ  
  ) .سمسم ( مفصول و في رسمه وهو متصل ) رأس ( س :  مثال .رسم الحرف

تعد اللغة العربية من اللغات المعربة ، و الكلمة المعربة          :  جانب اإلعراب    -13
      يرفـع  مـثال  :معـرب في العربية هي التي يتغير آخرها بتغير التركيب ، فالفعل ال

و ينصب ، و يجزم بناءا على العامل ، ثم يكون إعرابه مـرة بالحركـة ، و مـرة                    
الحاالت حتى يثـري خزانـه       و مرة بالحذف ، و على التلميذ معرفة كل           ،باإلثبات
  .، و هذا صعب عليه اإلمالئي

  
   .ني في دراستنا التي تمثل المتغير الثااكرة العاملةذفيما يلي على ماهية السنتعرف  و
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  

  الذاكرة العاملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-II1- الذاكرة :  
  

II-1 -1- هندسة الذاكرة:  
 يجب  ،تصل إلى الذاكرة كمية هائلة من المعلومات آتية من المحيط الخارجي          

 تختار الـذاكرة المعلومـات      و.ستعمالها  ا حتى تسهل معالجتها و      ىأن ترشح و تنتق   
ل العديد من المعـارف     هم أكثر نفعا إلتمام المهمة المرادة ، و بهذا فهي ت          ا تبدو التي

 .األخرى 
 فكل واحد   ،شترك في نفس المكونات   تإالّ أنها   الذاكرة  تعدد نماذج   بالرغم من   

التي يسميها بعض الباحثين بالذاكرة القـصيرة       (  يعترف بوجود الذاكرة العاملة      هامن
 générateur(ة الطويلة المدى إضافة إلى مولد اإلجابة  ، إلى جانب الذاكر)المدى

de réponce ( و المسجل الحسي) registre sensoriel. (  
 )GAGNE(ي  ي نعتمد على نموذج غـان     ،المكوناتهذه  لتوضيح كل واحد من     و     

                                                                    ) :1(يوضح ما يلي الذي  ،)1985(
لمعلومـات  التـي تـدخل إلـى     نطالق لان المحيط  هو في آن واحد نقطة       إ
 كما تحتوي الذاكرة على ذاكرة      .، و أيضا هو نقطة و صول لتلك اآلتية منها           الذاكرة

العمل و التي تدعى أحيانا بالذاكرة القصيرة المـدى ، و تعتبـر مركـز معالجـة                 
     ،لى الذاكرة الطويلة المـدى و منهـا       لمعلومات إ  فعن طريقها تمر كل ا     ،المعلومات

لـى  إو هناك مولد اإلجابات الذي يستقي معلوماته من الـذاكرة  العاملـة ، ومنـه                 
غير المناسـبة   ي المعلومات الزائدة و   صالتي سوف تق   ) émetteurs( المستقبالت  

  .للموقف
     ،)Gagné(  هذه نظرة وجيزة عن مكونات الذاكرة حسب نمـوذج غـانيي          

  : اآلتين على حدة سنقدم النموذجكل مكوإلى و قبل أن نتعرض 
 
  

  
  
  

  ــــــــــــــــ
1- TARDIF J., «Pour un enseignement stratégique: l'apport de la psychologie cognitive», ed. Logique, 
Paris, 1990, p.163. 
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 :)les récepteurs sensoriels (المستقبالت الحسية  - أ
لتقاطها عـن   ام  على المعلومات كما ت    ،في هذا الجزء من الذاكرة يتم اإلبقاء      

نـصب علـى الـذاكرة البـصرية        ت في البداية   و كانت الدراسات   .طريق الحواس 
)M.éconique (    التي درسها سبيرلنغ)SPERLING (عام) و ،)1960    الحـظ بـأن

العديد من المعلومات يتم إلغاءها في هذا المكون كما أن مدة بقاءها جد قصيرة فهي               
لى الذاكرة العاملة ، و إما تضيع، و هناك نـوع            تبعث إ   أن إماف ثا ،    4/1ال تتعدى   

  .)M.échoique()1( آخر من السجالت الحسية و هو الذاكرة السمعية المسماة 
فئتين هامتين مـن العمليـات ،   ) المستقبالت الحسية ( يؤدي النظام الحسي   و

ستخالصات المعـالم لكـل     اتعرف أوالهما باإلحاطة اللحظية ، بينما تعرف الثانية ب        
 تضطلع أولى هاتين الوظيفتين بتنظيم المدخل المـدرك ، أي فـي             ،وضوع مدرك م

 ثم تستخلص معالمهـا     ، تحيط بالمعلومة   يجب أن  ،) ثا 4/1حوالي  ( وقت جد قصير    
الطويلـة  المثير بالمعلومات الموجودة فـي الـذاكرة         المميزة من خالل مقابلة ذلك    

  .المدى
     خ أكثر مما هـو وجـود فعلـي         ر للم يعتبر هذا التخزين الحسي مجرد تصو

حرفا خمسة و عشرين    إلى    سعتها كبيرة تصل   نفإ ،فمدخالته باإلضافة إلى سرعتها   
ـ ف ).رنينهـا  وشـكلها  (أبجديا، وما يتصل بها من معلومات بـصرية        رغم قيمـة  ب

ـ المستقبالت الحسية النظرية إالّ أنها قيمة ضـئيلة بالنـسبة للقـراءة و تدر                      سها ، ي
   اهـا  و ليس هناك دليل علـى أن محتو        .) مثال اهسعتزيادة  (  التغيير فيها    إذ ال يمكن  

ليس في الوسع إسراع وقفات تثبت العين التي لها دور في عمليـة             فال يدوم طويال،    
أكثر ما يعول عليه في الفروق القرائية هو فاعلية ، و كفايـة المـخ فـي           و ،القراءة

بـصرية  ال المعلومات غيـر     ي و ه  ،)مأي ماهو مخزن في ذ ط       ( ستخدام مايعرفه   ا
  .)2( من خلع المعنى على المعلومات البصرية ئتمكن القارالتي 

ـ بينه و    الفرق   منا في هذا العنصر على اإلدراك ، فما هو ؟ و ما           تكلّ ين ب
  الذاكرة ؟
  
  
  
  

-----------------------  
1- ROULIN JL.,loc.cit, p.p.274-275.  

  .101. ، المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية ، ص»للغة العربية و تدريسهاقضايا تعليم ا«، .حسيني ع-2



اإلدراك هو ما يتكون لدينا من فكرة ، أو ما يرتسم في أذهاننا من صورة               
 سمعية أو بصرية ، أو هو الصورة التي نشكلها أو الفكـرة             ةنتيجة لمؤثرات بيئي  

ق األذن فتسمى باإلدراك     ووصلت عن طري   ،التي نحملها جراء معلومات تلقيناها    
  .يق البصر قتسمى باإلدراك البصريرالسمعي أو عن ط

تصال الفرد  ا عملية عقلية يتم بواسطتها      هو )Perception(اإلدراك  «إذن  
   .)1 (»بالعالم الخارجي في الموقف الراهن

هو وسيلة الفرد في تحصيل موضوعات عناصر الخبرة المباشرة ، بينما           و
سترجاع تلك العناصر و الموضـوعات  امواقف الماضية ، أي     لا إدراك   هوالتذكر

  .و ما يرتبط بها من خبرة سابقة 
 :مثاال يوضح فيه الفرق بين التذكر و اإلدراك فيقول        ) 2(.ه.معبد الحميد    مقدوقد  

نعـم إنـي    (: و أنتما على ساحل مدينة فقال       ) هل ترى البحر  ( لوسألت صديقك   
، لكن   اآلن و هو ال يراه   ) هل رأيت البحر   ( :ول له ، فهذاإدراك أما عندما تق    )أراه

سـتعمل صـيغة    اففي اإلدراك   . فهذا تذكر   ،   ) نعم إني رأيته   (:رآه من قبل فقال   
  .ستعمل صيغة الماضي االمضارع أو الحاضر الراهن ، أما في التذكر ف

  

 :الذاكرة العاملة أو الذاكرة القصيرة المدى -ب
لذاكرة العاملة تقدم المعلومـات للـذاكرة       نموذج هندسة الذاكرة يبين أن ا     

و أيضا هـي تـستقبل منهـا        ) 35. في النموذج ص   3أنظرالسهم(الطويلة المدى   
الذاكرة العاملة تتحكم في    كما أن   )  35.في النموذج ص     4 أنظر السهم (مباشرة  

مثلهـا مثـل الـذاكرة      ) 35.في النمـوذج ص       5 أنظر السهم (مولد اإلجابات   
م الذاكرة العاملة في مولد اإلجابة يكـون عنـدما تكـون       كن تحكّ الطويلةالمدى، ل 

المعلومات  تصريحية ، و كلما كانت أيضا المعـارف اإلجرائيـة و الظرفيـة               
  .) 3( ألن الذاكرة العاملة هي مقر الوعي ،)automatisé (آلية غير

  
  
  

  
-------------------------  

، 1984، المكتبـة األنجلومـصرية ، القـاهرة ،          »ول المعلومـات     العمليات المعرفية ، و تنا     «،. أنور م ش   -1
  .43.ص

  .212.، دار الشروق ، دون سنة ، ص»أصول علم النفس العام «،. عبد الحميد ه-2
3- TARDIF J.,loc.cit ,p.191. 



ستدعاء المعلومات من الذاكرة العاملة في الحال       اليست هناك مشكلة في     و
ظات التفكير أو الـشروع     حظة الحاضرة من لح   دون مجهود يذكر، فهي تعني الل     

 معلومة، و لوحملت أكثر ستفقد محتواها و يفقد         2 ± 7 تتسع لـ    وفي عمل ما،    
  .رهااأثمحى تصاحبها التحكم في شفراتها و 

عددا من الخصائص الهامـة     ) BOWER ( ) 1975) (1(  باور أوردقد  و
  :  تتضمنالتيللذاكرة الفاعلة و بالنسبة
ن المعرفة التي تتواجد في الذاكرة العاملة تتواجد فيها بصفة مؤقتة فقـط             أ -        

حيث أن هذه المعرفة تنتهي بواسطة الذبول و التالشي الزمـاني أو التـداخل مـع                
  ،المعرفة الجديدة التي ترد إلى هذه الذاكرة 

أن ديمومة المعرفة التي تتواجد في الذاكرة العاملة يمكن أن تتزايـد عـن               -
  ،اإلعادة و التكرارطريق 

   تـستطيع أن تـستوعب   ال أن الذاكرة العاملة ذات طاقة محدودة حيث أنها        -
  ،بنودا قليلة فقط في كل مرة إالّ 

 يستطيع أن يستخدم    ،)أحد مكونات الذاكرة العاملة     ( أن المعالج المركزي     -
 التي توجـد    ستخدام البنود ابنودا من الذاكرة العاملة على نحو أسرع من قدرته على           

 .في الذاكرة الدائمة 
  أن الذاكرة العاملة تستطيع في معظم األحيان أن تحتفظ بالتنظيم اللحظـي            -

  .أو الزماني للبنود على ماهو عليه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

----------------------------  
  .38. ، ص1985ة ، ، جامعة عين شمس ، كلية التربي» مدخل لدراسة علم النفس المعرفي «، .  إبراهيم ق-1



  : الذاكرة الطويلة المدى -ج
ضطلع بمهمة تخزين كل أنواع     ت و تعتبر التركيب األكبر في النظام المعرفي،     

التعاقبات الـصوتية،   ،من الصور البصرية   كال   تتضمن   التيالمعارف و المعلومات    
 .هـات تجا القـيم واال   ،فتراضـات  اال ،العالقات المجردة  ،المفاهيم،  البرامج الحركية 

 إلى جانب البرامج الخاصة بمعالجة كل من هذه المكونات أن كثيـرا مـن               يالحظو
، ) semantic (  داللـة   تعتبر معلومات ذات   ،المعارف الموجودة في الذاكرة الدائمة    

 بخصوص المعلومات العامة و هي      ،فهي تعكس و على نحو مباشر معارف اإلنسان       
دة أبحاث نفسية معرفية أن بعض العالقات       و تبين بعد ع    .ترتبط في معظمها باللغة     

ية للمفهوم  لبين المفاهيم قد تقوم على أساس تصنيفي أو على أساس الخواص اإلختزا           
)1(.  

أن هناك نوعين من الذاكرة الطويلة المدى هما        ) TULVING(يرى تولقنيع   و
       . )m.sémantique( و الـذاكرة الدالليـة      ) m.épisodique( الذاكرة الحلقيـة    

 أما الذاكرة الداللية فهـي ذاكـرة        .ألحداث الشخصية   اتعتبر الذاكرة الحلقية ذاكرة     و
هي ذاكرة مجردة ،    ف ، اإلجراءات وء ، الشروط    ىالمدلوالت ، القوانين القواعد المباد    

كما أن المعلومات الموجودة فيها أكثر شمولية  من المعارف الموجودة في الـذاكرة              
  .)2(الحلقية 

عتبارها بمثابة دوالب فيـه     از فإن الذاكرة الطويلة المدى يمكن       بشكل موج و
 أو هي نسق منظم تتصل فيه العناصر و المعاني و األفكار بعضها             ،سدى و لمحات  

 و تتعامد وفق أسلوب محدد و على نحو ما حيث           ر تتجاو ،تتراص ،ببعض ، تتقاطع    
  ).3(نفصال بين تلك المكونات اال 

 ،)العاملـة   ( المدى تختلف عن الذاكرة القصيرة المدى       إذن فالذاكرة الطويلة    
    فـي   وجـودان غيـر م  ان   هذان العنصر  و .ة بقاء المعلومة فيها     في سعتها و في مد 

  .الذاكرة الطويلة المدى عكس األخرى
  
  
  
  

---------------------------  
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  : مولد اإلجابات  -د
ن أبأن نعتبر   يمكننا  و  إمكانية وجود هذا المكون ،       ىهناك من الباحثين من نف    

بالـذاكرة  على األقل يشمل على وحدة تخمين اإلجابة و .إلجابة  ل يحجز للتلميذ فضاء 
 تـرتبط  و . شرطية آليـة  المعارف إجرائية أوالعاملة ماعدا الحاالت التي تكون فيها 

 الذي يكون حزامـا أو طريقـا لإلرسـال نحـو            ،بمولد اإلجابات المنتظرة  اإلجابة  
 فإن مولـد اإلجابـات يراقـب        ،)GAGNE() 1985( ، وحسب    المستقبالت الحسية 

 فهنـاك   ،عنها بواسطة عـدة سـبل     ، فيعلن   عندما تصبح اإلجابة جاهزة      الموزعات
 و أخرى عن    ،وية و أخرى عن الحركات الجسمية     مستقبالت مسؤولة عن اللغة الشف    

  .)1(الكتابة 
   ر هدف ما ، و تصور الخطـة الخاصـة بتحقيقـه ،             ختياافعقب اإلنتهاء من    

        فتوصـف المـسالك  .ستجابة بما يتفق و الهـدف المنـشود   يتعين إبداء نوع من اال  
تحـصل  ، و هنـا   المستقبالت الالزمة ىتنتقو ،و التصرفات المالئمة لتحقيق الهدف    

   .ل العمليةثير المقدم في أوستجابة للماال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------  
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II-1-2-  شروط عمل الذاكرة:  
يتطلب التوظيف الجيد للذاكرة عدة عوامل تساهم في تنـشيطها و تـشجيعها             

  :، و تتمثل هذه العوامل في المخطط التاليعلى القيام بواجبها على أكمل وجه 
  
  
  

  
  

  
  

  
 :نتباه اال - أ

 ، على حصر و تركيز حواسه فـي مثيـر داخلـي      رد قدرة الف  « يعرف بأنّه   
، أو هـو    )  موقـف    ، شخص ،شيء(  أو في مثير خارجي      ،) إحساس خيالي  ،فكرة(

  ).1(.»مثيرما ب بؤرة شعور الفرد
الشخص المنتبه ينغلق على العالم     ف .و هو شرط أساسي لتسجيل المعلومات     

أنّه يخفض من نشاطه المـألوف      زيادة على   . الخارجي حتى يركز على ما يهمه       
 أهمية ، حتى ينتقي التنبيهات المهمة ، وبهذا يـتمكن مـن             يعند ظهور شيء ذ   

     كمـا سـبق    ( ،اإلستجابة لها ، و هذا ما يجعله أول خطوة لسيكولوجية اإلدراك          
أنظـر     ،إلدراك يسبق التذكر ، و بدونه ال يمكن للمعلومة أن تخـزن    فإن ا  ،و قلنا 
    .)37.ص

  :  التنظيم -ب
 فـالتنظيم الجيـد     .المعلومات و تـذكرها    ؤثر على عملية تسجيل   يعامل  هو

دعاء و تذكر جيد ، فأحيانا بـالرغم مـن تـوفر            ستللمعارف و المفاهيم يؤدي إلى إ     
 ،عين إالّ أن الشخص يعجز عن تذكره فيما بعد        مشيئ  تجاه  اعاملي اإلنتباه و الحافز     

ـ  تصنف بطريقة ولمهذا راجع لكون أن المفهوم أو الفكرة المكتسبة لم تعالج           و سهل ي
ستدعاء أو التذكر يرتبط بالطريقة التي ينظم من        االإن  بهذا ف و. ها  ؤستدعااتذكرها و   

  .في تحسين وظيفة الذاكرةوم يساهم إذا فالبناء الجيد و المنظم للمفه. خاللها  التفكير
--------------------------  

   .14.،ص1998، مكتبة زهراء الشرق، جامعة عين شمس، »صعوبات التعلم و التعليم و العالجي «، .عنبيل  -1
  

 احلافز احلاجة و اإلهتمام  التركيز  التنظيم االنتباه



  : التركيز -ج
يقوم أساسا  وهو   ،كتسابات أعمق كلما كان التركيز جيدا ، كلما كان تسجيل اال        

  .المكتسبات الجديدة  و يمكن أن نضمن تسجيل المعلوماتنتباه ، و بدونه العلى اال
  

  : الحاجة و اإلهتمام -د
 فهي تشير إلى مـستويات نـشاطه        ،إلشارة و التنبيه    إلى ا له حاجة    كل فرد 

الحاجـة  :  مثل ،الحسي اإلدراكي ، و تجعله يهتم باألشياء التي تشبع و تلبي حاجاته           
هتمام تتلخص في كون    إذن فالحاجة و اال    . و الحاجة إلى حب اإلستطالع       ،إلى نشاط 

  .بهكتسااهتمامه به و بالتالي يحاول ا وجد بأنه بحاجة إلى شيء ما زاد مالّ كالفرد
  

  :  الحافز -هـ
   و الطفـل   ،» رغبة عامة إلنجاز بعض األهـداف        «عرف الحافز على أنّه     ي

ا ينجح في ذلـك   شعرية أو سورة قرآنية ، فإنّه غالبا م رغب في حفظ قصيدة    إذا ما 
  ) .1( عكس األمر المفروض عليه

  

II-1-3-  آلية عمل الذاكرة:   
  سبات اآللية و الحاسـوب    اكل أنظمة الذاكرة حتى تلك التي تستعمل في الح        

خـراج  ادخال و   ا تستلزم مساحة للتخزين كماتحتاج أيضا لوسائل        ،نسانو لدى اال  
  : ثالث عمليات هي تتمثل فيالمعلومات و هي

  
  : )Encodage ( التحويل الشفريعملية - أ

 و هـذه    .إن المعلومات التي يتم تخزينها هي وحدها التي يـتم تـذكرها             
 و قـد    ،العملية كثيرا ما تتضمن تجميع أو ربط المادة بالمعرفة أو الخبرة السابقة           

 ،و كلمـات أ ،أو تصميم، لهذه المعلومات في شكل صورة    ) code( توضع شفرة   
  .)2 (أو أفكار ال معنى لها 

 
 
 
------------------------------------------------ 
1-LAPP D.,DINOD B., «comment améliorer sa mémoire tout age »,ed. Bordas , Paris,1989,p.14. 

  .132.، ص1983، دار مكروهيل للنشر، مصر ، »مدخل إلى علم النفس«،.، نجيب خ.، محمد ع. سيد ط-1



تم بواسطتها تكوين آثار الـذاكرة حتـى        يويل الشفري   إذن فإن عملية التح   
 وهي أولى العمليات التي يمارسها الفرد بعـد عمليـة إدراك            ،تدوم فترة بقاءها  

 يتعرض لها في المواقف المختلفـة ،  التي أو،عناصر المعلومة التي تعرض عليه   
يـة   من حالتها الطبيع   ،بحيث يتم في هذه المرحلة تحول و تغير شكل المعلومات         

  .التي تكون عليها حينما تعرض على الفرد إلى مجموعة صور و رموز 
  :)1 (يميز الباحثون بين نماذج شفرة الذاكرة على النحو التالي

        ل عنــصر المعلومــاتيمثّــ : )code visuel( الــشفرة البــصرية -
  .في الذاكرة بواسطة مظهره البصري الدال عليه 

ـ  : )code acoustique(الشفرة الـسمعية  -     ل عنـصرالمعلومات يمثّ
  .سمها السمعي الذي يدل عليه أو بما يدل عليه سماع  المظهرفي الذاكرة بواسطة

 عنصر المعلومات لحيث يمثّ : )(code hoptiqueالشفرة اللمسية -
  في الذاكرة بواسطة المعنى الذي يدل عليه 

  
  :  )stockage( عملية التخزين -ب

ضرورية في منظومة الذاكرة ، فحـين يـتم وضـع           هي العملية الثانية ال   
  ).2(  الشفرة لخبرة ما تخزن

  حين الحاجة إليهـا ، و يـستدل       ى  لإو تبقى المعلومات المخزنة بالذاكرة      
        على عملية تخزين المعلومات ، أي على وجـود آثـار الـذاكرة دون نـسيان               

 خـالل   ،)recall( سـتدعاء   اأو   ) récognition(ما يمارسه الفرد من تعرف      
  .سترجاع التي تعتبر ثالث مرحلة من مراحل الذاكرة عملية اال
  
  ) :récupération(  عملية اإلسترجاع  -ج

       أن خزنهـا ،     لـه  ستعادة الفرد للمعلومات التي سـبق     امكانية  اتشير إلى   
    الموجودة في الـذاكرة ،     التذكرسترجاع المعلومات على مدى قوة آثار     او يتوقف   

لـذلك تعتبـر مـشكلة    . سـترجاع    مستوى عالقة هذه اآلثار بدالالت اال      و على 
  سترجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى أهم مشكلة يتناولها هذا النظام ، ا

  
---------------------------  

  .152.، ص1992، المكتبة األنجلومصرية ، القاهرة ، » علم النفس المعرفي المعاصر «، .أنور م ش-1
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حيث أن كمية و نوعية المعلومات التي تحتويها كبيرة و مختلفة بدرجة تجعل من              
استرجاع المعلومات المناسبة التي تتالءم والمهمة       ، في كثير من المواقف    بصعال

ء بـشكل   ى التي يجب أن يفسر القـار       عملية القراءة   ما يحدث في    مثل ،المرادة
 باالستعانة في كـّل     ، معنى الرموز التي تحتويها المادة المقروءة      ،مباشر و فوري  

   .مرة بما هو مخزن في ذاكرته الطويلة المدى
 

-II1-4-لعالقة بين الشفرات السمعية، البصرية و النطقيةا:  
ـ             وإن وجـدت   ة ؟ هل هناك عالقة بين الشفرات السمعية ، البصرية و النطقي

    خاصـة لكـل شـفرة   ) عاملـة  .ذ ( فما نوعها ؟ و هل توجد ذاكرة قصيرة المدى      
  نوع واحد يشمل الذواكر الثالث؟   الذاكرة القصيرة المدى هي؟ أم أنةعلى حد

عـام  )BETTY ANNETVY( بيتي آناتفيهناك فرضية عرضتها الباحثة
   :كنتيجة للتجربة التي قامت بها و هي) 1 ()1971(

شخاص ، و طلبت منهم تذكرها فـي عـدة          ألحروف  المت قوائم من    قدأنّها  
  . ثا2/1 كل يمواقف مختلفة ، هذه الحروف قدمت بسرعة حرف ف

  ،م القائمة بطريقة بصرية ، سمعية و نطقيةدتق : 1الحالة 
   ،تقدم القائمة بطريقة بصرية و سمعية أو بصرية نطقية  : 3 و 2الحالة 
  . القائمة بطريقة بصرية فقطتقدم: 4الحالة 

          ،) Film(يتم العرض البـصري للقائمـة عـن طريـق شـريط مـصور               
 ، بينمـا    )Magnétophone (المـسجلّة سـتعمال   اأما العرض السمعي فيكون ب    

و لكي ال يتـدخل الـسمع       . العرض النطقي يحدث بنطق الحالة نفسها بالحرف        
بعاد النطق في الحالة    للسان فقط ، وإل   تنطق الحالة بالهمس أي تحرك الشفتين و ا       

   تفـرض  ) Murray (  ميـراي  ستعانت بتقنية تعود إلـى    ان الباحثة   إالبصرية ف 
  . عند عرض أي حرف على الشاشة  ]li-ya[على الحالة النطق بـ 

 حيث يعـادل    ،النتائج التي توصلت إليها هي أن تذكر الحروف كان قليال         و
 أما في   .ي حالة العرض البصري للحروف       من حروف القائمة ، و هذا ف       20%

 النسبة   أي ضعف  %40 حيث كانت نسبة التذكر    ،الحاالت األخرى فقد تم العكس    
  :يمكن أن نستنتج مما سبق و السابقة
  
  

------------------------------  
1-  LIEURRY A.,loc.cit ,p.p.103-104.  



بين  ي والبصري النطقي  أن الفعاليات المتساوية بين التقديم البصري السمعي،      
 .الية هشاشة الشفرة البصرية  و بفعانأن الشفرتين السمعية و النطقية تعوض

البـصرية الـسمعية و البـصرية       ( أن غياب النقص بين هاتين الحالتين       و
 يبين أن الشفرة السمعية و الشفرة النطقية ال يمكن أن نعلم أيهما األهـم             ) النطقية

فتراض وجود نفـس    ا مربحة للشفرة البصرية ، و       اثارن آ اهما تضيف و ،نيمالمهو
فتراض االمميزات عند الشفرتين السمعية و النطقية غير وارد بينما من المعقول            

  .وجود ذاكرة قصيرة المدى تتالءم و تنسجم مع الشفرتين  السمعية و النطقية 
ة حتم إذن إعاد  يالتعارض بين الذاكرة القصيرة المدى و الشفرة البصرية          -
عادة بصوت مرتفع أو عـن      المعلومة سواء إلى سمعية باال     )recodage(تشفير  

  .طريق النطق بصوت منخفض
رة تبين جليا الصعوبة الكبرى للقراءة ، ونحن نعمل عمـال   يهذه النقطة األخ  

فعند تقديم نص للقراءة، تلك الرمـوز المكتوبـة يجـب أن            .موازاة معها   بالآخر  
القـراءة  ( أو إلـى رمـز سـمعي        ) اءة الـصامتة  القر( تحول إلى رمز نطقي     

  .ستخالص المحتوى و الفهما حتى يتمكن القراء من ،)الجهرية
  

  .وهذا عن الذاكرة العاملة ؟ موضوع إهتمامنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



II-2- الذاكرة العاملة:  
  

مـن  ،  ) 34.ذكرناه فـي ص   كما سبق و    (قسمت الذاكرة إلى ثالث مكونات      
 تهـا مهمقصيرة المدى   ال و أغلبهم كان يرى بأن الذاكرة        .حثين  طرف الكثير من البا   

 لكـن   . كما وصلت إليهـا مـن المثيـر الخـارجي            ،لمعلومات  المؤقت ل تخزين  ال
تقوم بتخـزين   زيادة على أنها      أضاف بأن الذاكرة العاملة     ،  )  BADDELEY(بادلي

   .هاعاسترجا يتم  المعلومة الواردة من المثير ، فإنها أيضا تعالجها ، وعن طريقها
 كان لزاما تغيير التعريف الكالسيكي للذاكرة القـصيرة المـدى           ،و مع التطور  

 ستدالل ، فإن حلّ   بالذاكرة العاملة ، فلو أخذنا عملية معرفية معقدة كالتحقيق ، أو اال           
حل مـشكل   ف. تفاظ المؤقت محدودة    حمشكل من هذا القبيل لن يتحقق ألن قدرات اال        

   ، النتائج الوسيطية لكل المعلومات المهمـة      و يمات ، هدف النشاط،   يتطلب تذكر التعل  
لكن هذه القدرات ال تتوافق مع قدرات الذاكرة القصيرة المدى وهذا ما تبين سـواء               

  .في األبحاث التجريبية لعلم النفس أو األبحاث التطورية الذهنية 
ـ     ) DEMESTER ( )1985 ()1(دومستريرى   ذاكرة بأن المهام الكالسـيكية لل

 تتطور عكسيا مـع  ، أوالحروف، الكلماتأووحدة حفظ األرقام ،  مثل  القصيرة المدى   
 سنوات تكون وحدة الحفـظ مهمـة         6 و   2ما بين   ف. تطور المستوى العقلي للطفل     

 13 إلـى    7 وحدة مـن     1,5(  سنوات   7 لكن تتناقص بعد     ،) وحدة   4,1 إلى   1من  (
       سـنة  13و بـين    . درات العقلية مهمـا     بينما في هذا السن يكون تطور الق      ،  ) سنة  

  .و سن النضج تصبح وحدة الحفظ أقل من وحدة واحدة 
طـور  الت تبـين    ،كوحدة حفظ األرقـام العكـسية       ،بينما أنشطة الذاكرة العاملة     

.  سنة ، و هذا يتناسب مع نمو القدرات العقلية           13 و   2 ما بين     لوحدة الحفظ  متزايدال
رقي يتبين بأن العالقة بين الذكاء و قياس وحدة الحفظ فـي            فمثال في علم النفس الفا    

  فإن ،ستعملت مهام الذاكرة العاملة   االذاكرة القصيرة المدى تكون دائما قليلة ، لكن لو          
أكثر األعمال التي حاولت أن تجعل حـدودا       و.تضح أكثر   تالعالقة بالنشاطات العقلية    

   )BADDELEY(    بادلي   هي أبحاثبين الذاكرة القصيرة المدى و الذاكرة العاملة
  

  
  

  ــــــــــــ
1- ROULIN  JL. , loc. cit, p.p. 282 – 283.  



التي تبين الفـرق بـين       توصال إلى المعطيات     ذان، الل )HITCH() 1974 (هيتش  و 
  : و هي المدى الكالسيكية و الذاكرة العاملة ةالذاكرة القصير

معلومـات   ال ل ، تلك التي تتطلب تحوي     ز بين نوعين من المهام    ييجب التمي  -   
مهمة الذاكرة العاملـة و مهمـة    ( ،بسيط للمعلومة   التذكر  لإلى ا  أخرى تحتاج   و

  ،، و هذا التمييز بين الذاكرتين قد تقبله كل الباحثين ) الذاكرة القصيرة المدى
-       ف على الذاكرة العاملة     مهام الذاكرة القصيرة المدى ال تسمح بالتعر، 

 بمظهر واحد من مظاهر الذاكرة العاملة و هو التخزين ، وتهمـل          هتم إالّ ت  ألنها ال (
  ،) المعالجة 

ـ و أخيرا فإن مصطلحات  ذاكرة العمل و          -       المـدى قـصيرة   ذاكرة  ال
 ،ال يعودان فقط على نوعين من المهام ، و إنما على مظهرين مختلفين من الذاكرة                

   . لم يتقبله بعض الباحثين  ماهذاو
 بعد رؤيتها، هنـا  استرجاعهامت كلمات مكتوبة لحالة، و طلب منها    لو قد  :المث

     ، تعتبر مهمة للـذاكرة قـصيرة المـدى        ها فإنّ ،حسن القراءة ت ةلو كانت الحالة راشد   
أما لو أعطيت نفس المهمة لطفل في السابعة من عمره تعتبر القراءة عنده في طور               

  .اكرة العاملةأمام مهمة خاصة بالذهنا نصبح و ،التعلم
  

  التعاريف التي ذكرت   إلى  حنا أهم الفروق بين الذاكرتين ، سنتطرق        بعد أن وض
  ).1(حول الذاكرة العاملة 

جوستف يعر)JUST ( كاربنتر و)CARPENTER  ()1997(   ذاكـرة العمـل 
   . » الكمية القصوى لتنشيط الفعاليات «:ها بأنّ

  .كرة الطويلة المدى بأنّها جزء من الذا) KINTCH( كينتش و يرى 
  مهـارة بعـض      « :هـا أنّب)  CERNSBACKER(سيرنـسبيكر   بينما يـرى    
  .»التنشيط /ميكانزمات الكف

و هناك بعض التعاريف التي تمثل في مضمونها تعريفا للذاكرة العاملة ، لكـن              
  .الباحثين القائلين بها أعطوها مصطلحات أخرى 

ة الشامل ، و فيه يـدمج بـين          مثال يتكلم عن فضاء المعالج     )CASE (كاز  فـ
  .المعالجة و فضاء التخزين فضاء 

  
  
  ـــــــــــــ
1- SEGNORIQUE  A. , « Mémoire de travail et compréhension de lécrit » , thèse de magistère Paris 5 , 
sorbone , 1997 , p.p. 63 64-  



اء الـذهني  يتكلم عن الفضف )PASCUAL – LEON() 1970(ليون–باسكال أما 
أو فضاء المعالجة المركزي لكي يوضح مجموعة من الشيمات التي تترابط و تنشط             

  .حل أي مشكل يحين 
   : فيرى أن للذاكرة نظامين)WICKENS (ويكنسبينما

الذاكرة األولية و التي تستقر في الوعي على شكل معلومات تنـشط خـالل       -
   ،تحقيق أي فعل

 فهـي   .للـذاكرة   ) غير فعـال  (الجزء السلبي   التي تمثل   ،الذاكرة الثانوية   و   -
تحتوي على معلومات تمت معالجتها ، و ال تمثل اآلن موضوعا للمعالجـة و إنمـا                

 .رف جد قصير ظي  فيجب إستعاد تها
  .و مجموع هذين النظامين التحتنيين يمكنه تشكيل ذاكرة العمل 

 mémoire de(و بالرغم من تعدد وجهات النظـر حـول الـذاكرة العاملـة     
travail (        الذاكرة العاملة تمثل مجمـوع      «:إالّ أن كل هؤالء الباحثين يجمعون بأن 

   ستعداد خـالل تحقيـق أي فعـل       المدلوالت ، و الرموز التي تتواجد على أهبة اال        
  » .معقد

إذن ذاكرة العمل تعود إلى الربط بين عمليتي التخزين و المعالجة ، كما أنهـا                
  .ات تساهم في إسترجاع المعلوم

  

- 2- II 1 -  نمـاذج الذاكـرة العاملـة:  
 ،)CASE(كـاز سوف نتطرق لثالث نماذج فسرت الذاكرة العاملة بدءا بنموذج          

ج بــادلي أخيــرا نمــوذ، و)PASCUAL–LEON(ليــون – باســكالثــم نمــوذج
)BADDELEY(       ، ن ينتميان إلى   ين األول يللعلم فإن الباحث  و الذي نتشعب في دراسته

 فـي أن ذاكـرة      )BADDELEY(  بادلي  مع افقتّاسيانية الجديدة وقد    المدرسة البياجي 
  .العمل تقوم بالتخزين و المعالجة في  حالة المهام المعرفية 

  
   :)CASE( )1985(  كاز نمـوذج/ 1

  : مظاهر ةالذاكرة العاملة  بناءا على ثالث) CASE() 1(كازيعرف 
)    Un espace totale de traitement(فضاء شامل للتعامل أو المعالجة   -

  و فضاء  ، )Espase de traitement(المعالجة  فضاء  : من  والذي بدوره يتكون
  ــــــــــــــــــــــــ
1-SEGRONIQUE  A ., Loc . cit , p.p. 85 – 86 . 



عند القيام بأيـة مهمـة    )Un espace de stockage a ct( للتخزين قصير المدى 
 متزامنة النشاط من أجـل تحقيـق    له مجموعة من الشامات  فإن فضاء المعالجة تشغ   

حتفظ هذا النموذج على المـساواة      ي  أن   المعالجة ، بينما فضاء التخزين فإنه يضمن      
  :التالية 

  .فضاء التخزين+ فضاء المعالجة = فضاء المعالجة الشامل 
  : المظاهر التالية ذج ذا النمو من هصلستخن  أن و يمكن

  ،) يبقى نفسه(للمعالجة ال يتغير خالل التطور الفضاء الشامل  -
 ،في الذاكرة القصيرة المدى خالل التطور     ) empan(التزايد في وحدة الحفظ      -

مـا  زم للمعالجة كلّ  ما نقص الفضاء الالّ   لكفناتج عن نقص فضاء المعالجة المكتسب         
 ،كان الفضاء الخاص بالتخزين أكثر أهمية 

 قص خالل التطور بفضل تزايد الفعاليات و أيـضا        زم للمعالجة ين  الفضاء الالّ  -
  ) .Automatisation(لكون ميكانزمات المعالجة تصبح آلية 

كاز نبي ) CASE() 9821(  رتفاع وحدة  ابأن  ،  ة تجارب لوحدة الحفظ     بفضل عد
هذا ما يقلص من فـضاء      و  رتفاع فعاليات المعالجة ،     االحفظ حسب السن تعود إلى      

تبـار وحـدة   اخستعمل لقياس وحدة الحفـظ   ا وقد ،ء التخزين المعالجة و يحرر فضا   
   ) .Test d’empan numérique (الحفظ العددية

  
رتفـاع فـضاء    ارتفاع وحدة الحفظ يعود إلى      ارى باحثون آخرون بأن     ي  بينما

، و فعال   ) Mémorisation(ستراتيجيات الحفظ   االمعالجة الشامل ، أو إلى تحسين       
رتفاع الفعاليات الـذي    ات ناجعة يظهر خالل التطور بفضل       ستراتيجيااستعمال  افإن  

  .نتباه يحرر اال
 ،)CASE( كـاز   فـي تجـارب      ) HITCH(هيتش و   )TOWS( توس و قد عدل  

ـ           افاستخلص  لـيس هنـاك تقـسيم       ه بأن مدة المعالجة أهم من فضاء المعالجة ، و أن
ختبـار وحـدة   ا فاألطفال فـي  .تبادل ال يعمالن ب،للمصادر ، بل المعالجة والتخزين   

الحفظ إما يعدون األرقام و إما يخزنون الناتج ، لكن ال يقومون بـالعمليتين فـي آن                 
 دور   مـن   فتـنقص  ،واحد ، لذلك فإن مدة العد يمكن أن تؤثر على قدرات الطفـل            

  . لصالح العد و هكذا يحدث نسيان هام للمعلومة تخزينال
  
  
  



   : )PASCUAL–LEON() 1970– 1987(  ليون- باسكال نمـوذج -ج
   :تتميز بمركبتين ثنتين هما) PASCUAL – LEON() 1 (باسكال ليون  نظرية

المركبة األولى مشكلة من مجموعة من الوحدات المعرفية ، معرفة على أنها             -
  محتوى في الذاكرة الطويلة المدى  )(Répertoire de chemesفهرس من الشامات 

 مـن بـين     و .رفية ، وجدانية ، و شخـصية      شامات مع : فهناك العديد من الشامات     
 ، كما   اذة التي تعرف أهداف األفعال و تصممه      الشامات المعرفية هناك الشامات المنفّ    

المتدخلون فـي تحقيـق     ) Opérateur(ستراتيجي للمدراء   ستعمال اال راقب اال ت اأنه
  .نتباه رعاية االبمهمة ما 

 Les opérateurs (المركبة الثانية تحتـوي علـى المـدراء الـصامتون     -
silencieux (             فون على أنهم ميكانزمـات تعمـل بتفاعـل مـعهؤالء المدراء يعر

هناك سبعة مدراء لكـن     و .عملها هوالتقليل أو الرفع من نشاط الشامات        . الشامات  
 Opérateur( مـدير الطاقـة الذهنيـة أو التنـشيط     األول هو :ثنين فقط اسنذكر 

d’énergie mentale(،و تنشيط  عدد من الشامات المالئمة لحل مشكل و عمله ه. 
 و يقاس بأكبر عدد من الـشامات التـي          .يضمن تحويل وتنسيق المعلومات   كما أنّه   

 Opérateur(مدير الكف هو  فالثاني  أما . مايستطيع الشخص تنشيطها لحل مشكل
d’inibition (   الفعـال للـشامات    مهمته هي الكـفّ     ألن  السابق و يعمل بتآزر مع  

ـ مكم وهو   امهمة م  غيرالمالئمة لحلّ  تحـت  كالهما يعمل و   ،هنيةذمدير الطاقة ال  ل ل
     .مراقبة الشمات المنفذة 
 شامات  فتصبح ،تنشط عدد من الشامات بفضل بعض المدراء      تفي بداية أي موقف ،      

 ،)Le champ général d’activation (الحقـل العـام للتنـشيط   نطالق تكون الل
    تؤثرعلى المـدراء الـذهني    س  المرادة، لمهمةبحسب ا ذة  منفّالامات  شالتنشط  وعندما  

عدد صغير من شامات التنشيط ، هذه األخيرة تقوم بتنفيذ التـصميم            فينتقىو الكفي     
 نتباه الذهني حقل اال مثل    تالشامات  وكّل تلك   الموضوع من طرف الشامات المنفذة ،       

)Le champs d’attention mentale. (  
         المركـزي  حقـل القلين هناك مستوى من التنشيط الوسيط الذي يمثل         و بين الح  

)Le champ de centration  (  أو الذاكرة العاملة.  
  
  

     ـــــــــــــ
1- SEGNORIQUE  A. , Loc . cit , p.p. 89 – 90.                                                    

  



) e( يمثل   حيث   ،) k  +  e  =  Mp(: يضا بـ   قدرة المدير الذهني تعرف أ    
-PASCUAL(باسـكال ليـون   ، و حسب    ) 1 (ةشكلتالمعطاة للشامات الم  ) M(كمية  

LEON(    فإن قيمة )e ( قيمة   وة بعد عامين ،   بتتبقى ثا )M(  تتغير بتغير ) k  (   3فـي 
 15و فـي    ) e = Mp + 3 ( سنوات 8 و 7بينما في   ، )e = Mp + 1( سنوات   4و

  ) .e = Mp ()2 + 7 (سنة يكون
أن يجعل عالقة بين هذا النموذج )  DE RIBAU PIERRE ( دوريبوبيارحاول
نتباه الـذهني يـشبه اإلداري      قترح أن ميكانزم اال   ا ف )BADDELEY(بادليو نموذج   

  .) BADDELEY(بادليالمركزي لنموذج 
  

   :)BADDELEY(  بادلينمـوذج-ج
  انيان بادليقد وضعه الباحثان النفس و ،يعتبر أكثر النماذج شيوعا و إستعماال

) BADDELEY( هيتش و) HITCH( عام ) 1986(فـي   األول   ثم طـوره     .)1974(    
 اإلداري « و هـو  ) module de commande(و نموذجه مكون من معدل للتحكم 

الحلقـة  : ، و نظامين تحتيين همـا  ) L’administrateur centrale ( »المركزي 
 Le(و المفكرة الفـضائية البـصرية    ) La boucle phonologique(الفنولوجية 

calepin visuo-spaciale( )3 (ن على حدةو سنعرض كل مكو.  
  

  : ) Le calepin visuospaciale(المفكرة الفضائية البصرية   -
المعلومات المعروفة عنه فإن لم يحظى هذا المكون بالدارسة كثيرا ، لذلك 

ا الداخلية تقترح األبحاث وجوب الفصل بين سجلين متباينين هندستهلو بالنسبة ، قليلة
  هما 

  ،مؤقت  فاألولى تعتبر بمثابة خزان بصري. المفكرة البصرية ، و المفكرة الفضائية 
 .) interférence(أين تزول المعلومة البصرية بسرعة بسبب التداخل 

ـ      محتويات أما الثانية فتتدخل إلنعاش      ي التـصميم    الخزان البصري و أيضا ف
 أي في هذا النظام تتم العمليات الذهنية التي من خاللها نجـد             .التحولي في الفضاء    

  .)4(أخرى في الفضاء إلى طريقنا من نقطة 
  ـــــــــــــــ
1- DE RIBAUPIERRE , « Les modèles neo-piagetiens : quoi de nouveau ? » , Psychologie française , 
n°42 – 1 , 1997 ,ed. PUF , p. 12 . 
2- GILLET  P. , HOMMET  C. , BILLARD  C.,.loc.cit, p.p. 163 – 164 .  
3- COSTERMANS J. , « Les activités cognitives : Raisonnement , décision et résolution des problèmes », 
ed . DE BOECK Universitaire , Belgique , 1998 , p. 148. 
4- LEMAIREE D., «La psychologie cognitive», ed. De Boek et Larcier, Paris, 1999, p.95. 



 تتم تغذية السجل البصري الفضائي عن طريق اإلدراك البـصري ، أو التـصور               و
       تخـص المعلومـات البـصرية التعـرف أي    و ،) l’imagerie mentale(الذهني 

   .)ou() 1 (  » أين« أما المعلومات الفضائية فهي خاصة بالتحديد )quoi( » ماذا«
  
   :)La boucle phonologique( الحلقـة الفنولوجية -

وحدة التخزين الفنولوجي : ثنتين هما اهذه المركبة مكونة بدورها من مركبتين 
)unité de stockage phonologique( و هي قادرة على شمل المعلومات اآلتية 

  ) Processeur de  contrôle articulaire(للغة ، و ميكانزم المراقب اللفظيمن ا
  .كرة لتأجيل الزوال التدريجي آلثار الذا

يتم تحليلهـا أوال    ف ،)كلمات مكتوبة (أما بالنسبة للمعلومة اللفظية المقدمة بصريا       
يسمح لها فثم يعاد ترميزها فنولوجيا ) analyse graphique(حسب شكل الحروف 

  .)3(ذلك والمخطط الموالي يوضح  .)2( بالدخول إلى الخزان اللفظي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-----------------------------  
1- GIL R, loc cit, p.168. 
2- BADDELEY A., « La mémoire humaine: théorie et pratique».ed. PUG, 1993,p.58. 
3- FOURNER S., MOJAUZE C., « La mémoire de travail», Rééducation  orthophonique, ed. 
L'A.R.P.L.O.E., Paris, 2000,  p.25. 



  

  

  

  حلقة اإلعادة اللفظية
  

  اآلليــــة                                                           
  

                                                            
                                                      

                                         La boucled'autorépétition(                                  
                                                    )   subvocal                                           

  
                                                   

  

  
  
  
  

  .) BADDELEY (بادلي بنيــة الحلقـة الفنولوجيـة حسب نموذج

 إعادة الترميز الفنولوجيخزان فنولوجي قصير األمد         

 التحليل الفنولوجي

 مدخل سمعي

  مدخل
 بصري



   : ) L’administrateur central(اإلداري المركزي  -
   نجاز المهام المعقدة التي    ا مسؤول عن تعديل     ،ن كمراقب فطن       يعمل هذا المكو

 .تتطلب خاصة ربط األنظمة التحتية و استعادة المعلومات من الذاكرة الطويلة المدى           
  .عال الفهم و التعليلأفب دورا هاما في هذا النظام له قدرة محدودة و هو يلع

ن اإلداري المركزي يمكنه أن يقوم بالتخزين، لكـن         أ يرى ب   كان بادلي   في البداية  و
التخزين خـاص بهـذا النظـام دون        ، وجد بأن    ) 1) (1993(اقتراحاته األخيرة   من  
 .غيره

  :ميز بين عدة مهام لإلداري المركزي كـ ي) 2) (1996(لهفي مقال و
  ،نسيق بين مهمتين أو قدرة تحقيق فعلين في آن واحد الت-
  ، قدرة التناوب و استرجاع معلومات من الذاكرة الطويلة المدى-
  ، قدرة التناوب  بين استراتيجيات االسترجاع-
ير الموافقـة   غ انتقاء المعلومة المالئمة لفعل ما و في نفس الوقت رفض المعلومة             -

  ).االنتباه االنتقائي(أي 
 لعـدد النوافـذ     ،ن نقوم بالحـساب الـذهني     أيح الذاكرة العاملة اقترح بادلي      لتوضو

التمثيل الذهني لبنايتنا يعتمـد علـى الـسجل الفـضائي            ف .الموجودة في مقر سكننا   
ـ            و أخيـرا    ، ةالبصري، و العد بصوت منخفض للنوافذ يأتي من الحلقـة الفنولوجي

  .المركزيتثبيت و مراقبة تلك المعطيات يعتمد على اإلداري 
  

II-2-2-بادليالحلقـــة الفنولوجيــــة فـي نمـوذج )BADDELEY(:  
     ،من خالل آلية عملها يتضح جليا بأن لها دورا مهما و فعاال في عملية القـراءة  

نرى بعض المظاهر، و تطورها عند األطفال و كيـف          ولذلك رأينا أن نتوسع فيها،      
  . بعض العمليات المعرفيةيتتدخل ف
  
  :اهـرهــا مظ -أ

تتدخل في الحلقة الفنولوجية عدة مظاهر تتسبب في التأثير عليهـا مـن حيـث        
 هناك مظاهر تؤثر على التخزين الفنولوجي و هي       ووحدة الحفظ أثناء إعادة التذكر ،       

تأثيرات  تأثير التماثل الفنولوجي ، و أخرى تؤثر على ميكانزم التكرار اللفظي و هي            
  . اللفظي، و نسبة التلفظ كل من طول الكلمة ، الحذف

  
  ـــــــــــــ

       1-SEGNORIQUE  A. , Loc . cit , p. 80  .    
2- FOURNER S., MAUJAUZE C., Loc. cit, p.25 



   ):L’effet de similarité phonologique( تأثير التماثل الفنولوجي -
قاربـة  لسلـسلة مت  )Empan articulaire(يتميز بكون وحدة الحفظ اللفظي 

عنـد الراشـد    و. فنولوجيا أقل من وحدة الحفظ لسلسلة عناصر متباعدة فنولوجيـا           
 هذا ما يبـين     ،هذا التأثير سواء كانت صيغة تقديم العناصر سمعية أو بصرية         يظهر

 تحتفظ بالكلمات المسموعة أوالمرئيـة علـى شـكل          ،وجود وحدة تخزين فنولوجي   
 تذهب مباشرة إلى وحـدة التخـزين         تكون الكلمات مسموعة   ماعندو .أظرفة صوتية 

نه  هذا ما بي   ، بصوت مرتفع أو منخفض    هاالفنولوجي دون أن يحتاج الشخص للتلفظ ب      
، أمـا فـي حالـة       )1982( عـام    )SALAME ( وساالم ) BADDELEY( بادلي

المعلومات البصرية فإن ميكانزم النطق يتدخل في عمـل الحلقـة ليـدعم طريـق               
  .)1( أن تصل إلى وحدة التخزين الفنولوجي  إلى،المعلومات المتلفظ بها

  
   :)L’effet de longueur de mots( الكلمة طول تأثير-

 فإن وحدة حفظ الكلمـات      ،)بصري أو سمعي  (مهما يكن نوع تقديم المعلومات      
 أما عنـدما  .)2(طويلة  الكلمات  الالقصيرة أو الوحيدة المقطع أحسن من وحدة حفظ         

 نالحـظ  ،م بمهمة وحدة الحفظ أمام فعل كالمي منـافس يكون الشخص في حالة القيا   
 ال عالقة   ية و هذا ما يبين بأن تدخل النطق في الحلقة الفنولوج          ،بأن هذا التأثير يمحى   

له بالتكرار اآللي المستعمل من طرف الحالة لمراجعة اآلثار التذكرية المحتواة فـي             
  .)3( وحدة التخزين الفنولوجي

  
   L’effet de suppression articulaire)(ي تأثيـر الحـذف اللفظـ-

حذف ال بفضل مهمة    ،يمكن عرقلة عمل ميكانزم اإلعادة اآللية اللفظية الداخلية        
)      …،1،2،3(أو أرقام   ) …dadada( فنطلب من الحالة إعادة سلسلة مقاطع      .لفظي  ال

رة قبـل   و بعدها نطلب إعادة كتابتها للكلمات كي نمنع عمل اإلعادة المختصرة مباش           
  :التذكر ، فنالحظ ما يلي 

   ،نقص وحدة الحفظ -
 ،غياب تأثير طول الكلمة سواء كانت صيغة التقديم سمعية أو بصرية  -

  
  
  ــــــــــــــ
1-GILLET  P. , HOMMET  C. , BILLARD  C. , Loc . cit , p. 155 .  
2-  FOURNER  S. , MOJAUZE  L. , Loc . cit , p. 26 . 
3-GILLET  p. , HOMMET  C. , BILLARD  C., Loc . cit , p.126 . 



 .)1(غياب تأثير التماثل الفنولوجي المقدم بصريا إلى الخزان الفنولوجي  -
  

  :)Evaluation du taux d’articulaire(  تقييم نسبـة التلفـظ-
رقام األسلسلة من    قراءة    الحالة طلب من بأن ن يتعلق األمر بتحديد سرعة التلفظ      

 بأكبر سرعة ممكنة ، أو التلفظ بكلمـات خـالل           10 إلى   1 من   لعد بصوت عال  أو ا 
 فـي  و .نسبة التلفظ إذن تساوي عدد الوحدات المتلفظ بها في الثانيـة   . وقت محدد   

و الجدول الموالي    ،حالة وجود خلل في ميكانزم اإلعادة اآللية فإن نسبة التلفظ تنقص          
  .ه الخصائصذيلخص مجموع ه

  
  
  

  
  

    ــــة الـتـقــديــــــــمنـوعيـ  

  بــصــريـــة  ســمــعــيـــة  

  بدون حذف لفظي
  تأثير التماثل الفنولوجي-

  تأثير طول الكلمة-

  تأثير التماثل الفنولوجي-

  تأثير طول الكلمة-

بوجود الحذف 

  اللفظي

  تأثير التماثل الفنولوجي-

  ال وجود لتأثير طول الكلمة-

  تأثير التماثل الفنولوجي-

  ال وجود لتأثير طول الكلمة-

  
  الحلقـة الفنولوجيــة جــدول يلخـص مظـاهـر

  

  
  
  ــــــــــــــ
1-  FOURNER  S. , MOJAUZE  L. , Loc . cit , p. 26 . 



  :اء الطفولة ــور الحلقة الفنولوجيـة أثن تط-ب
) empan articulaire( وحدة الحفظ اللفظية  تكون سنوات6 عند األطفال قبل

 و بهذا فـإن     ،سة لتأثير التماثل الفنولوجي الذي يظهر حتى بوجود حذف لفظي         حسا
ز فنولوجيا المعلومات اللفظيـة التـي    يمكنه أن يرم،الطفل في بداية دخوله المدرسة    

 السن هناك وحـدة     هنطقها ، و هذا ما يبين أنه في هذ        إلى  يسمعها ، بدون أن يحتاج      
كما أنه في   .  الملفوظة و المسموعة مباشرة      تخزين فنولوجية تذهب إليها المعلومات    

التقـديم الـسمعي    عند   وحدة الحفظ اللفظية بطول الكلمة لكن        تتأثرسن قبل المدرسة    
 يتميز بقدرة إعادة الكلمـة      ، لإلعادة اآللية  يميكانزم أول ن وجود   هذا ما يبي  .) 1(فقط  

  .التي تم سماعها مباشرة 
 سنوات ، أما تأثير طـول       6في التقديم البصري تأثير التماثل ال يظهر إالّ بعد          

 سـنوات   6 هذا ما يدعنا نفكر بأن األطفال أقل مـن           . سنوات   8الكلمة ففي حوالي    
ال يـستعملون الحلقـة الفنولوجيـة لكـي         و ،يمكنهم تسمية األشياء بصورها المقابلة    

 أما عدم تأثر وحدة الحفظ اللفظية للصور        .يحتفظوا مؤقتا بتلك المعلومات البصرية      
 ، و هذا    ةأن إعادة الترميز الفنولوجي غائب    ب  يبين  الفنولوجي، و بطول الكلمة    ماثلبالت

  .ما يمنع المعلومات البصرية من الدخول إلى وحدة التخزين الفنولوجي 
 للقول بـأن    قودناي ،)طول الكلمة ، التماثل الفنولوجي    (تلك التأثيرات   لغياب  ذا ال إن ه 

بهـا فـي       التلفظ ه التي يمكن   الكلمات حتفاظ بصور  يحبذ اال  ، سنوات الطفل قبل ست  
  الفنولـوجي  ماثـل  بالت ، أما تأثر التذكر الفوري للصور     .المفكرة الفضائية البصرية    

دون طول الكلمة يبين بأن الطفل في ست سنوات يمكنه توظيـف إعـادة الترميـز                
، فيأخد الرموز الفونيمية المتولدة عن إعادة الترميـز         للمعلومات البصرية الفنولوجي  

   .                                              إلى غاية وحدة التخزين الفنولوجي

      سنوات تبدأ وحدة الحفظ بالتأثر بكل من التماثـل الفنولـوجي           8و في حوالي    
فالمعلومـات   .)  بـصرية  سمعية أو (و طول الكلمة و هذا مهما كانت صيغة التقديم          

 لديها ورقة عبور إلـى      ،اللفظية المسموعة مثلها مثل المعلومات البصرية المنطوقة      
 répétition(اإلعـادة اللفظيـة اآلليـة الداخليـة     ووحدة التخزين الفنولـوجي ،  

automatique sub-vocale(    تكون في هذه السن  ثنائيـة ، فتـسمح بمراجعـة 
المأخوذة مـن نظـام إعـادة        الفنولوجية  الرموز يضا وأ محتوى الخزان الفنولوجي  

  .الترميز الفنولوجي 
  
  ـــــــــــــ
1- GILLET  P.,MARTORY MD.,VALDOIS S., loc.cit,p.125.  



 سنوات ذو طبيعة لفظية داخلية يعتمد       8 في عند الطفل  عادة اآللية ميكانزم اال و يكون   
ن تـأثير طـول     أل ،ق الفعلي للكالم  عتماده على التحقي  اأكثر من    على اللغة الداخلية  

  .)1(ترجاع الغير لفظي س واال،سترجاع اللفظيالكلمة يالحظ في حالتي اال
  

2-II-3- مميــزات ذاكــرة العمــل:  
  :ثالث مميزات للذاكرة العاملةو هي ) 1 (J.f  RICHARD) (ف ريشار. ج ذكر

  
  :قدرة التخزين أو سرعة الترميز  -أ

 ،)THOMSON ( طومـسون  و ،)BUCHANAN ( بيـشانون  وجد البـاحثون  
     بأن هناك عالقة وثيقة بين وحـدة الحفـظ         ،)1975( عام   )BADDELEY( بادليو

 ،)1982(عـام   ) NICOLSON( نيكلـسون و سرعة قراءة وحدات بـصرية ، بينما       
 تبقى ثابتة بالنسبة إليقاع القراءة ، لذا       هاالحظ أن وحدة الحفظ تتماشى مع السن ، لكن        

بالنسبة للسن يعود إلـى سـرعة ترميـز    ) empan(ختالف وحدة الحفظ ان  يعتقد بأ 
سـتغرقت المثيـرات وقتـا      االوحدات تحت شكلها اللفظي ، فوحدة الحفظ تزيد كلما          

  .طويال للتعرف عليها
إذن ما يميز الذاكرة العاملة ، ليس تحديد القدرة ، أي تحديد أمـاكن وحـدات                

  .ومة التخزين ، و إنما سرعة ترميز المعل
  
  :مرونــة المعلومــة فـي الذاكــرة العاملــة  -ب

مـا يتغيـر هـو قـدرة         زوال المثيرات بحسب الـشخص ، وإنمـا       ال يتغير   
ستراتيجيات مراجعة المعلومة عن طريق التكرار الذهني من جهـة و مـن جهـة               ا

  .تم خالل فترة تقديم المثيرات قد أخرى طبيعة الترميز الذي 
  
  :ومــة مـن الذاكــرة العاملــة سترجــاع المعلا-ج
بتجربة ، حيث قدم قائمـة مـن        )1996( عام   )STERNBERG ( سترنبارغ قام

-chiffre(ختبـاري   ا تتبع القائمة بـرقم        و . 6إلى 1األرقام تختلف في طولها من      
texte (و  لسلةـام الس ـ أرق  بين ف بسرعة إن كان ذلك الرقم من        على الحالة التعر    

  :وقاس الوقت الالزم لذلك فوجد أن  ،أم الالمعطاة له 
  

 --------------------------    
1- RICHARD JF., « Les activités mentale » ,ed. Arman Colin ,Paris ,1990,p.p.37-3  



وقت اإلجابة دالة خطية مع عدد الوحدات في القائمة ، كلما أضيف رقـم               -
  ،ثا /  ملي38زادت فترة الرد بـ 

 فإن الوقت الالزم لإلجابة     ،)بالسلب أو اإليجاب  (كانت نوعية اإلجابة    مهما   -
وجد بأنه نفس الزمن الذي تـستغرقه ذاكـرة         ) ملي ثا 38(يبقى نفسه ، و هذا الزمن       

  .دور فعال في الفعاليات المعرفيةالعمل للمقارنة داخليا ، و هو ذو 
بـأن   ،)CAVANAUGH() 1( )1972 (كافـانوغ  و قد تّبين من دراسة أجراها  

معدل الفحص لكل عنصر من عناصر المعلومات التي تختزن في الذاكرة و الـذي              
ختالف نوعيـة   ا إنما يختلف في هذه الدراسة ب      .ثا في الدراسة السابقة     /  ملي 38بلغ  

  .حتفاظ بها في الذاكرة وخصائص المعلومات المطلوب اال
  

-4-2-II ترميز المعلومات في الذاكرة العاملة:  
 قبل أن   ، المعلومات في الذاكرة العاملة    ترميز يةلنفسانيون معرفة كيف  حاول ا 

 يعود إلى كيفية تمثيلها     هاسهولة تذكر أن  نها ، فتوصلوا إلى     استرجاعها، أو نسي  ايتم  
ختالف بين هؤالء النفسانيين ، فالبعض منهم قـال بتمثيـل           افي الذاكرة ، لكن حدث      

  .بتعدد الرمـوز  خر قال   احد، والبعض اآل  الذاكرة العاملة حسب شكل و    المعلومة في   
التمثيل المؤقت له عدة رمـوز، رمـز        تأكد بأن   و سوف نقدم بعض المعطيات التي       

  .لفظي ، رمز بصري ، رمز داللي و رموز أخرى 
  

  :  الرمز اللفظي-1.4
ويكلغرين  م  قد )WICKELGREN) (1965 (   بـراون بيترسـون    في تجربة مهمـة  
)BROWN PETERSON( حروف للحاالت  4مجموعات من   أعطى  ف ،  قد م لهـم    ثم

لحـروف  ، و طلب منهم إعادة ا     )  حروف ، أي إعادة كتابتها       8نقل  ( مهمة داخلية   
 متـشابهة   ثمانية  ، فالحظ بأن التذكر يكون أقل جودة عندما تكون الحروف ال          األربعة

بـأن  سـتخالص   ا، هذه المعطيات قادت الباحثين إلى        الحروف األربعة  فنولوجيا مع 
 مـن    و ،)acoustico-articulatoire(  نطقيـة    – بطريقة صوتية     ترمز المعلومة

  المستحيل معرفة إن كان هذا النوع من القدرات راجع إلى معلومة مرمـزة صـوتيا    
 فمن الممكن حدوث تداخل في الوقت الذي ترسل فيه الحالـة    ،أو إلى عوامل أخرى     

 شكل صوتي ، و في هذه الحالة التـداخل           و أن المادة لم تخزن مسبقا على       ،إجابتها  
  ) .Output articulatore( يتم على مستوى المخرج النطقي

  

  

---------------------------  
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  : الرمز البصري -ب
أن األشخاص عند قيـامهم بـبعض     ب من خاللها    نبين لدراسة هذا الرمز نقترح مهمة    

ضعت هذه المهام من    وو.ية  ن، يقومون بها عن طريق الصور الذه      ية  نالعمليات الذه 
 لهـؤالء   واقدم بحيث   .)1( )1978( عام   و مساعدوه ) KOSSLYN( كوسلي   طرف

           رمـال ،   - نهـر  - حجـر  – شـجرة    – كـوخ    (:األشخاص خريطة تحتوي على     
 ل يجب على األشخاص حفظ الخريطة بحيث يمكنهم رسـمها ،           في األو  .)شو حشي 

 و يجب علـى الحـاالت تـذكر الخريطـة ذهنيـا ،              ،سم مكان ايعطي المجرب   م  ث
 لهم مكانا آخر على الحـاالت       ى ثواني يعط  5بعد   .ويؤشرون على المكان المناسب   

 ثم يضغطون علـى     ،المرور ذهنيا من المكان األول إلى الثاني في خريطتهم الذهنية         
  .زر اإلجابة بأسرع ما يمكنهم

كلما كانت المسافة بين المكانين كبيـرة ، كلمـا زاد وقـت              نت النتائج أنّه  بي 
 شـبهت   و .كأن الحالة تجوب الخريطة من مكان آلخر       و  كل شيء يحدث   و .اإلجابة

  .خص عند تذكره لموقف ما ليس حاضراهذه التجربة بحالة أي ش
  

  :  الرمز الداللي -ج
ــام  ــنس آقـ ــان ويكـ ــامير  ) ALEZMAN-WICKENS( لزمـ و إغـ

)EGGEMEIER ( )1976( )2(.مجموعات عن طريق مهمة 4ختبار ا ب )BROWN 

PETERSON(   تقدم للمجموعات األربع عناصـر تنتمـي       .  محاوالت   4 تعتمدعلى
 ترى عناصـر    ،بينما المجموعات الثالث األخرى    ،في رابع محاولة     لصنف الفواكه 

  .في المحاوالت األربع...) مهن ، أزهار، خضر،( تنتمي إلى أصناف مختلفة 
   النتائج المتحصل عليها تبين بأنّه يوجد في الذاكرة العاملة ترميـز داللـي،        و
  : على النتائج و تدل 

تأثير التداخل ظهر عند كل المجموعات ، فالنتائج كانت تتناقص في كل محاولـة               -
  ،من المحاوالت الثالث األولى 

في المحاولـة   بينما عند المجموعة الضابطة فإن النتائج زادت في التضاؤل حتى            -
 .الرابعة

  
  
  
  
  
 ـــــــــــــ
1-2-LEMAIREE P.,Loc.cit,p.p.89.91.  



- ـ             اأم ـ ا الث ة المجموعات الثالث التجريبيـة ، فنتائجهـا زادت بـين  المحاول  ة         لث
 .و الرابعة

         دن شـان  إضافة إلى الرموز اللفظية ، البصرية و الداللية ، بي )SHAND( )1982 (
  .الصميا تتحول إليه المعلومات في الذاكرة العاملة و هذا عند أن هناك رمزا إشار

  

II-2-5-  طرق قياس ذاكرة العمل)Empan numérique: (  
) BROWNبيترسون   وناالتذكر في الذاكرة العاملة يدرس بمساعدة مهمة بر       

PETERSON(. في الترتيب الذي تريـده    ما يمكنها من عناصر   على الحالة إعادة    ف، 
مت و تعيد تذكر العناصر في نفس الترتيب الذي قد        أهمة التذكر الحر،    وهذا يدعى بم  

و هو أصعب من ) Le rappel seriel( فيه ، و هذه تدعى بمهمة التذكر التسلسلي 
  ).1 (التذكر الحر

  
  : التذكر الحر-أ

حوالي كلمـة فـي    ( ، كلمة ، الكلمات تعطى كلمة   في تجربة قدمت سلسلة من    
ظ بآخر كلمة من السلسلة يجب على الشخص إعادة كل الكلمات            و عند التلف   ،)الثانية  

ب بحـساب النـسبة      بعدها يقوم المجر   . بالترتيب الذي يريده     ،التي إستطاع تذكرها  
 سـوف   و . مقارنة بموضع الكلمة في القائمة المقدمة له       ،المئوية للتذكرعند كل حالة   

 La courbe( سلي وهو ما يدعى بالمنحنى التسل.Uنتحصل على منحنى على شكل 
seriel(. و تأثير األولوية  تأثير الحداثة،:  هامان هماتأثيران و من خالله يتبين لنا.  

  
 ):l’effet de récence(تأثير الحداثة  -

 ناتج عن اإلحتفاظ الجيد بالكلمات األخيرة المقدمة ،         Uالجذع األيمن للمنحنى    
ية شديدة ، إذ أنّـه و بعـد وقـت            و هو يتميز بحساس    .هذا ما يسمى بتأثير الحداثة      

 لمـا  %90 و  %100 يختفي تماما ، و عادة ما يكون تذكر الكلمة األخيـرة             ،قصير
و عادة ما يكـون هـذا     .  فقط %10قبلها ، لكن بعد بضع دقائق يختصر التذكر إلى          
 .التأثير كبيرا في حالة التقديم السمعي للمثيرات 

 
 
  

  ـــــــــــــ
1-LIEURY A.,«La mémoire»,ed.Mardaga,Bruxelle,1992,p.p.93-95. 



 
  

 :)l’effet de primauté( تأثير األولوية -
حتفـاظ  أما الجذع األيسر للمنحى التسلسي ، فهو غير تام ، و هذا نتيجـة اال              

العناصر الوسطى للسالسل هي األقل تـذكرا مـن   فعادة ما تكون  .بالكلمات األولى  
 أيضا عناصر البداية هي أقل تذكرا من عناصـر  عناصر بداية أو نهاية السلسلة ، و     

 ،في نفس نوع الـذاكرة     ين العناصر  يفسر بكون الحاالت لم تقم بتخز       ما هذا.النهاية  
يتم إسـترجاعها فـي وقـت       ثم  إلى الذاكرة الطويلة المدى ،      تحول  فعناصر البداية   

  . بينما عناصر أواخر السلسلة تسترجع من الذاكرة العاملة ،التذكر
  

 ):la double tache( التذكر في حالة مهمة مزدوجة-ب
 بتجربة ، أساسها تقديم ثالثة حروف       )LETERMAN( ناقامت الباحثة ليترم  

     ، و يطلب من الحالة إعادة األرقـام مـن         كليهمامتشابهة إما بصريا أو سمعيا ، أو        
  ).وقتالحالة تقوم بمهمتين في نفس ال(  بدون توقف ، و بنفس الترتيب 9 إلى 1

نقطاع األنّها تعيد بدون    (  ،عادة الصوتية اآللية للرسالة      اال الحالة ال تستطيع 
يبـين  ،  ختالف يالحظ على التذكر بين التقديم السمعي و البـصري           ا إذن كل    .)العد
ـ البصرية  وحتفاظ بالمعلومة السمعية ،     ختالف الفعال بين اال   اال دون تـدخل تـأثير    ب

  .النطق
ير الذاكرة السمعية أكثر فاعلية ، لكنّه يزول تماما خالل          في البداية يكون تأث   و

 يذهب إلى الـذاكرة     %20برهة ، هذا ما يجعلنا نقول بأن فائض المعلومات لحوالي           
لكن بالرغم مـن     ). ثا 11 إلى   3(  بسرعة   تالشىيالقصيرة المدى على شكل سمعي      

هذا ما  و) %50 (  إالّ أن الشخص يبقى محتفظا ببعض المعلومات       ، ثا 11مرور الـ   
  .يفسر بتحويلها إلى الذاكرة الطويلة المدى

  
  
  
  
  
  
  
  



II-2 -6-النسيان في الذاكرة العاملة:  
هناك نظريتان حاولتا دراسة كيف أو لماذا تنسى المعلومات أو بعضها فـي             

  .نظرية محو األثر، و نظرية التداخل: هما  والذاكرة العاملة
  
  ):Théorie de l’effacement de la trace( نظرية محو األثر-أ

       ترى هذه النظرية بأن المعلومات ال تسترجع مـن الـذاكرة العاملـة ألنّهـا              
ختبر هذا مـن خـالل مهمـة        ا و قد    ،)1 (ال توجد فيها في الوقت الذي تطلب فيه       

      مثيـر بـصري  بحيث يقدم للحالـة   ،)BROWN PETERSON(براون بيترسون 
طالقا من ذلك   أن تعيد ان    يجب عليها   و ،)451(ع رقم    ثم تسم  ،) حروف   3ترى  ( 

 .ها الفاحص إلى أن يوقف  ..)  .445 -448(  كل مرة    3العدد و بسرعة و بتنقيص      
م لها ، فوجد بأن نـسبة التـذكر حـوالي            بعد التوقف تعيد الحالة المثير الذي قد       و

تـي  ، و كلما كانـت المـدة ال  9 عناصر يمكن تذكر 10 مثال في سلسلة من  90%
سـترجاع  و التخزين طويلة كلما كانت نـسبة اال       ) سترجاع  اال( ق بين التذكر    تفر

العد العكسي يفيد في جعل الحالة      و  ، % 8 ثا نسبة التذكر تصبح      18ضئيلة ، فبعد    
 هذه المعطيات تبـين بـأن المـدة         و .غير قادرة على اإلعادة الذهنية اآللية للمثير      

  .جبارية على الذاكرة العاملة االمحدودة للتخزين هي مهمة ثانية 
 مـن  ،المعلومات من الذاكرة العاملة إذا لم تكـرر ذهنيـا   تمحى   ،فمع الوقت 
  .ة كان خالصة نظرية محو األثرسبب المدبهذا التفسير للنسيان و .طرف الشخص

  
نتقادات من بينها أنّه ال يمكن دحضها بتجـارب         القد واجهت هذه النظرية     و  

 وهناك سبب آخر يعـود علـى        . ال توافق تنبؤات النظرية       ألن المعطيات  ،أخرى
 فبالفعـل إحـدى   .)BROWN PETERSON(بيترسـون  معطيات الباحثين براون 

 بأن الوقـت يمحـي      ،ها هذان الباحثان عندما حاوال أن يختبرا      االعراقيل التي واجه  
 .عينـة األثرمن الذاكرة ، جعال الحاالت تمنع من إعادة المادة ذهنيا  خالل فتـرة م       

 أو محو األثر هو الـذي يـسبب         ، ال يمكن تحديد أي العاملين  العد العكسي          ىلذ
  .النسيان
   
  
  

-------------------------------  
1- LE MAIREE P.,loc.cit,p.p.80-82.  



  
   :)Théorie d’interférence( نظرية التداخل -ب

 بتجربـة حـاوال     ،)NORMAN()1(و نورمان   ) WAUGH( قام ووغ   
 بيترسـون   و ون مهمة  برا   ستعمالايها التفريق بين عاملي المدة و التداخل ، ف        ف
)BROWN PETERSON (    16في موقف يرى فيه األشـخاص سلـسلة مـن 

 بمعدل عنصر في الثانية ، و الموقف الثاني ترى فيه الحاالت نفـس              ،عنصرا
  . عناصر في الثانية4 بإيقاع ) عنصرا16( السلسلة 

 ثا لقراءة السلسلة ، أما فـي        16ن يجب أن تتوفر     في الموقف األول كا   
 إالّ أنّه في الحالتين كانت مادة التداخل        . ثواني كانت كافية     4الموقف الثاني فـ    

  :ة ألن لم تتوافق نتائج الباحثين مع فرضية المدو .نفسها و بنفس الكمية 
كـن  كانت نفـسها ، ل    ) سريع و بطيء  (  نسبة التذكر الصحيح في الموقفين       -
  .لعناصر األولى من السلسلة فقط ل

  . بالنسبة لعناصر نهاية السلسلة، التذكر كان أحسن في موقف  التذكر البطيء-
-           مت عدة أبحاث هذه     إذن التداخل يظهر كعامل مسؤول عن النسيان ، و قد دع

  ).حتفاظ بين المعلومات بسبب نسيانها اال( النظرية 
  

ل ما يدور برأس الشخص عند      جا  يختصر ك    و كخالصة لهذا الباب نقدم نموذ     
  .)2(جابة واضحة المثيرات خارجية تنتظر تلقيه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــ
1- LE MAIREE P.,loc.cit,p.p.82-84. 

2- CAMUS JF.,«La psychologie Cognitive de l'attention»,ed.Masson et Arman Colin, Paris,1996,p.299. 
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 و عالقتهـا    ،علماء في مجال القـراءة    ال  بعض  خالصة أبحاث   فيما يلي  سنقدم
بالذاكرة العاملة خاصة الحلقة الفنولوجية، و التي كما يبدو تتدخل بشكل كبيـر فـي               

 وسنتعرض من خالل تلك األبحاث إلى الفرق الكائن بين القـراء            ،إتمام تلك المهمة  
من عسر القراءة ، و في األخيـر نعطـي نظرتنـا            العاديين و هؤالء الذين يعانون      

  .الخاصة حول هذا الموضوع 
  

 ليست كل اللغـات تحتـاج إلـى     أنّه ،)1 (GOMBERT)  (يرى غومبير 
المعلومات الميتافنولوجية الموجودة في الذاكرة ، إلتمام القراءة ، وإنما فقط اللغـات             

مختلفان و متواجهـان ،     وحسبه أيضا هناك تصوران      ) alphabétique( الهجائية  
 األول هو الطريق المباشر الـذي يـتم بفـضله           .ميكانزمات تعلم القراءة    يخصان  

التعرف على الكلمة مباشرة بفضل إقران المظهر الشكلي لها بتمثيلها البصري فـي             
غيـر    أماالثاني فهـو الطريـق     . وهذا يحدث على مستوى الذاكرة العاملة      .الذاكرة

-grapho(  الفنولـوجي  - أسـاس اإلقـران الـشكلي       يـتم علـى     الـذي  مباشرال
phonologique (  و .للمعلومة البصرية ل إلى معلومة فنولوجيـة تـسبق       حتى تحو
  ) .المفردة في الذاكرة ( الممر المعجمي 

  اصـة الحلقـة  خ( بأن الـذاكرة العاملـة    ) 1988( ( HULME )هولم وجد 
سـتراتيجية  سـتعمال اال  اذي يقرأ ب   فالطفل ال  .تتدخل في عملية القراءة     ) الفنولوجية

يستعمل هذا النظام (grapheme-phoneme)  صوته-حرفالالهجائية لتحويل شكل 
حتفاظ المؤقت بالشكل الفنولوجي الناتج عن تجميـع و ربـط مختلـف             الذاكري لال 

  .الفونمات ، قبل تسمية أو البحث عن معنى الكلمة أو الجملة 
كتساب القراءة من طرف بعـض      اجية ، و    العالقة بين الحلقة الفنولو   ودعمت  

نت وجود عالقة إيجابية بين حجم وحدة الحفـظ اللفظيـة            التي بي  ،الدراسات التتبعية 
 مت في الروضة  و مستوى إكتساب القراءة فـي الـسنوات األولـى مـن                التي قي

         .المدرسة
ر كذلك بأن األطفال الذي يعـانون مـن عـس    )1993( ( JORM ) جورم  وجدوقد 

       . العاديين  يتصفون غالبا بنقص وحدة الحفظ اللفظية عندهم مقارنة بالقراء،القراءة
  
  
  

  ـــــــــــــ
1-GOMBERT  JE  , « Le développement métalinguistique » ,ed. PUF , Paris , 1990 , p 60 .  



يز ن يتمكنون من الترم   والعسري األطفال ناك باحثون حاولوا معرفة إن كان     وه
  سـييجل  نقـصيرة المـدى حيـث بـي       الالذاكرة   اللفظية في  للمعلومات الفنولوجي

(SIEGEL) ليندر و (LINDER) ) 1984(  ،         8 و   7 بأن األطفال العـسريين بـين 
 .ال يتأثرون بتأثير التماثل الفنولوجي سواء في التقديم السمعي أو البـصري       ،سنوات
 وحـدة  ، بأنا وجد)1987( (RYGGSE) ريغز و JOHNTSON) (جونتسون  بينما  

 جعل هؤالء الباحثين يقترحون      ما  هذا .الحفظ اللفظية للعسريين حساسة لهذا التأثير       
بأن النقص في وحدة الحفظ اللفظية يمكن ترجمته بنقص في قـدرة التخـزين فـي                

 عندما تكـون  ،أو بأنه عجز في نظام آخر يتدخل في عمل الحلقة       . الوحدة الفنولوجية 
 في هذه   وسمعية اللفظية ذات حساسية عادية لتأثير التماثل الفنولوجي         وحدة الحفظ ال  

 – vocale(  العجز خاصة ميكانزم التكرار اللفظـي اآللـي الـداخلي             يمس الحالة
autorépétition.(   

حالـة طفـل    ) 1989 ( HULME) ( هولم و )   (SNOWLINGسنولينغ قدمو
كانت سرعة النطق عنده بطيئـة   . لديه عسر قراءة فنولوجي    )J.M ( سنة 12عمره  

 كما كانت وحدة الحفظ لــ       . سنوات   5 إذ لم تتجاوز قدرة طفل لديه        .مقارنة بسنه   
)JM  (           أرقام ووحدة الحفظ عنده غير      4ناقصة ، إذ أنه لم يتمكن من تذكر أكثر من 

   .)1 (متأثرة بطول الكلمة
 فيـرى   ،باحثون آخرون عسر القراءة إلى نقص في قـدرات الكـالم            ويرجع  

ضطراب ا بأن عسر القراءة التطورية ناتج عن        )1979( (VELLUTINO) فولوتينو
في المعالجة الفنولوجية للكالم و الذي يتجلى في صعوبة الربط بين الشكل الخطـي                     

اللفظيـة   صعوبات بالذاكرة وقد أرجع بعض الباحثين ذلك الى وجود         .و الفنولوجي   
  المكتوبـة  لحـروف ا التمييز الفنولوجي بين أشكال      المدى ، و بصعوبة في     قصيرةال
)2(.  

)  LACERT ( السـر    ،)  ROLLES(رولس  ،  )SRRENGER (رسرينج أما
 األطفال الذين يعانون مـن عـسر القـراءة          ،تجوا من تجاربهم بأن   استن  فقد )1999(

 و إنما   ،قصيرة المدى الالفنولوجي ليست لديهم مشاكل على مستوى الذاكرة البصرية         
   ،) الذاكرة الفنولوجية القصيرة المـدى      ( جدون صعوبات في المعالجة الفنولوجية      ي

لديهم مـشاكل أكثـر فـي    ) de surface(و بالعكس العسريين من النوع السطحي 
 و هذا   .المعالجة الفنولوجية في القراءة      مستوى المعالجة المعجمية منه على مستوى     
   .ذاكرة قصيرة المدى البصرية ما جعلهم يفكرون في وجود إضطراب في ال

  ــــــــــــــــــ
 1-2- GILLET  P. , HOMMET  C. , BILLARD  C ., loc . cit ,p. p. 161-162. 



لكـن فـي آخـر      . نظامية  المما ال يسمح لهم بتثبيت الصورة اإلمالئية للكلمة غير          
راءة ، فإن كل     مهما كان نوع عسر الق     ،تجربتهم وجد هؤالء الباحثون الفرنسيون بأنه     

  الحلقة(لقصيرة المدى   العسريين يعانون من صعوبة على مستوى الذاكرة الفنولوجية ا        
  ) .1) (الفنولوجية 

 تعاني مـن عـسر القـراءة        )F.J (حالة مراهقة   )  GILLET ( جيلي   قدمو
كانت وحدة الحفظ عندها حساسة للتماثل الفنولوجي ، و لطول الكلمـة            و .الفنولوجي

 أما في التقديم البصري فلم تكن وحـدة الحفـظ           . التقديم السمعي فقط     لكن في حالة  
  جيلـي   ترجمت هذه النتائج على ضوء مـا جـاء بـه          و. اللفظي حساسة للتأثيرين    

)GILLET(  ابا  كن  و يبي)CAPPA(  )1987 (ّنعكاس لغياب إعـادة الترميـز      اها  بأن
يعتبـر  ف تقديم البـصري   للتأثيرين في حالة ال    )J.M.(الفنولوجي ، أما عدم حساسة      

تلك الالحـساسية   . لتأخر في النضج الوظيفي  و البنيوي للحلقة الفنولوجية          لنعكاسا  ا
(2) سنوات5 و4الحلقة الفنولوجية لكن عند األطفال ما بين  ز وظيفةتمي.  

، يبدو أن ميكانزم التكرار اللفظي الداخلي        ) 3(و في مقال على شبكة األنترنيت       
يعمالن بنجاعة عند هـؤالء األطفـال الـذين          ،لوجية قصيرة المدى  و الذاكرة الفنو  

يعود إلـى التـداخل بـين        ،يعانون من عسر القراءة ، و الضعف في درجة التذكر         
المعـارف  (مظاهر المعرفة الفنولوجية المخزنـة فـي الـذاكرة الطويلـة المـدى              

  .و ميكانزمات الذاكرة القصيرة المدى ) الميتافنولوجية
  لمختلف المتغيرات تتضح     بق و أن رأينا خالل العرض النظري      عموما كما س  

  :لنا الفكرة التالية
 إعطـاء   ىءالقراءة عبارة عن أشكال و صور تمثل مثيرا ، على القار           -

هذا المثير البصري عبارة عـن حـروف        و ،) الشكل الفنولوجي (ستجابة الالزمة   اال
ع لتشكيل الجمـل ، و هكـذا        نة كلمات و هذه األخيرة تتجم     مكو،  مرتبطة مع بعضها  

  ،النص ، و الكتاب ككل 
  

  
 ـــــــــــــــــــــــ
1- SPRENGER – CHAROLLES  L. , LACERT  P. , COLE  P. , « Déficits phonologiques et 
métaphonologiques chez les dyslexies phonologique et de surface » , Réeducation orthophonique , n°197 
,ed. L'A . R . P . L . O . E . V , Parie 1991,p.p.40-41.     
2-GILLET  P. , MARTORY MD. , VALDOIS S. , loc . cit , p. 126 . 
3- « Facteurs et pathologie souvent associés aux difficultés d’apprentissage » , Internet .                  

  



 البعض في المخـرج ، الـصفة ، الـشكل    تختلف الحروف عن بعضها  -
و القراءة عند المبتدئين     .ها معلومات تخزن في الذاكرة الطويلة المدى        و كلّ  ،الخطي

نطالقا مـن تلـك المعلومـات        ا ،تمر عبر الذاكرة العاملة أين يتم معالجة المرئيات       
املـة  ستجابة تكون مـن الـذاكرة الع      المحتفظ بها في الذاكرة الطويلة المدى ، و اال        

أنظر المخطط الموالي لد اإلجابةمباشرة إلى مو :  
  
  

  مولـد اإلجابـــة                    النطـق    
  
  
            الذاكرة الطويلة               الذاكرة العاملة                     مثير بصري 

  المدى                                                                   
  
  

و لم يسبق لـه رؤيتهـا ،   »    سـلـحـفـا ة«فرضنا بأن التلميذ أمامه الكلمة ولو
  فماذا سوف يفعل أمام هذا المثير ؟

 – ف   – ح   – ل   –س  ( أول ما يبدأ به الطفل هو تقسيم تلك الكلمة إلى حروف            
اكرة  التي تذهب من المستقبل الحسي البصري إلـى الـذ  )س  (فيبدأ بالـ) .  ة –ا 

من الـذاكرة   ، فتأتي هذه األخيرة بالمعلومات الالزمة لمعالجة هذا الحـرف         ،العاملة
فينطق به ، قد يقـول       ،) الضمة فوقه صفته ، مخرجه       –الشكل س   ( الطويلة المدى   

) ( ش  ( إذا لم تتم المعالجة جيدا و بسرعة كما يمكن أن يقول            ) س  ( عوض  ) س  
و هكذا بالنسبة   ) نفس المخرج   (  )  ز (اك إحتمال و أيضا هن  ،)ألنهما متشابهان شكال    

، و لو لم يـسرع      ) فـ   أ     ( فيقرأها  ،)فا  (  يمكن أن يصل إلى      .للحروف األخرى   
في معالجة كل الحروف فإنه قد يقرأ الحروف صحيحة ، لكن لن يتمكن من إعادتها               

 الحلقـة   عادة اآللية الذي تتميـز بـه       لبطىء عمل ميكانزم اال    ذا ه قد يرجع و .كاملة
حتفاظها بالمعلومـة  ا وحدة التخزين الفنولوجي التي ال يتعدى وقت إلىالفنولوجية  أو  

فـإن الوقـت    ةحتفظ بكل حرف علـى حـد  ا فلنتخيل بأن ذلك التلميذ لو . ثـا 2إال  
 عند المبتـدئين     إالّ  يحدث  ال ّل هذا  لكن ك  .سينقضي و ربما لن يجد غير آخر حرف         

  .من معجمهم اإلفرادي في الذاكرة الطويلة المدى  ض بعدال توجد الكلمةالذين 
  

لدراسة والتي نتمكن من خاللهـا      ءات ا جرااوفي الفصل الموالي سننتقل إلى        
  .ت العملااإلجابة على فرضيعلى 



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
الذاكرة العاملة لدى المصابين 

باضطراب عسر القراءة بالوسط 
  اإلكلينيكي الجزائري

  
  
  
  
  
  
  
  



III-1-ان البحث مك:   
، توجهنا إلى مفتشة التعليم األساسي للطورين األول و الثاني بمقاطعة شرشال          

و هي مدرسة بدأت في تربيـة و   ، محمد حفاظ حيث أرسلنا إلى المدرسة المخطلطة 
تعليم األطفال منذ حوالي عشرين سنة ، و إستطاعت بنتائج تالميذها أن تبرهن عـن   

  .ذه دراستنا ههناك أجرينا ، وكفاءة معلميها و معلماتها 
  

III-2-طريقة البحث  :  
منهج دراسة الحالة، وقبل ذلك نـشير إلـى أنّنـا قمنـا بدراسـة               نتبع في دراستنا    

  :استطالعية، تحصلنا من خاللها على ما يلي
  

  : الدراسة االستطالعية -أ
 حالة ، تعاني كلهـا      15ختبارات وحدة الحفظ على     انقوم من خاللها بتطبيق     

ضطراب عسر القراءة ، لنرى إن كان التالميذ يعانون فعال من مـشاكل علـى     امن  
  .مستوى الذاكرة العاملة 

  

  :منهج دراسة الحالة -ب
نطبق هذا المنهج لنتأكد أكثر من فرضياتنا ، و أيضا لنبعد بعـض العوامـل               
الدخيلة التي قد تكون السبب الرئيسي لظهور عسر القراءة ، والتي سبق ذكرها فـي             

  ) . 28.ص ،األولالفصل ( باب عسر القراءة أس
ا االختبـارات  و سوف نبدأ بالميزانية األرطفونية ، فالتشخيص الفـارقي ، و أخيـر       

ضطراب المتناول فـي  لك من أجل حصر أسباب ، و أعراض االاألرطفونية ، كّل ذ   
ـ  ا  في ختبارات التي تقيس وحدة الحفظ    و بعد ذلك نطبق اال     .دراستنا ة ،  لذاكرة العامل

  .ختبار اكّل حالة ، و في كّل على 
  
  
  
  
  
  



 III-3-ث وسـائل البح:   
 Test(، اختبار المواقف Le CALEالميزانية األرطفونية، اختبار :  فيتتمثل
d'aptitude( واختبار ،OJL) 171-126. ص.     ، صانظر الملحق رقم.(    

  :تيةوللتأكد من فرضيات العمل، نعتمد على األداة اإلكلينيكية اآل

3-III-1-وحدة حفـظ األرقـام   ختبارا )Test d'empan des 
chiffres:(  

يعتمد على   )1956(سنة   )MILLER( وضع من طرف ميلر       هذا البروتوكول 
 سالسل من 7، يقيس وحدة حفظ األرقام و هو يحتوي على           ) 9 إلى   1من  ( األرقام  

 أرقام إلى آخـر سلـسلة       3ن  األرقام متزايدة ، إبتداءا من السلسلة األولى المكونة م        
 إذا أخفقـت الحالـة فـي     :  أرقام ، كل سلسلة تحتوي على فرصتين         9تحتوي على   

 األولى تعطى لها الثانية ، أما النتيجة فإنها تعادل عدد أرقام آخـر سلـسلة                المحاولة
 اإلختبار إذا أخفق التالميذ في فرصـتي نفـس       قفونأجيب عنها بطريقة صحيحة ،      

  .السلسلة 
األرقام بمعدل رقم في الثانية ، على التالميذ رؤيتها ، ثم إعطاءها بـنفس              تقدم  

  .)1(الترتيب الذي قدمت فيه 
  

ال تستدعي غير التخزين    ،ذ أثناء مهمة بسيطة   قياس وحدة حفظ التالمي    :الهدف  
  .اِلمؤقت للمعلومة 

  
ـ               " :التعليمة   د سوف أقدم لك سلسلة من ثالثة أرقام ، الواحد بعد اآلخـر ، عن

  " .و إذا أخطأت هناك محاولة ثانية . اإلنتهاء منها ، عليك بإعادتها بنفس الترتيب 
  : كاآلتي على سلسلتين من األرقامهبدأ بتدريبنو حتى نتأكد من أن التلميذ فهم ،

  

 

  .5  -  3  -  6       : األولالتدريب 
2 -  7  -  4 . 

  
  ــــــــــــــــــــ

1- WELL – BRAIS  A. , « L'homme cognitive »,ed. PUF , 1999 , p. 31 . 

  . 6  -  3  -  5  -  9     :   الثانيالتدريب 



2 -  7  -  3  -  8 .  
 :ختبار فهي أما سالسل اال

 
   6  -  8  -  3   :  سلسلة ثالثة أرقام 

6 -  1  -  2              
  

  7  -  1  -  4  -  3    : سلسلة أربعة أرقام 
6 -  1  -  5  -  8   

  
  

   9  -  3  -  2  -  4  -  8   : سلة خمسة أرقام سل
5 -  2  -  1  -  8  -  6   

  
   4  -  7  -  1  -  9  -  8  - 3  :  سلسلة ستة أرقام 

7 -  9  -  6  -  4  -  8  -  3   
  

   8 - 3  -  2  -  4  -  7  -  1 - 5  : سلسلة سبعة أرقام 
9 - 8  -  5  -  2  -  1  -  6 - 3  

  
   3  -  6  -  7  -  9  -  5  -  4  -  6  -  1:  انية أرقام سلسلة ثم

2  -  9  -  7  -  6  -  3  -  1  -  5  - 4  
  

   9  -  6  -  4  -  2  -  1  -  7  -  8  -  3  -  5:   سلسلة تسعة أرقام 
          3 - 2  -  6  -  9  -  1  -  7  -  8  - 3  -  5   

  
  
  
  
  



III-3-2-ة الحفـظ العكـسية لألرقـام    ختبار وحـد ا)Test 
d’empan envers des chiffres(:  

 )W.I.S.C( بطاريـة   كالذي يستعمل فـي     ، و هو إختبار كالسيكي لوحدة الحفظ     
      لنتيجة المتحصل عليها في هذا اإلختبار تتزايد بطريقة مـستمرة مـا بـين             وا). 1(
  . موازاة مع التطور المعرفي للطفل سنة13 و 2

 ألرقام   ، ) وحدات   9 إلى   2من  ( بة تتمثل في تقديم سالسل متزايدة       هذه التجر و
م نطالقا من آخر رقم قد    ابترتيب عكسي أي    الحالة أن تعيدها    طلب من   نعشوائية ، و  

 الحالة في ثالث محاوالت لنفس سلـسلة األرقـام         طئو عندما تخ  . ل رقم   إلى أو  ،  
 ن عـدد أرقـام آخـر       ( 1-نوحدة حفظها ، و تعطى لها العالمة        ت  تعدتعتبر قد   

عتبار أنه كلما كانت    اعتبارها تقيس قدرة ذاكرة العمل ب     ا هذه التجربة يمكن     .)ةسلسل
، حتفاظ باألرقام فـي ذاكـرة العمـل       حتمالية اال اسلسلة األرقام طويلة ، كلما كانت       

  . )2(ذكور كبيروالتعرف على الرقم األخير من السلسلة غير الم
  

 يتطلـب إلـى   ختبار أكثر تعقيدا ،فظ ،عندما يكون االقياس وحدة الح:  الهدف
  .سترجاعها اجانب التخزين ، معالجة فورية إلعادة ترتيب سالسل األرقام قبل 

  
 سلسلة أرقام ، أنظر إليها جيدا ، و عندما أخفيهـا             لك م سوف أقد  « :التعليمة  

يد لـك   أي من آخر رقم إلى أول رقم ، و كلما نجحت سـأز        ، أعدها بترتيب عكسي  
   .»سالسل أخرى 

ذ من فهـم    نان التالمي يمكّن  ابينقدم األرقام بمعدل رقم في الثانية ، و هناك  تدر          
   :ختبار جيدا وهمااال
  
  
  
  

--------------------------------------------------------  
1- :W.I.S.C   رائز و ضعه وكسلر(WECHSLER)      سنة  16لى   أشهر إ  4 سنوات و    6 خاص بذكاء األطفال من 
   أشهر ، و قد أخذنا منه بند والح خاص بالذاكرة الفورية لألرقام 7و 

2-VAN ACKER  PH. , VRIGNAD  P. , LIEURRY  A. , «Mémoire de travail , mémoire encyclopédique 
et performance scolaire en 3ème » , l’orientation scolaire et professionnelle , n°4 , Parie , 1997, p.p 570 – 
570    



   .13  -  8  -  4   : األولالتدريب 
2  -  5   -  9.    

              3  -  7   -  8.   
  

   . 11  -  7  -  5     : الثاني التدريب 
3   - 4  -  10.   
6  -  8  -  13.   

  
  :هيختبار سالسل االو 
  

   .11  -  5:       سلسلة عددين 
2  -   9.     

                      7  -  12.   
  

   .13  -  9  -  4:   سلسلة ثالثة أعداد 
                       3  -  7  - 10.  

                       1  -  5  -  9 .  
  

  .17  -  12  -  10  -  6:  سلسلة أربعة أعداد 
                      2  -  5    -  9   -  12.  

4   -  7   -  10  -  11.  
  

   .15  -  11  -  8  -  5  -  2:   سلسلة خمسة أعداد 
                       5  -  7  -  10 -  13  -  18.  
                       3  -  5  -  9   -  11  -  16.  

  
   .16  -  11  -  9  -  7  -  4  -  1:     سلسلة ستة أعداد 

                       4  -  6  -  7  -  10  -  14  -  17.  
                       5  -  6  -  9  -  11  -  13  -  16.  



  .19  -  15  -  13  -  10  -  8  -  3  -  2:    سلسلة سبعة أعداد 
                       2  -  4  -  7  -  11  -  13  -  17  -  20.  
                       5  -  7  -  10  -  14  -  16  -  19  - 02 .     

  
   .23  -  19  -  16  -  14  -  10  -  9 -  7 -  3   :سلسلة ثمانية أعداد 

                       1  -  5  -  7  -  10  - 12  -  15 -  17  -  20.  
                       2  -  3  -  6  -  9  -  11  -  15  -  18  -  21.     

  
                 . 21  -  18 – 15 - 11  - 10 -  8  -  5  - 4-  1: تسعة أعـداد    سلسلة  

3                                - 5 –  6 -  8  -  9  - 13  -16  -  18  - 23.  
                         2 - 4  -9  -11 - 13  -16  -  19 - 20  -  24.   

  

III-3-3-العدديـة ة الحفـظ دختباروحا (Test d’empan 
numérique( :  

كـاز  ختبار مـن طـرف    ق هذا اال  طب  )CASE(     و كورالنـد)KURLAND( 
من أجل تبيان العالقة بين إرتفاع وحـدة         )1982(عام   )GOLDBERG(وغولدبارغ

    و قد وضع إنطالقا من إختبار لقياس الفـضاء الـذهني          . الحفظ و الزيادة في العمر      
 )l’espace mentale( ليون –باسكال  ل )PASCAL-LEON (  سـنة)1970 (. 

ل ختبارات وحدة الحفظ العادية لألرقام أو الكلمات ألنـه يحـو          او يعتبر أصعب من     
بطاقات سلسلة من ال  ختبار أن يعد التلميذ في      يقتضي هذا اال  و. الوحدات قبل تذكرها    

يعيـد  ثـم   كل بطاقـة ،     ويحتفظ بنتائج    من لون معين ضمن نقاط لون آخر ،          انقاط
 تقدم البطاقات في سالسل متزايدة إبتداءا من        و .ي قدمت فيه  ذالتقديم  الحسب  ترتيبها  

 من   بطاقات ، و كل    5سلسلة تحتوي على بطاقة واحدة إلى آخر سلسلة تحتوي على           
 فإذا أخطأت الحالة في سلسلة معينة يمكنهـا         ، تتضمن ثالث محاوالت   سلسالال تلك  

  ) . 1( نأن تعيد الكرة مرتين أخرتي
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــ
1-SEGNORIQUE  A. , loc . cit  , p. 86 . 



  :الهدف
 هو قياس وحدة الحفظ في مهمة أكثر تعقيدا تعتمـد علـى معالجـة عميقـة                

ذ أن الحاالت تحسب نقاط كل بطاقة من السلـسلة، و تخـزن             للمعلومات المقدمة، إ  
  . أعطيت فيه نتائجها ثم تسترجعها بنفس الترتيب الذي

  
:التعليمة    

 عليك حساب النقاط الحمـراء      سوداء،أقدم لك بطاقات بها نقاط حمراء و أخرى          « 
 من أول بطاقة إلى آخر بطاقة       أعدها معينة، من بطاقات سلسلة     االنتهاء و عند    فقط،

 .»في السلسلة 
كما نوضح له بأنه يمكن أن يحاول في نفس السلسلة ثالث مـرات ، و كلمـا                 

  .ت اإلجابة صحيحة في إحدى المحاوالت ، نزيد من عدد البطاقات كان
  : و هومحاوالتهناك تدريب بثالث و

  
   .7  -  3  -  9:  التدريب 

            5  -  2  -  4.  
            8  -  6  -  3.  

  
  :فهيختبار االذا هسالسل أما 

  
  .8:  سلسلة بطاقة واحدة 

                       6.  
                       5.  
  

   .7  -  10:  سلسلة بطاقتين 
                   9  -  5.  
                   9  -  8.  

  
   .6  -  3  -  7: سلسلة ثالث بطاقات 

                       1  -  5  -  4.  
                       5  -  8  -  3.  



  .1  -  5  -  2  -  9:  سلسلة أربع بطاقات 
                        2  -  8  -  7  -  3.  
                        6  -  4  -  7  -  5.  

  
   .1  -  4  -  6  -  2  -  5:  سلسلة خمسة بطاقات 

                         3  -  4  -  6  -  2  -  5.  
                         4  -  1  -  2  -  5  -  3.  

  
  

4-III-ة و عرضهـا ختيار العينا:  
الثالثـة،  : في البداية كنا نحضر حصص القراءة مع التالميذ مـن الـسنوات             

الرابعة  الخامسة و السادسة و هذا قرابة أربعة أسابيع ، إستطعنا خالل هذه الفتـرة                
و هذا حسب بعـض     .  تلميذا يعانون من عسر القراءة الواضح        30أن نميز حوالي    
، و لقد كانت أعمـار هـؤالء التالميـذ          ) 1( التي كانت بحوزتنا     المعارف النظرية 
  . عشر سنة ة سنوات و نصف إلى ثالث7تتراوح ما بين  

 سنة   12أكثر من   ( العينة األولية بعض الحاالت التي كانت كبيرة        هذه  أبعد من   
منها ، أنقصنا    حالة   24فبقي لدينا   ) و الحاالت التي كانت في الصف الثالث أساسي         

و بهـذا    . ةف معزول و حاالت كانت تعاني من مشاكل كبيرة حتى في قراءة الحر          6
تم انتقاءها إلجراء دراسـتنا      حالة ، من بينهم ثالث حاالت        18ختصرت العينة إلى    ا
 ونقـدم  ).106-103. ص.أنظر نتائج الدراسة اإلستطالعية في الملحق رقـم   ص   (

ختبـارات  قي ، واال   ، التشخيص الفار   مميزاتها من خالل نتائج الميزانية األرطفونية     
  .األرطفونية 

 :ونجملها فيما يلي 
  
  
  
  

  
  ــــــــــ

   .1994لألرطفونيا ،   ، محاضرة ملقاة في الجمعية الجزائرية »  عسر القراءة «،.ن  زالل -1



  

  
  
  

  جدول يلخص أهم نتائج الميزانية األرطفونية للحاالت الثالث موضوع الدراسة
  

 

  النتائج
  لة االولىالحا

  ف.ب
  الحالة الثانية 

  ب.خ
  الحالة الثالثة

  ح.ح
   سنوات و نصف9  سنوات و نصف10  سنوات و نصف9  العمر الزمني

  الرابعة أساسي  الرابعة أساسي  الرابعة أساسي  السنة الدراسية

  -  -  +   بالروضة أو الماقبل مدرسيااللتحاق

  جيد  جيد  جيد  المستوى االقتصادي و االجتماعي

  عربية دارجة  عربية دارجة  عربية دارجة  لمنزللغة ا

  20/6 – 20/6  20/4- 20/5  20/4- 20/6  نقطة القراءة و اإلمالء

  
  
  

  01جدول رقم 



 أهم النقاط التي يجب أن نعرفها حول الحاالت الثالث          01 رقم ص الجدول يلخّ
ـ           .موضوع دراستنا  ى فإلى جانب المتغيرات المذكورة في الجدول ، في الخانة األول

عموديا ، فإن نتائج الميزانية األرطفونية األخرى تبين بأن النمو الحسي الحركـي ،              
إذ لم تتعرض الحاالت لمشاكل يمكنها أن تتسبب فـي           والوجداني كان عاديا،   الغوي،

كما أن الحالة اإلقتصادية و اإلجتماعية لهـؤالء التالميـذ كانـت            .إعاقة نمو أحدها    
 أن الحاالت كانت تشتكي كلّها من صعوبات في القـراءة ،            إالّ.ميسورة ، البأس بها     

أنظـر الملحـق رقـم    ،      (ما تبين من خالل نقاطها في القراءة و اإلمـالء    و هذا 
  ).117-108.ص.ص
  

  :و سنرى اآلن ما أسفرت عنه نتائج التشخيص الفارقي في الجدول الموالي 
    

  جدول يلخص نتائج التشخيص الفارقي 
  

  النتائج
الة األولى الح

  ف.ب

  الحالة الثانية

  ب.خ

  الحالة الثالثة

  ح.ح

  حاصل الذكاء

  )ختبارنقطة اال( 
50  50  45  

  -  -  -  مشاكل  بصرية

  -  -  -  مشاكل سمعية

  
  02الجدول رقم 

  
   

، بأن حاالت الدراسة ال تشتك من نقص في ذكائها           يتبين لنا  02 رقم من خالل الجدول  
أنظـر  (استي البصر   ـأو مشاكل فيما يخص ح     ،  ) .   ،ص    أنظر الملحق رقم      (

، فالمعطيـات   .    )أنظر الملحق رقم   ،ص       (و السمع   .     ) الملحق رقم    ،ص     
.ضـطراب عـسر القـراءة     ا، فتسبب لهم    ثر على التالميذ  ؤالثالث تلك ، غالبا ما ت     



  
  
  
  ختبارات األرطفونيةجدول يلخص نتائج اال
  

  الصعوبات
  

  الحالة األولى
  ف.ب

  
  لة الثانيةالحا

  ب.خ

  
  الحالة الثالثة

  ح.ح
  -  -  -  مشاكل في فهم التعليمات 

  +  +  +  مشاكل في التوجيه الزماني المكاني 
  +  +  +  مشاكل في الترميز
  -  -  -  مشاكل في األنتباه 
  -  -  -  إضطرابات نطقية 

  -  +  +عادة الكلمات دون معنى اصعوبة في 
  +  +  +  عادة جمل مفهومة اصعوبة في 

  +  +  +  عوبة في سرد قصة ص
  -  +  -  مشاكل في مستوى الترتيب

  +  +  +  مشاكل في الكتابة 
  -  -  -  مشاكل في الفهم 

  

03الجدول رقم 



الصعوبات التي تشتكي منها الحاالت ، وقد أخـذنا مـن      03رقميبين الجدول   
 Test( المواقـف ختبـار ا ، LE CALEختبـار  ا: ختبارات األرطفونية و هـي  اال

d'aptitude( ختبار  ا وOJL،             أهم ما تقيسه ، و الذي يدخل غالبا ضـمن أعـراض
ـ             .عسر القراءة    شترك و لم نعط نتائج كّل إختبار على حدة ،ألن بعض المتغيرات ت

      )..      ص.ص، أنظر الملحق رقم     (آخر إلى في الظهور من إختبار 
  

حدة الحفظ على   و يضم الفصل الموالي دراسة نتائج تطبيق إختبارات قياس و         
أي  ،وتفسير صعوبات الذاكرة العاملـة فـي عـسر القـراءة           لحصر أفراد عينتنا ،  

ــية األ ــتنا  الفرضـــ ــن دراســـ ــة مـــ ــى و الثانيـــ                                   .ولـــ



 

 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
  

  دراسة النتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

ث التـي تقـيس     سنقوم بدراسة نتائج حاالت الدراسة بالنسبة لإلختبارات الثال       
  .بالتحليل الكيفي ثم الكمي الحفظ بدأ وحدة 

  

IV -1-التحليل الكيفي :  
سترجاعها انلخص نتائج الحاالت في جدول يضم آخر سلسلة أخفقت كّل حالة في             

         هل في ما بعد تفسير تلك النتـائج         و هذا حتى نبين قيمة وحدة الحفظ، و كي نس. 
  .                  ).ص.، ص.    قم ر    أنظر النتائج كاملة في الملحق(
  

  :ختبارانتائج الحاالت في كّل 
  

  
   04رقم جدول 

  
  
  
  

   ): ف.ب( ولىاألالحالة 

  النتائج
  الحالة األولى

  ف.ب
  الحالة الثانية

  ب.خ
  الحالة الثالثة

  ح.ح

اختبار وحدة حفظ 
  األرقام

3-4 -1-5  
6-1 -8-6  

  3= ح.و

3-1 -4-6  
1-5 -6-8  

  3=ح.و

8-9 -2-5  
5-2 -1-6-7  

  4=ح.و

إختبار وحدة 
الحفظ العكسية 

  ملألرقا

17-12-10-9  
12-9-2  
11-10-7  
  3= ح.و

15-11-8-9 -6  
18-17-10-5-6  
16-11-9-8 -3  

  4= ح.و

15-11-9-2  
18-13-10-5  
16-11-9-6 -3  

  4= ح.و

إختبار وحدة 
  الحفظ العددية

7-3 -5  
8-5 -4  
4-7 -3  
  2= ح.و

8-9 -1-4  
2-3 -8-5  
6-7 -4-8  

  3= ح.و

8-3 -6  
8-4 -5  
5-3 -8  
  3= ح.و



 

 

  
  :ختبار وحدة حفظ األرقام ا

 ، و هي جد صغيرة عن وحدة الحفظ العادية التـي        3قيمة وحدة الحفظ تعادل        
  ) 38.، ص2أنظر الفصل ( 2 ± 7قدرت بـ 

 أرقام ، و قد تمكنت من تذكر رقمي السلسلة األولين           4توقفت الحالة في سلسلة     و
  ،لمحاولة الثانية دون األولى ، بينما الرقم األخير فقد تذكرته في ا

، أما في المحاولة الثانيـة      5 بالرقم   7ستبدل الرقم األخير    افي المحاولة األولى    و
   . الذي يأتي مباشرة بعده6 بـ 5فعوض 

  
  :ار وحدة الحفظ العكسية لألرقام باخت
 أرقام و بذلك  كانـت وحـدة         4خفقت الحالة في المحاوالت الثالث لسالسل          ا

   ،، و هي أصغر من العادية3ا تساوي هدالحفظ عن
 في المحاولتين األولى و الثالثة استطاعت الحالة تذكر الترتيب الصحيح لألرقام            و

  .الثالثة األولى 
  ، الذي يشبهه شكال 9 بالرقم 6في المحاولة األولى استبدل الرقم األخير و

رقم األخير ، و نسيت     في المحاولة الثانية تذكرت الحالة الرقمين األولين و ال        أما  
  .ما قبل األخير 

  
  :ختبار وحدة الحفظ العددية ا

توقفت الحالة عند سلسلة ثالث بطاقات و بذلك كانت وحـدة الحفـظ عنـدما                  
ـ  و هي صغيرة جدا ، و أصغر أيضا من وحدة الحفظ فـي االخت         2تساوي   ارين ب

  .السابقين 
 ، وفـي    نبطـاقتين األوليتـي   في المحاولة األولى تمكنت الحالة من تذكر نواتج ال        

 .5 قالت الحالة 6األخيرة عوض 
في المحاولة الثانية تذكرت الحالة نواتج البطاقتين األخيرتين ، أما األولى فقد            أما  

  . في العد8 بالرغم من أن البطاقات األخرى لم تصل فيها إلى 8 ب 1عوض 
      على التوالي  7 و   4 بالرقمين   8 و   5المحاولة الثالثة عوض الرقمين األولين      وفي  

 .و اللذان يأتيان قبلهما مباشرة 
  : )ب.خ( الثانيةالحالة 

  
   :ختبار وحدة حفظ األرقاما



 

 

  .3أيضا هذه الحالة لديها نفس قيمة وحدة الحفظ كسابقتها و هو      
تمكنت الحالة في المحاولة الثانية من استرجاع جميع األرقام لكن لـيس حـسب           

  فيه ، بينما في المحاولة األولى تـذكرت األرقـام الـثالث            مت  الترتيب الذي قد
 .األولى دون تذكر ترتيبها ، و أخفقت في آخر رقم

  الذي يأتي مباشرة بعده7 بالرقم 6في المحاولة األولى عوض الرقم األخير  و
  

  :رقام  العكسية لألحفظ الوحدة 
  . أرقام 5 سلسلة الـ  ، بما أنها أخفقت في4وحدة حفظ الحالة الثانية كانت     

في المحاوالت الثالث استطاعت الحالة تذكر األرقام الثالث األولى في الترتيـب            
  .الذي يفترض أن تكون عليه 

، أما في المحاولة الثانية فقـد       6،9 بالرقمين   2 و   5في المحاولة األولى عوض     و
ض الرقم  .6 بالرقم 7ض الرقم عو8 بالرقم 5وفي المحاولة الثالثة عو   
  
  : العددية ختبار وحدة الحفظا

 و هـي أيـضا أصـغر مـن          3ار كانت وحدة الحفـظ      ببالنسبة لهذا االخت        
  .االختبارين السابقين 

في المحاولة األولى تذكرت الحالة نواتج البطاقتين األولى و األخيرة لكن ليس في             
  .4 و 8 بالرقمين 5 و2ترتيبهما األصلي، كما عوض 

بينمـا  ل ،    تذكرت الحالة ناتج البطاقة األولى و كان األو        ،لة الثانية في المحاو أما  
 .5 بـ 7ض كما عو  فقد أخفقت في ترتيبها ،3 و 8الرقمين 

في المحاولة الثالثة أيضا تمكنت الحالة من بدء اإلجابـة صـحيحة ، وغيـرت               و
  .8 عوض بـ 5 بينما الرقم األخير 7 و 4أماكنه

 
 
  
  
  

  :)ح.ح( الثالثةالحالة 
  
   :ختبار وحدة الحفظ األرقاما



 

 

ـ          ، و هـي    4 أرقام ، أي وحدة حفظها تساوي        5توقفت الحالة في سلسلة ال
  .أيضا أقل من العادية 

    5مت الـرقم     أرقام فقط في المحاولة األولى ، كما قـد         4ها أعطت   أخفقت الحالة ألنّ  
  .4 أو 3عوض 

 السلسلتين ، و تذكرت الرقم األخير       ل من تمكنت في المحاولتين من تذكر الرقم األو      و
  .في المحاولة األولى فقط 

  . بعده  الذي يأتي مباشرة8ن ع عوضا 7كما أنها في المحاولة الثانية أعطت الرقم 
  

  :رقام العكسية لألحفظ التبار وحدة اخ
  . مثل الحالة السابقة 4حدة حفظ الحالة كانت     و
ة األولى بـنفس ترتيبهـا العكـسي فـي          تذكر األرقام الثالث  أن ت استطاعت  ولقد  

نـت مـن تـذكر      المحاولتين الثانية و الثالثة ، بينما في المحاولة األولى فقد تمكّ          
 .الرقمين األولين فقط

 .الرقم األخير تمكنت الحالة في كل المحاوالت من استرجاعهأما 
 .9 في المحاولة األولى بالرقم 8ض الرقم عوو
 .6حاولة الثالثة بالرقم  في الم5ض الرقم  عوكذلكو

  
 :ختبار وحدة الحفظ العددية ا

 ، و هي صغيرة جدا ، و أيضا أصغر من وحدة            2 كانت   )ح.ح(وحدة حفظ        
  .حفظ االختبارين السابقين 

في المحاولة األولى تمكن من تذكر الرقمين األخيرين و في ترتيبها ، و اسـتبدل               
 .8 بالرقم 7الرقم 
       ) .4 -5(  أماكن نـواتج البطـاقتين األخيـرتين         رثانية غي في المحاولة ال  بينما  
8 بالرقم 1ض و عو. 
المحاولة األخيرة تمكن من تذكر جميع نواتج البطاقات ، لكـن لـيس فـي               وفي  

 .ترتيبها المفترض 
، بأن الحاالت الثالث لديها وحدة       04رقم  نالحظ حسب معطيات الجدول     

أنظـر  (  تكون عليه    ب أن ى أدنى مستوى يج    أي لم تصل بعد إل     5حفظ أقل من    
الخانـة الثانيـة    ( ل  ختبـار األو  نالحظ بالنسبة لنتـائج اال     ).38.الفصل   ، ص    

 الحاالت في استرجاعها ، يتم تعويض بعض        ئ، بأن السالسل التي تخط    )عموديا



 

 

  عوضا عـن   7 ، 5 عوضا عن      6: مثال   .األرقام فيها بأرقام أخرى أصغر منها     
  .فالحاالت تنسى الرقم لكن تبقى محتفظة بمجال تمركزه  ، 7 عن  عوضا 8 ،8

وحدات الحفظ تكون    )  عموديا   3الخانة  ( ختبار الثاني   ا بالنسبة لال  أم فإن
، و هذا يرجع لكونه يتطلب االسـترجاع العكـسي   ) 3و1(ختبارين أحسن من اال 
فالعناصـر   .اع  هل عملية االسترج   بآخر عنصر إلى أوله ، مما يس       ءاللوحدات بد 

     الثـاني،  أنظـر الفـصل   ( األخيرة تكون آثارها ال تزال في الـذاكرة العاملـة           
      ).54.ص

نـت خاللـه    تمكّ)  عموديا 5الخانة  ( ختبار الثالث   و فيما يخص نتائج اال    
الحاالت من الوصول إلى سالسل قليلة العدد ، هذا مازاد مـن تـصغير وحـدة                

بقين ، فتبذل خالله الحاالت جهدا مضاعفا حتـى         ختبارين السا الحفظ مقارنة باال  
تحسب النقاط من جهة و تحتفظ بالنتائج من جهة أخرى ، وفي نفس الوقت تكمل               

 أنظر الفـصل  ( هذا ما يدعى بالمهمة المزدوجة      .عد البطاقات األخرى للسلسلة     
  .) 62. صالثاني،

  

IV-2- التحليل الكمي  :  
 في جداول ، لكن هـذه المـرة         ث مرة أخرى نتائج الحاالت الثال     نلخص

بحساب النسب المؤوية للنجاح في كّل سلسلة من سالسل اإلختبارات الثالث التي            
سترجاع فقط ، و ترتيـب الوحـدات        توصلت إليها الحاالت ، باإلعتماد على اال      

  .المتذكرة 
سترجاع يعطى كّل رقم نسبة معينة ، فإذا كانت السلسلة تحتوي           بالنسبة لال 

 أرقام نعطي   5 و إذا كانت تحتوي على       %25م ، نقدم لكّل رقم نسبة        أرقا 4على  
  . ، و هكذا %20لها النسبة 

بع النظام السابق نفسه ، لكن نعطـي النـسب          أما بالنسبة للترتيب فإننا نتّ    
 نبـدأ بـاألول ،      سترجاع ، بحيـث   لمكان الرقم الذي يفترض أن يكون أثناء اال       

      األول في مكانه ، و كانـت السلـسلة تحـوي           طت الحالة الرقم  فالثاني ، فإذا أع   
لين لنفس السلـسلة نعطيهـا       األو  أما إذا أعطت الرقمين    % 25 أرقام نعطيها    4

، و   % 0 الحاالت في الرقم األول ، تصبح نسبتها         ئحالة تخط ال، لكن في    50%
  .ال نهتم بما يليه 

  
  

  :)ف.ب(الحالة األولى 



 

 

  
  

  :رقامختبار وحدة حفظ األنتائج ا    
  
  
  

  الترتيب  اإلسترجاع  سالسل األرقام

  2المحاولة   1المحاولة   2المحاولة   1المحاولة   

  -  %100  -  % 100  سلسلة ثالثة أرقام 

  %100  %25  %100  %75  سلسلة أربعة أرقام 

  %60  %20  %80  %60  سلسلة خمسة أرقام 

   
  

  .05الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  :رقامختبار وحدة الحفظ العكسية لألنتائج ا
  
  

ــل  سالســ
  األرقام 

  الترتيب  األسترجاع

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  %100  سلسلة رقمين



 

 

سلسلة ثالثة   
  ارقام 

100%  -  -  100%  -  -  

سلسلة أربعة  
  أرقام 

75%  100%  -  25%  100%  -  

سلسلة خمسة  
  %40  %60  %40  %80  %80  %60  أرقام 

  
  .06الجدول رقم 

  
  

   :وحدة الحفظ العدديةنتائج اختبار 
  

ــل  سالســ
  األرقام 

  الترتيب  األسترجاع

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  % 100   سلسلة رقم
  %100  %0  %50  %100  %20  %50  سلسلة رقمين

سلسلة ثالثة  
  أرقام 

66%  33%  100%  0%  0%  33%  

  
  07الجدول رقم 

  :)ب.خ(الحالة الثانية 
  

  :ختبار وحدة حفظ األرقامنتائج ا
  
  

  الترتيب  اإلسترجاع  سالسل األرقام

  2المحاولة   1المحاولة   2المحاولة   1المحاولة   



 

 

  -  %100  -  %100  سلسلة ثالثة أرقام 

  % 0  % 25  %100  %75  سلسلة أربعة أرقام 

  
  08الجدول رقم 

  
  

  :ختبار وحدة الحفظ العكسية لألرقامنتائج ا
  

ــل  سالســ
  األرقام 

  الترتيب  سترجاعاال

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  %100  سلسلة رقمين
سلسلة ثالثة   

  ارقام 
100%  -  -  100%  -  -  

سلسلة أربعة  
  أرقام 

75%  100%  -  75%  100%  -  

سلسلة خمسة  
  %60  %60  %60  %80  %80  %60  أرقام 

  
  09الجدول رقم 

  :ختبار وحدة الحفظ العدديةنتائج ا
     

ــل  سالســ
  األرقام 

  الترتيب  سترجاعاال

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  %100  سلسلة رقم
  % 100  % 50   %0  %100  %50  %50  سلسلة  رقمي

  -  %100  % 0  -  %100  % 66سلسلة ثالثة  



 

 

  أرقام 
سلسلة أربعة  

  % 25  % 25  %0  % 75  % 75  %50  أرقام 

  
  10الجدول رقم 

  
  ):ح.ح(الحالة الثالثة 

  
  : ختبار وحدة حفظ األرقامنتائج ا 

  
  الترتيب  اإلسترجاع  سالسل األرقام

  2المحاولة   1المحاولة   2المحاولة   1المحاولة   

  -  %100  -  % 100  سلسلة ثالثة أرقام 

  %100  %25  %100  %75  سلسلة أربعة أرقام 

  %60  %20  %80  %60  سلسلة خمسة أرقام 

  
  

  11الجدول رقم 
  

  : نتائج اختبار وحدة الحفظ العكسية لألرقام 
  

ــل  سالســ
  األرقام 

  الترتيب  األسترجاع

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

 المحاولة
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  %100  سلسلة رقمين
سلسلة ثالثة   

  ارقام 
100%  -  -  100%  -  -  



 

 

سلسلة أربعة  
  أرقام 

75%  100%  -  25%  100%  -  

سلسلة خمسة  
  %60  %60  %40  %80  %80  %60  أرقام 

  
  

  12الجدول رقم 
  
  :ختبار وحدة الحفظ العدديةنتائج ا

  
  الترتيب  األسترجاع  سالسل األرقام 

المحاولة   
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

المحاولة 
1  

المحاولة 
2  

المحاولة 
3  

  -  -  %100  -  -  %100  سلسلة رقم
  % 100  % 0   50 %  %100  %50  %50  سلسلة  رقمي

سلسلة ثالثـة   
  أرقام 

66 %   %66  100%  0 %  0%  33 %  

  
  13الجدول رقم 

 )13 ()12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5(جـداول ال يتبين من خـالل     
سترجاع أكبر من نـسب     التحليل الكمي ، بأن نسب النجاح في اال       التي عرضت في    

  فـي  نـسب النتباه هـو أن     و الشيء الذي يلفت اال     .النجاح التي تستدعي الترتيب     
 ،ما يخص ترتيب الوحـدات    في) اختبار وحدة الحفظ العكسية لالرقام    (ختبار الثاني اال
اختبار وحدة حفظ االرقام، واختبار وحدة      (ينيخرختبارين األ  مقارنة باال  ت عالية كان

سترجاعها ا ، وهذا ألن العناصر المسترجعة تقدم األخيرة ، لذلك يتم            )الحفظ العددية 
  ) .54.،ص الثانيأنظر الفصل( مباشرة من الذاكرة العاملة 
   النسب المقد العناصـر األولـى للـسالسل،          كما أن مة في الجداول تبين بأن     

في بعض الحـاالت الخاصـة      ما عدا   ل على األقل يتم تذكره دائما       صر األو أو العن 
ألنّه يتطلب العد ، و من يخطـىء        ) إختبار وحدة الحفظ العددية     ( ختبار الثالث   باال

  .سترجاع فيما بعد من الحاالت في ذلك سيخطئ حتما في اال
  



 

 

 الخـاص   معطيات نمـوذج بـادلي     حسب   بتفسير هذه النتائج  و سوف نقوم    
  . بالذاكرة العاملة

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

IV -3–  تفسير النتائج حسب معطيات نموذج بادلي النفس
  :معرفي

فمن خـالل    تعاني الحاالت من مشاكل متشابهة على مستوى الذاكرة العاملة        
التحليلين الكمي والكيفي نرى بأن كّل الحاالت تعاني من نقص في وحـدة الحفـظ،              

  بعض األرقام االّ أنّها تبقى محتفظة بمجال تمركزهـا، كمـا أن            فهي عادة ما تنسى   
، نسب االسترجاع أحسن من نسب االسترجاع الذي يتطلب المحافظة على الترتيـب        

لى أو األخيرة أحسن استرجاعا من  وباإلضافة إلى هذا فإنّه عادة ما تكون األرقام األ        
أنظر الفصل الثـاني،    (حداثة   األولوية وال  ياألرقام الوسطى، وهذا ما يدعى بتأثير     

  .)62-61 .ص.ص
تختلـف فـي اسـتعمالها      التي تقيس وحدة الحفـظ      لمطبقة ، ختبارات ا االو  

  .ختبار اتعقيد كّل لمكونات الذاكرة العاملة بحسب 
  

ل وحـدة   ختبار وحدة حفظ األرقام ، فإنّه ال يتطلب غير تـدخّ          اففيما يخص   
ل الفنولوجي لتلك األرقام ، و لكي يحتفظ        التخزين الفنولوجي ، أين يتم تخزين الشك      

سترجاع  يعمل ميكانزم التكرار اللفظي على إنعاشها حتى بداية اال         ،بها ألطول وقت  
أين يتم استرجاعها مباشرة ، بفضل اإلداري المركزي ، إذ أن هذا األخير يتعامـل               

 فمـن خـواص هـذه األخيـرة       أحسن  مع المعلومات الموجودة بالذاكرة العاملة ،         
  ).54.،ص الثانيأنظر الفصل( المحافظة على التنظيم الزماني 

  
 رقام ، فإنّه زيادة على     ختبار الثاني الذي يقيس وحدة الحفظ العكسية لأل       أما اال 

 األرقـام   عادة ترتيبها ، فالحاالت تأخذ تلك     اإليه ب التخزين يعالج المعلومات الواردة     
عـادة اآلليـة    فيأخـذها ميكـانيزم اال  ا تعرفها مسبقا ،حسب شكلها الفنولوجي ألنّه  
ريثما تنتهي الحاالت من كل أرقام السلسلة ، فتباشـر           الداخلية إلى وحدة التخزين ،    

والـذي يفتـرض أن يـسترجع        ل رقم م إلى غاية أو   بداية بآخر رقم قد    سترجاعاال
م دت تقوم على إعادة الترتيب فقط، وبما أن األرقام تق         األخير، فهنا معالجة المعلوما   

  .سترجاعهااه يسهل  فإنّتصاعديا
  
ـ  )ختبار قياس وحدة الحفظ العددية    ا( ختبار الثالث بالنسبة لال و ه يوظـف  ، فإنّ

المركزي ينـسق بـين      فاإلداري    للذاكرة العاملة في نموذج بادلي،     المكونات الثالثة 
 الفـضائية  المفكرةتحتفظ  ف ،   ةعملي المفكرة الفضائية البصرية و الحلقة الفونولوجي      

 ،  هافتعيد أو تهمل بعض     بأماكن النقاط حتى ال تلتبس األمور على الحاالت        البصرية



 

 

النقاط (  فهي مسؤولة على إعادة ترميز المثيرات البصرية         ةبينما الحلقة الفونولوجي  
 ثم يقوم ميكانزم اإلعادة اللفظية اآللية الداخليـة    ، ةإلى معلومات فنولوجي  ) الحمراء  

  ،ي إلـى وحـدة التخـزين الفونولـوج        ةصبح معلومة فنولوجي   الذي أ   ، بنقل الناتج 
أنظـر الفـصل    (لكن وجود تأثير الحذف اللفظـي      .رها داخليا حتى ال تتالشى    يكرف

يعرقـل عمـل     سوف، الذي يتمثل في عد نقاط البطاقات األخرى،       )55.الثاني، ص 
بطاقـات   على أخذ نواتج ال    ، فيصبح عملها مقتصرا   عادة اللفظية الداخلية  ميكانزم اال 

تلـك  سـترجاع   ايتم  بواسطة اإلداري المركزي    وثم   إلى وحدة التخزين الفنولوجي،   
    مت فيه النواتج بنفس الترتيب الذي قد، ن  ألنيتعامل جيدا مع المعلومـات   هذا المكو 

 على التنظيم الزماني للعناصـر      ةظافحمالب ، التي تختص  الموجودة بالذاكرة العاملة  
نقاط بطاقات السلسلة    تجاوز عد  وإذا .)38.  الثاني ص  أنظر الفصل  (المخزنة فيها 

سترجاع النواتج األخيرة مباشرة من الـذاكرة العاملـة، بينمـا           ايتم   ثا،15الواحدة  
  .األولى فتسترجع من الذاكرة الطويلة المدى

  
طراب ، فإذا ما كانت تعاني من اض ما سبق يفترض أن تقوم به حاالت الدراسةوكّل

قد يرجع وبار، ختر على سير عملية االثّؤ ي فهذا سوفنات،لمكوعلى مستوى بعض ا
  :نقص وحدة الحفظ إلى إحدى العوامل التالية

  ضيق في وحدة التخزين الفنولوجي، فال تتسع إال لعدد قليل من الوحدات، -
بطء في عمل ميكانيزم اإلعادة اللفظية اآللية، وهذا إما عند نقل المعلومة إلـى    -

  تكرارها حتى ال تتالشـى آثارهـا،       ةولوجي، أو أثناء إعاد   وحدة التخزين الفن  
 وهذا ما يفسر الحذف الذي يقع فيه العسريون،

تقصيير المفكرة الفضائية البصرية في أداء وظيفتها، هذا ما يظهر عند التلميذ             -
أنظر ( ، أوالحذف،أو حتى اإلضافة   العسري، عندما يقع في أخطاء مثل اإلبدال      

 ،)29.ص ، األولالفصل
بطء اإلداري المركزي في اإلتيان بالمعلومات الالزمة من الـذاكرة الطويلـة             -

مثل ما نجده عنـد العـسريين         ، سترجاعبغرض المعالجة، أو أثناء اال     المدى
 .كاإلبدال أوالتغييرات الداللية

  
 
 
 
  
 



 

 

IV-4– ستنتاجاال:  
ـ                ،ريمن خالل دراسة النتائج ، و تفسيرها على ضوء معطيات نموذج بـادلي النظ

  :تتمثل في  يتبين لنا بأن التالميذ يعانون من مشاكل على مستوى الذاكرة العاملة ،
 صغر وحدة الحفظ ، و التي تناسب أطفاال أصغر سنا، -
فكلّمـا   وحدة الحفظ تتناسب عكسيا مع تعقيد المهام الموكلة للذاكرة العاملـة ،            -

  نقصت وحدة الحفظ ، زاد تعقيد المهمة ،
 لمعلومات اآلتية من المحيط الخارجي ،مشاكل في تخزين ا -
 سترجاع،ا يؤثر على سير عملية االمم معالجة غير كافية للمعلومات ، -
    ،إما فـي بعـضها      العاملة الثالثة ،   نات الذاكرة ضطرابات على مستوى مكو   ا -

 .أو كلّها
 
من نا  نطالقا من تطبيقنا لبعض التقنيات التي تقيس وحدة الحفظ ، تمكّ          اإذا و       

  في الوسط الجزائري،   تحديد بعض الصعوبات التي يعاني منها األطفال العسريين       
   .أجبنا على أولى فرضيتي الدراسةهذا ب، وعلى مستوى الذاكرة العاملة

كما أنّه يمكن تفسير المظاهر اإلكلنيكية لعسر القراءة حسب منظور معرفـي                
الـنقص  :  العاملة ، من خالل    اعتمادا على نموذج بادلي الذي يفسر عمل الذاكرة       

في وحدة الحفظ، والخلل في إحدى مكونات الذاكرة العاملة الثالثة، سواء المفكرة            
 التي يتم على مستواها المعالجة الفنلوجيـة        الفضائية البصرية، أو الحلقة الفنلوجية    

ألرقام اإلختبارات، أو اإلداري المركزي الذي يأتي بالمعلومة من وحدة الحفـظ            
  .وبهذا نكون قد أجبنا على الفرضية الثانية من دراستنا. مولد اإلجابةإلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـاتمـالخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

 الخـاص   الموضـوع  أثناء تناولنا لهذا     من خالل األبحاث التي ذكرناها سابقا     
ـ   ن  أن   استطعنابالعالقة بين عسر القراءة و الذاكرة العاملة ،          اط ستخلص بعض النق

 الذين يعـانون مـن      ،و التي توضح لنا مظاهر الذاكرة العاملة عند األطفال        ،المهمة  
  .طراب عسر القراءة ضإ

  
 ،بأن عسر القراءة التطورية    (HULME)و هولم   ) VELLUTINO(  فولوتينو   وجد  

ـ       ةناتج عن سوء المعالجة الفونولوجي      أيـن   ة التي تتم في مستوى الحلقة الفونولوجي
 التي تنـتج     و ن الشكل الخطي و الشكل الفنولوجي للفونام أو للكلمة        يصعب الربط بي  

بأن األطفـال   (JORM)جورم بين  بينما .عن تجميع وربط الفونامات قبل التلفظ بها 
الذين يعانون من عسر القراءة غالبا ما يتصفون بنقص وحدة الحفظ اللفظية لـديهم ،   

إلى نقص في   ) JOHNTSON(  و جونسون    (RYGGSE)هذا النقص أرجعه ريغز     
، إلـى جانـب هـذا هنـاك          ) ةالحلقة الفونولوجي ( ةقدرة تخزين الوحدة الفونولوجي   

 يتم بفضله إعطـاء     ذيخالصات أبحاث بينت بأن الصعوبة في التمييز الفنولوجي ال        
و .من أسباب اإلضـطراب المتنـاول       الشكل الفنولوجي لألشكال الكتابية هو أيضا       

ر يمكن أن نجمعها في مظهر واحد و هو بأن األطفال الـذين             عموما كّل تلك المظاه   
يعانون من عسر القراءة لديهم تأخر فـي النـضج البنيـوي و الـوظيفي للحلقـة                 

   .)GILLET(و جيلي ) KAPPA(حسب كابا  (ةالفونولوجي
ـ بينما نحن من خالل دراستنا وجدنا بأن تلك الحاالت المـصابة ب            طراب اض

 بـه   شبه البعض منها مـا جـاء      ي ، الذاكرة العاملة  ات في    لديها صعوب  عسر القراءة 
نقص وحدة الحفظ اللفظيـة     ،خلل في إعادة الترميز الفنولوجي      :  آنفا مثل    الباحثون  

عـن نقـص    الذي ينـتج     ةسوء المعالجة الفونولوجي  و   ،نقص سعة وحدة التخزين     ،
 .هاالمعلومات في الذاكرة الطويلة المدى أو تداخل

ضطراب عمل إحدى مكونات الذاكرة     اتدخل ضمن     المظاهر ،  و عموما كّل تلك   
 المفكـرة الفـضائية البـصرية ، أو اإلداري          ، أو ةالحلقة الفونولوجي ك العاملة ، 

  .المركزي 
  

و بهذا يمكن أن نقول بأن األطفال الذين يعانون مـن إضـطراب عـسر               
 ،يئات أخرى القراءة في الوسط الجزائري مثلهم مثل األطفال الذين ينتمون إلى ب          

عسر  مشاكل على مستوى الذاكرة العاملة قد تكون السبب في ظهور            يعانون من 
 إالّ أنّهـا لغـات      ،عن اللغة العربية  تختلف  لغة تمدرسهم   بالرغم من أن     القراءة،

 تشبه قواعد اللغة العربية لكن لـيس مـن          ها التي    و قواعد  هاهجائية لديها قوانين  
وأيضا ، حيث العالقة الموجودة بين الفونامات       حيث النحو و الصرف ، وإنّما من      



 

 

من حيث تميز كّل حرف من اللغة العربية بخاصيات ال يتشابه فيها مع الحروف              
 نطقه عند ارتباطه     وكيفية    الخطي ، صفته ، مخرجه ، حركته ،        هاألخرى كشكل 

   .بحروف أخرى
  : و من اآلفاق التي تطرحها هذه الدراسة 

 خـاص   ،على قواعد نفـس معرفيـة     مبني   عالجي بروتوكولتكوين   -
ن أو الميكـانزم الـذي يعترضـه        نطالقا من العمل على المكو    ا ،بالذاكرة العاملة 

  .خلل ال
توسيع عينة البحث لتشمل األطفال الذين يعانون من صعوبات في اللغة            -           

  . الفرنسية
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قــالحـالم
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

    
   Iالملحق 

  نتائج الدراسة اإلستطالعية
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

ــم  رقـ
  الحالة

  ماختبار وحدة حفظ األرقا  الحالة
اختبار وحدة الحفـظ العكـسية      

  لألرقام
  اختبار وحدة الحفظ العددية

8-9-2-5  15-11-9-2  8-3-6  
5-2-1-6-7  18-13-10-5  8-4-5  1  

  فارس. غ
   سنوات9
  2=ح.و  8-3-5  4=ح.و  3-6-11-16  4=ح.و    )4س (

8-4-3-2-9  17-12-6-10  8-9-1-5  
5-2-1-8-9  12-9-7-2  2-8-5-3  2  

  ريمة. ب
   سنوات و نصف9
  3=ح.و  1-7-4-6  3=ح.و  4-5-10-11  4=ح.و    )4س (

3-4-1  17-12-  9-2-5-1  
6-1-8-5  2-9-2-5  1-2-8-7  3  

  صليحة. ط
  سنوات10

  3=ح.و  1-7-4  3=ح.و  1-5-10-11  3=ح.و    )4س (
3-4-5-11  17-12-10-4  8-9-3-1  
1-8  12-9-5-4  7-8-3-4  

4  
  محمد. ب
   سنوات و نصف9
  2-5-7-6  3=ح.و  2-7-10-11  3=ح.و    )5س (

  3=ح.و
  

3-8-1-9  16-11-7-6-4-1  5-2-4-1-6  
7-6-4-9  17-14-10-6-4-7  3-4-2-5-1  5  

  سيد علي. ب
   سنوات ونصف11

  5=ح.و  3-5-2-1-4  5=ح.و  5-6-11-13-16  5=ح.و    )5س (
1-  13-5  7-3  
6-1  10-3-9  4-  6  

  هاجر. أ
   سنوات10

  2=ح.و  3  2=ح.و  -1-9  3=ح.و    )4س (



 

 

 
 

8-2-4-9-1  15-11-5-3-10  6-3-5  
5-2-1-6-8  18-13-10-5-17  5-6-4  7  

  يوسف. ب
   سنوات و نصف9
  2=ح.و  3-7-2  4=ح.و  1-3-5-9-16  4=ح.و    )5س (

8-3-2-4-9  16-11-9-7-1  2-8-7-3  
5-2-1-6-8  17-14-10-7-6  8-9-5-1  8  

  صابر. ف
   سنوات ونصف10

  3=ح.و  4-3-5-6  5=ح.و  5-6-11-13-16  4=ح.و    )5س (
8-4-12-3  17-12-13  7-3-8  
5-2-8-6  9-5-4-2  8-5-6  9  

  عبد القادر. م
   سنة11

  2=ح.و  4-8-5  3=ح.و  5-10-11  3=ح.و    )5س (
8-4-1-5-6-9  16-11-9-12-1-2-4  9-8-5-1  
5-1-4-2-8  17-14-10-7-8-4  2-8-3-5  

10  
  سيف الدين. ج

   سنة12
  5=ح.و    )4س (

16-13-10-6-
3-5  

  3=ح.و  5-4-7-6  5=ح.و



 

 

8-4-3-2-9  17-12-16-9  9-3-1-5  
5-2-8-3-6  12-9-2-5  2-4-6-3  13  

  عبد العزيز. ش
   سنوات10

  3=ح.و  6-7-5-6  3=ح.و  6-7-10-11  4=ح.و    )5س (
3-8-9-7-1-4  15-11-8-5-4  5-2-4-1-6  
7-9-6-3-8-3  18-13-17-10-5  3-5-5-6-2  14  

  كرياءز. خ
   سنة11

  4=ح.و  1-6-2-5-4  4=ح.و  3-5-6-11-16  5=ح.و    )4س (
8-4-3-2-9  15-11-8-3-2  7-5-2-1  
5-2-4-8-6  18-13-9-7-3  2-7-6-3  15  

  عدالن. ب
   سنوات و نصف9
  3=ح.و  3-4-7-6  4=ح.و  3-2-5-11-16  4=ح.و    )4س (

  : مالحظة 
تعني وحدة الحفظ، و هي عدد وحدات السلسلة المسترجعة الصحيحة، و التي تسبق مباشرة السلسلة المذكورة في الجدول و : ح .و
لة أخفقت فيها الحايالت

8-3-5-1-6  17-12-10-14  7-3-8  
5-2-1-6-8  12-9-2-9  8-4-8  11  

  محمد صديق. ز
   سنوات10

  2=ح.و  4-5-8  3=ح.و  4-3-10-11  4=ح.و    )4س (
8-3-2-5-9  17-12-5-6  9-8-3-1  
5-1-2-9-5  12-9-5-3  2-8-6-3  12  

  حيفت. ر
   سنوات9
  3=ح.و  5-1-7-8  3=ح.و  4-14-10-11  4=ح.و    )3س (



 

 

  
  

 :حساب متوسطات وحدات الحفظ لكّل اختبار
  

 
  : اختبار وحدة حفظ األرقام-

  
  .3.95=15 / 59=15) / 4+5+4+4+4+5+3+4+4+3+5+3+3+4+4=(م
  

  . أرقام4المتوسط الحسابي لنتائج وحدة حفظ األرقام يساوي تقريبا 
 
  :اختبار وحدة الحفظ العكسية لألرقام  -
  
 3.6=15  /54= 15) / 4+4+3+3+3+5+3+5+4+2+5+3+3+3+4=(م

 

 4المتوسط الحسابي لنتائج وحدة الحفظ العكسية لألرقام يساوي تقريبا 
  .أرقام

  
  : اختبار وحدة الحفظ العددية -
  
  .2.86=15 / 43=15) / 3+4+3+3+2+3+2+3+2+2+5+3+3+3+2=(م

  . أرقام3المتوسط الحسابي لنتائج اختبار وحدة الحفظ العددية يقارب 
  
  

  :المتوسط العام الختبارات وحدة الحفظ* 
  

هذا المتوسط يمثل متوسط المتوسطات لالختبارات الثالث لوحدة 
  :م م نرمز له بـ الحفظ و

 
 .3.47 =3 ) /2.86+3.6+3.95= ( مم
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  األرطفونية نتائج الميزانية-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ا���ا��� ا	ر������
  ال : ف                                  هل أو أيسر -ب: اإلسم

  
   سنوات ونصف 9: العمر

  
  :ظروف الحمل

   متفق عليه                   نعم                              ال-
  
   مرغوب فيه                 نعم                              ال-
  
   تعرضت األم ألمراض       نعم                              ال -

  --- :                                  ما نوعها
  ---:                                   ما األدوية المتخذة

  
   تعرضت األم لقلق نفسي      نعم                              ال -

  
  : ظروف الوالدة

البيت              .عيادة خاصة                 . مكانها       -
  المستشفى.

. قيصرية                           . عادية      .  نوعها       -
  بالمالقط

. إختناق               . إزرقاق                 .  معانات الطفل -
  عادي 

  إنعاش. خديج                                    . 
  

  :ما بعد والدة الطفل
  إصطناعي . طبيعي                 .  الغذاء       -

  متى بدأ. متى توقف                 .             
  
. لم يقم بها              . في أوانها              .  التلقيحات    -

  متأخرة 
  
   هل مرض الطفل      نعم                   ال -

  ---                       في أي شهر
  ---                       نوع األدوية

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× × 

  ش 10  ش 10

× 

× 



 

 

  : كيالنمو الحسي الحر
   أشهر 8:          سن الجلوس -
  أشهر4:   سن ظهور األسنان -
  أشهر9:            سن الحبو -
  شهرا 12:           سن المشي -
 حوالي عامين:          تعلم النظافة -
 حوالي عام :           اإلستقاللية -

                   لغة البيت العربية الدارجة :النمو اللغوي
  
   تتذكرال: المناغاة  -
 ال تتذكر : الحروف األولى -
 حوالي عام : فهم اللغة الشفوية -
  شهرا 14:الكلمات األولى -
 ربما في عامين ونصف : فهم األسرة له -
 ال أتذكر : الكالم المفهوم -
  

  : النمو الوجداني
   التعلق باألم                     نعم                      ال -
  
  ين ونصف عام: سن اإلنفصال عن األم -

  
  تحول التعلق إلي األب : سبب اإلنفصال -

  
 هل كان متعلقا بشخص آخر     نعم                    ال  -

  
  األب:                                    من هو

  
  : الحالة العائلية

   عدد اإلخوة                     إناث                  ذكور-
  خير األ:  مرتبته بين اإلخوة-
  الجد واألعمام وأوالدهم :  األفراد اآلخرين-
  

  : الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية
  سكن أرضي : نوع السكن -

× 

× 

5 1 



 

 

  Entreupreneure: مهنة األب -
 ---: مهنة األم -
 --- : هل هناك أفراد يساهمون في المصروف -
..  

  : الحالة الثقافية
  السادسة إبتدائي : المستوى التعليمي لألب -
 ---: يمي لألمالمستوى التعل -
ثانوي             .×أساسي   :      . المستوى التعليمي لألخوة -

 ×جامعي        .×

ثانوي        .×أساس ي   : .المستوى التعليمي لألفراد اآلخرين -

 ×جامعي          .×
  :وضعية الطفل في أسرته

      خجول           - إنطواني                 -  منعزل              -
  × متسلط -

   مدلل-           × إجتماعي  -
  : سلوك أفراد األسرة معه-
   يضرب-            × يؤخذ برأيه  - يهمش                -
  

  الدراسيةالميزانية 
   سنوات 6: سن الدخول إلي المدرسة -
  سنوات 4: نعم              في أي سن: هل إلتحق بالروضة -
 ---:            في أي سنال: هل إلتحق بالما مدرسي  -
 خجول             - عدواني               -:      وضعيته في القسم -

  متسلط -
 له أصدقاء  - تابع                   -يحب القيادة              -

 × يشارك -      ×
  

  هو في المواد األساسيةكيف 
      نقطة   4/20:            نقطة اإلمالء6/20:  نقطة القراءة-

   12/20: الرياضيات
  جيد فيها: لديه المعدل       المواد الشفوية:  مواد الحفظ-
  



 

 

  

  ا���ا��� ا	ر������
  ال : ف                                  هل أو أيسر -ب: اإلسم

  
   سنوات ونصف 9: العمر

  
  :ظروف الحمل

                ال متفق عليه                   نعم                -
  
   مرغوب فيه                 نعم                              ال-
  
   تعرضت األم ألمراض       نعم                              ال -

  ---:                                   ما نوعها
  ---:                                   ما األدوية المتخذة

  
   تعرضت األم لقلق نفسي      نعم                              ال -

  
  : ظروف الوالدة

البيت              .عيادة خاصة                 . مكانها       -
  المستشفى.

. قيصرية             . عادية                    .  نوعها       -
  بالمالقط

. إختناق               . إزرقاق                 .  معانات الطفل -
  عادي 

  إنعاش. خديج                                    . 
  

  :ما بعد والدة الطفل
  إصطناعي . طبيعي                 .  الغذاء       -

  متى بدأ. متى توقف                             . 
  
. لم يقم بها              . انها              في أو.  التلقيحات    -

  متأخرة 
  
   هل مرض الطفل      نعم                   ال -

  ---                       في أي شهر

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× × 

  ش 10  ش 10

× 

× 



 

 

  ---                       نوع األدوية
  : النمو الحسي الحركي

   أشهر 8:          سن الجلوس -
  أشهر4:   سن ظهور األسنان -
  أشهر9:            لحبوسن ا -
  شهرا 12:           سن المشي -
 حوالي عامين:          تعلم النظافة -
 حوالي عام :           اإلستقاللية -

                   لغة البيت العربية الدارجة :النمو اللغوي
  
  ال تتذكر: المناغاة  -
 ال تتذكر : الحروف األولى -
 حوالي عام : فهم اللغة الشفوية -
  شهرا 14:لكلمات األولىا -
 ربما في عامين ونصف : فهم األسرة له -
 ال أتذكر : الكالم المفهوم -
  

  : النمو الوجداني
   التعلق باألم                     نعم                      ال -
  
  عامين ونصف : سن اإلنفصال عن األم -

  
  تحول التعلق إلي األب : سبب اإلنفصال -

  
 بشخص آخر     نعم                    ال هل كان متعلقا  -

  
  األب:                                    من هو

  
  : الحالة العائلية

   عدد اإلخوة                     إناث                  ذكور-
  األخير :  مرتبته بين اإلخوة-
  الجد واألعمام وأوالدهم :  األفراد اآلخرين-
  

  : عية واإلقتصاديةالحالة اإلجتما

× 

× 

5 1 



 

 

  سكن أرضي : نوع السكن -
  Entreupreneure: مهنة األب -
 ---: مهنة األم -
 --- : هل هناك أفراد يساهمون في المصروف -
..  

  : الحالة الثقافية
  السادسة إبتدائي : المستوى التعليمي لألب -
 ---: المستوى التعليمي لألم -
ثانوي     .        ×أساسي   :      . المستوى التعليمي لألخوة -

 ×جامعي        .×

ثانوي        .×أساس ي   : .المستوى التعليمي لألفراد اآلخرين -

 ×جامعي          .×
  :وضعية الطفل في أسرته

 خجول                - إنطواني                 -  منعزل              -
  × متسلط -

   مدلل-           × إجتماعي  -
  :ة معه سلوك أفراد األسر-
   يضرب-            × يؤخذ برأيه  - يهمش                -
  

  الدراسيةالميزانية 
   سنوات 6: سن الدخول إلي المدرسة -
  سنوات 4: نعم              في أي سن: هل إلتحق بالروضة -
 ---: ال           في أي سن: هل إلتحق بالما مدرسي  -
 خجول             -         عدواني       -:      وضعيته في القسم -

  متسلط -
 له أصدقاء  - تابع                   -يحب القيادة              -

 × يشارك -      ×
  

  هو في المواد األساسيةكيف 
        نقطة 4/20:            نقطة اإلمالء6/20:  نقطة القراءة-

   12/20: الرياضيات
  جيد فيها: مواد الشفويةلديه المعدل       ال:  مواد الحفظ-



 

 

  

  ا���ا��� ا	ر������
  ال : ف                                  هل أو أيسر -ب: اإلسم

  
   سنوات ونصف 9: العمر

  
  :ظروف الحمل

   متفق عليه                   نعم                              ال-
  
                   ال مرغوب فيه                 نعم             -
  
   تعرضت األم ألمراض       نعم                              ال -

  ---:                                   ما نوعها
  ---:                                   ما األدوية المتخذة

  
  ال  تعرضت األم لقلق نفسي      نعم                              -

  
  : ظروف الوالدة

البيت              .عيادة خاصة                 . مكانها       -
  المستشفى.

. قيصرية             . عادية                    .  نوعها       -
  بالمالقط

. إختناق               . إزرقاق                 .  معانات الطفل -
  عادي 

  إنعاش. خديج                            .         
  

  :ما بعد والدة الطفل
  إصطناعي . طبيعي                 .  الغذاء       -

  متى بدأ. متى توقف                             . 
  
. لم يقم بها              . في أوانها              .  التلقيحات    -

  متأخرة 
  
  ض الطفل      نعم                   ال  هل مر-

  ---                       في أي شهر

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× × 

  ش 10  ش 10

× 

× 



 

 

  ---                       نوع األدوية
  : النمو الحسي الحركي

   أشهر 8:          سن الجلوس -
  أشهر4:   سن ظهور األسنان -
  أشهر9:            سن الحبو -
  شهرا 12:           سن المشي -
 حوالي عامين:          ةتعلم النظاف -
 حوالي عام :           اإلستقاللية -

                   لغة البيت العربية الدارجة :النمو اللغوي
  
  ال تتذكر: المناغاة  -
 ال تتذكر : الحروف األولى -
 حوالي عام : فهم اللغة الشفوية -
  شهرا 14:الكلمات األولى -
 ربما في عامين ونصف : فهم األسرة له -
 ال أتذكر :  المفهومالكالم -
  

  : النمو الوجداني
   التعلق باألم                     نعم                      ال -
  
  عامين ونصف : سن اإلنفصال عن األم -

  
  تحول التعلق إلي األب : سبب اإلنفصال -

  
 هل كان متعلقا بشخص آخر     نعم                    ال  -

  
  األب:             من هو                       

  
  : الحالة العائلية

   عدد اإلخوة                     إناث                  ذكور-
  األخير :  مرتبته بين اإلخوة-
  الجد واألعمام وأوالدهم :  األفراد اآلخرين-
  

  : الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية

× 

× 

5 1 



 

 

  سكن أرضي : نوع السكن -
  Entreupreneure: مهنة األب -
 ---: مهنة األم -
 --- : هل هناك أفراد يساهمون في المصروف -
..  

  : الحالة الثقافية
  السادسة إبتدائي : المستوى التعليمي لألب -
 ---: المستوى التعليمي لألم -
ثانوي             .×أساسي   :      . المستوى التعليمي لألخوة -

 ×جامعي        .×

ثانوي        .×أساس ي   : .المستوى التعليمي لألفراد اآلخرين -

 ×جامعي          .×
  :وضعية الطفل في أسرته

 خجول                - إنطواني                 -  منعزل              -
  × متسلط -

   مدلل-           × إجتماعي  -
  : سلوك أفراد األسرة معه-
   يضرب-            × يؤخذ برأيه  - يهمش                -
  

  الدراسيةالميزانية 
   سنوات 6: سن الدخول إلي المدرسة -
  سنوات 4: نعم              في أي سن: هل إلتحق بالروضة -
 ---: ال           في أي سن: هل إلتحق بالما مدرسي  -
 خجول             - عدواني               -:      وضعيته في القسم -

  متسلط -
 له أصدقاء  -بع                    تا-يحب القيادة              -

 × يشارك -      ×
  

  هو في المواد األساسيةكيف 
        نقطة 4/20:            نقطة اإلمالء6/20:  نقطة القراءة-

   12/20: الرياضيات
  جيد فيها: لديه المعدل       المواد الشفوية:  مواد الحفظ-



 

 

  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

نتائج اإلختبارات -2
 ةاألرطفوني

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  LECALEورقة تصحيح إختبار 
  ف - ب: الحالة األولى

  (+))، )-(+، )-( (تنقيط اإلجابة   رقم التمرين
1  +  
2  +  

  0 %  0 %  

01 %  0 %  

01 %  01 %  

0 %  01 %  

3  

01 %  01 %  

0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  4  

0 %  0 %  01 %  01 %  0 %  

0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  5  

0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

0 %  0 %  01 %  0 %  0 %  6  

0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

  
7  
  
  
  
  

  
  

  % 0  % 0  % 01  األفعال  8
  % 0  % 0  % 0  التفاصيل  

التنظيم   
  الزماني 

  الشخص 
0 %  

  1الفعل 
01 %  

  2الفعل 
0 %  

  3الفعل 
0 %  

 0التنظيم الزماني   
%  

 0التنظيم الحركي   
%  

  الجزء   9
  األول 

للصور اإلستفهامية     % 0   إلتجله الصور 
25 %  



 

 

  الشخص 
0 %  

  وضعيته
0 %  

إطار قيامه بالحركة 
0 %  

  الجزء   
  

  الحادث المنجز  الثاني 
 0 %  

  الحادث الذي وقع 
0 %  

النتيجة المتحصل 
  % 0عليها     

إستعمال أدوات 
الربط الضمائر 

 الجنس -العدد
0 2%  

1/3            0/ 3  10  
  2/3النتيجة      1/3
1/3             1/3  11  
  3/3النتيجة       1/3
1/3              1/3  12  
  3/3النتيجة        1/3
0/3               0/3  13  
  1/3النتيجة         1/3
1/4                0/4  14  
1/4                1/4  

  
  : مالحظة

  
  إجابة صحيحة (+) 
  إجابة ناقصة ) -(+ 

  ئة إجابة خاط) -(
  

  : فإن%أما بالنسبة لألجوبة التي تنقط ب 

      إجابة خاطئة10%  
     إجابة صحيحة % 0    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ورقة تصحيح إختبار  الكفاءات
)Test d’aptitude (   

  
  : الحالة

  تنقيط اإلجابة  بند اإلختبار
  

  +              -  
                -  

+                  
                -  

  اإلختبارات البصرية / 1
   العينين في إتجاه معاكس -
   نصف الرؤوس -
  ان  رأس الحص-
   الوجه الجانبي -
   -              +    الوجه ذو التقاطع األربع -

  
  اإلختبار اللمسي / 2
  
   اإلختبار الرابط بين العدد اللون والشكل/ 3

  الترتيب  .                             
  اإلختبار                              . 

  
  :مالحظة 

  اإلجابة صحيحة (+)  
مشكوك في اإلجابة، أو فيها بعضا من الصحة وبعضا من ) -(+ 

  الخطأ
  اإلجابة خاطئة ) -(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  + -                                             

  -                                   
                                            + 



 

 

  OJLورقة تصحيح إختبار 
  

  :الحالة
  الجانب الغير لفظي/ ١

  وحدات التوجه الحركي / 1 
  :            + الذراعين-  ضعية الجسم في الفضاء  و-

  :               +  اليدين-
  ) عدم التعاكس ( -                         +    الصورة الجسمية -

  الوحدات البصري/ 2
     األقسام -
   Pieron مربع -

  التقطيع  . 
  

    التجميع  . 
نصف الدوائر  -

  والخط 
  مجموع رمزين * 

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

  
  
0 %  

مجموع ثالثة    * 
  رموز 

0 %  0 %  0 %  10 
%  

10 
%  

0 %  0 %  0 %  0 %  10 
%  

مجموع أربعة    * 
  رموز 

10%  10%  10%  0%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  

مجموع خمسة   * 
  رموز 

10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  

  مرفقة للحكم والتوجهالوحدات ال/ 3
    ترتيب األلوان 

 +               
+               

  ترتيب األحداث: القارورة والكأس* 
                   فهم النشاط 

               +                 اإلستحضار المكاني  
      +           ترتيب األحداث :       الجبن * 

               +                   فهم النشاط 

 التفريغ       -
  والتقطيع 

               +                   اإلستحضار المكاني 
  5/7         الفسيفساء 

   -        +   الصور غير المعقولة 
  
  



 

 

  اإلختبار السمعي/ 4
            +  الطابع 
  -            التواتر
            +  المدة 

اإلستحضار 
  الرمزي 

            +  الشدة 
  -+ معنى قراءة رسم الصوت                        

  الطابع ، التواتر 
  

  المدة والشدة 

  -+ التمييز المباشر بين األصوات                    
            +  إثنين 
            +  ثالثة 

  إنتاج الضربات 

  -         +   أربعة
            +  إثنين 
            +  ثالثة 

  اإليقاع 

التعرف على 
  الصيغ 

   -         +   أربعة 
  

  الجانب اللغوي/ ٢
  النطق / 1

  الكالم / 2                  
نوع :  مقاطع دون معنى-

  األخطاء 
+      +      +      +      +      +      +      

نوع :  كلمات اإلختبار-     +      +      +      +      +      +  +     
                +                        +  األخطاء 

                +                        +      مقاطع 4: *  جمل اإلختبار -
                +                        +   مقاطع 6                   * 
                +                        +  اطع  مق7                   * 
                +                        +   مقاطع 8                   * 
                +  )× (-                       مقطعا 13                  * 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  اللغة المحظة/ 3
اإلنتاج * 

  الشفهي 
  قصة الدجاجتين   +

  + +  فهم ال* 
  مراقبة اللغة بالصور   -  الترتيب * 

  -+   السرد*   )قصة الدجاجة(
  المراقبة باللغة المحظة   -+   السرد* 
  +  األسئلة * 

  4/6        -           +   )القريصات( مستوى الفهم 
  

  : مالحظة 
  إجابة صحيحة : (+) بالنسبة للجانب غير اللغوي
  إجابة فيها بعض الصحة ) -    (+                          

  إجابة خاطئة ) -                             (
  

  : بالنسبة للجانب اللغوي
)V ( ← حذف    
)X ( ← قلب    
    سيء غير مفهوم ←) ؟ ( 
   إبدال ←)   (

   أخطاء أخرى  ←   ) -(     
  : أما في إعادة الجمل

  إعادة صحيحة (+) 
  إعادة دون إضطراب ) -(+ 

  إعادة لم تنتج فيها بعض الكلمات  +) -(
  إعادة غير واضحة وناقصة ) -(
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

    ف–ب  : مدونات الحالة األولى
  

  LE CALEإختبار 
  

نقدم فقط المدونات المنتوجة في التمارين الرابع ، السابع ، الثامن 
  .والتاسع 

  
  :مدونات التمرين الرابع

  
  كيفية إنتاجها  الكلمة
    يدرس
    محفظة
    غالف
    قصة
    خزانة
    ثوب
    هبط

    أشجار
    عنكبوت
    ذئب

  
  

  :مدونات التمرين السابع
  

  كيفية إنتاجها  الكلمة
    حشيش
    نقالة
    مشهد

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
  

  كيفية إنتاجها  الجملة
    ضيعت الطفلة الصغيرة دراجتها 

    إشترى أبي جريدة من الكشك 
  
  

  : مدونات التمرين الثامن
  

   إنتاجهاكيفية  الكلمة
    تلقى محمد كرة 

    ضيعها في الحديقة 
    بكى كثيرا 

  
   قصة القهوة :مدونة التمرين التاسع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  OJLإختبار 
  

  :مدونات الجانب اللغوي
  :  الكالم-2
  

  كيفية إنتاجها   الجمل   
  أربع مقاطع 

  
    

  ستة مقاطع 
  

    

  



 

 

  سبعة مقاطع 
  
  
  

    

  بثمانية مقاطع 
  
  
  

    

   مقطعا بثالثة عشر
  
  
  

    

  
  : اللغة المحظة -3

  : فصة الدجاجتين
  
  
  
  
  

  : قصة الدجاجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  : العوام
  السرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفهم
  

  اإلجابات المقدمة  األسئلة
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
..  

[kifach ab je taallam ]         
     
  

 
[wehdublahac wahad kbir ] 

           

[naqadru  nataalmu 
Alabaramlma    ] ?            

  

[lala ]                                     
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
  



 

 

  
  ف. ب : 1الحالة 

 LE CALE  اختبار
  ظـهـــورها  األخطاء المرتكبــة

  -  أخطاء على مستوى الحركية العامة لألطراف 

  -  راف العلويةأخطاء على مستوى الحركية الدقيقة لألط

  +  أخطاء في تمييز وإدراك األشكال

  +   نطقيةتاضطرا با

  +  أخطاء في القدرة السمعية

  +  بطء في إعادة المقاطع دون معنى

  +  أخطاء شفوية 

  +  أخطاء كتابية

  +  أخطاء في مستوى التذكر

  -  أخطاء في االحتفاظ بالتنظيم الزماني

  -  ائية الفضةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -   الحركيةةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -  خطأ في ترتيب اتجاه الصور

  +  نقص في استعمال الجمل االستفهامية

  -  أخطاء في التعرف علي مستوى الصور

  +  استعمال الروابط، الضمائر، العدد، الجنس

  +  أخطاء في مستوى الترميز

  -  أخطاء في مستوى اإلنجاز الحركي

  
 



 

 

  
  

  بار المواقفختإ
 

 
  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  أخطاء في إدراك الخطأ و التعرف عليه

  +  أخطاء على مستوى الضم

  +  أخطاء غير منطقية

  +  أخطاء في مستوى تكملة الصور

  +  أخطاء في اإلدراك اللمسي

  +  أخطاء في احترام األشكال

  -  نأخطاء في احترام األلوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

 

  
  

 OJLار  اختب
  

ال نعيد ذكر األخطاء المرتكبة في الجانب غير اللغوي ألنها نفسها           
  سوف نهتم فقـط بنوعيـة األخطـاء    LE CALE          في اختبار  

  :كبة في تالمر
 الجانب اللغوي

  
  ظهورها  خطاء المرتكبةاأل

  -  أخطاء في نطق الصوائت

  -  أخطاء في نطق الصوامت

  -  حذف:   أخطاء في الكالم 

  -                        قلب

  -                        إبدال

  -                        كالم غير مفهوم

  -                        أخطاء أخرى

  -  أخطاء في موقع الفونام في الكلمة

  -  أخطاء في مستوى تذكر الجمل

أخطاء في مستوى تذكر ترتيب الكلمات فـي         

  الجمل
  ) مقطعا13جمل من + (

  +  نقص في اإلنتاج الشفوي لقصة مرئية

  +  نقص في اإلنتاج الشفوي لقصة مصورة

  +  نقص في اإلنتاج الشفوي لقصة مسموعة

  -  أخطاء في اإلجابة على األسئلة

  +  أخطاء في مستوى الفهم



 

 

  
  

  ب. خ : 2الحالة 
 LE CALEاختبار  
  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  ة العامة لألطرافأخطاء على مستوى الحركي

أخطاء على مستوى الحركية الدقيقـة لألطـراف        

  العلوية
-  

  +  أخطاء في تمييز و إدراك األشكال

  +    نطقيةتاضطرا با

  +  أخطاء في القدرة السمعية

  +  بطء في إعادة المقاطع دون معنى

  -  أخطاء شفوية

  +  أخطاء كتابية

  -  أخطاء في مستوى التذكر

  -  اظ بالتنظيم الزمانيأخطاء في االحتف

  -   الفضائيةةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -   الحركيةةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -  خطأ في ترتيب اتجاه الصور

  +  نقص في استعمال الجمل االستفهامية 

  -  أخطاء في التعرف على مستوى الصور

  +  استعمال الروابط، الضمائر، العدد، الجنس

  +   مستوى الترميزأخطاء في

  +  أخطاء في مستوى اإلنجاز الحركي

  



 

 

  
  

  اختبار المواقف
  
  

 
  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  +  أخطاء في إدراك الخطأ و التعرف عليه

  -  أخطاء على مستوى الضم

  +  أخطاء غير منطقية

  +  أخطاء في مستوى تكملة الصور

  -  أخطاء في اإلدراك اللمسي

  +  كالأخطاء في احترام األش

  +  أخطاء في احترام األلوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 OJLاختبار 
 

  :الجانب اللغوي 
  

  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  أخطاء في نطق الصوائت

  -  أخطاء في نطق الصوامت

  -  حذف:   أخطاء في الكالم 

  +                        قلب

  -                       إبدال

  -        كالم غير مفهوم               

  +                       أخطاء أخرى

  -  أخطاء في موقع الفونام في الكلمة

  +  أخطاء في مستوى تذكر الجمل

  +  أخطاء في اإلنتاج الشفوي لقصة مشاهدة

  +  أخطاء في اإلنتاج الشفوي لقصة مصورة

  +  أخطاء في اإلنتاج الشفوي لقصة مسموعة

  -  على األسئلةأخطاء في اإلجابة 

  -  أخطاء في مستوى الفهم

  

  
  

  



 

 

  ح. ح : 3الحالة 
 LE CALEاختبار 
  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  أخطاء على مستوى الحركية العامة لألطراف

أخطاء على مستوى الحركية الدقيقـة لألطـراف        

  العلوية

-  

  +  و إدراك األشكال أخطاء في تمييز

  +    نطقيةتاضطرا با

  +  لقدرة السمعيةأخطاء في ا

  +  بطء في إعادة المقاطع دون معنى

  -  أخطاء شفوية

  +  أخطاء كتابية

  +  أخطاء في مستوى التذكر

  -  أخطاء في االحتفاظ بالتنظيم الزماني

  -   الفضائيةةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -   الحركيةةأخطاء في التعرف على الزما ني

  -  خطأ في ترتيب اتجاه الصور

  +  قص في استعمال الجمل االستفهامية ن

  -  أخطاء في التعرف على مستوى الصور

  +  استعمال الروابط، الضمائر، العدد، الجنس

  +  أخطاء في مستوى الترميز

  +  أخطاء في مستوى اإلنجاز الحركي

  
  
 



 

 

  اختبار المواقف
  
  
  

 
  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  أخطاء في إدراك الخطأ و التعرف عليه

  +  أخطاء على مستوى الضم

  +  أخطاء غير منطقية

  +  أخطاء في مستوى تكملة الصور

  +  أخطاء في اإلدراك اللمسي

  -  أخطاء في احترام األشكال

  -  أخطاء في احترام األلوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 OJLاختبار 
 

  :الجانب اللغوي 
  

  ظهورها  األخطاء المرتكبة

  -  أخطاء في نطق الصوائت

  -  ء في نطق الصوامتأخطا

  -  حذف:   أخطاء في الكالم 

  -                        قلب

  -                        إبدال

  -                        كالم غير مفهوم

  -                        أخطاء أخرى

  -  أخطاء في موقع الفونام في الكلمة

  +  أخطاء في مستوى تذكر الجمل

  -  اإلنتاج الشفوي لقصة مشاهدةأخطاء في 

  -  أخطاء في اإلنتاج الشفوي لقصة مصورة

  -  أخطاء في اإلنتاج الشفوي لقصة مسموعة

  -  أخطاء في اإلجابة على األسئلة

  -  أخطاء في مستوى الفهم

  
  
  
  

 
  



 

 

  
  
  
  
  IIIالملحق 

نتائج التشخيص 
  الفارقي

  
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
   IVالملحق 

نتائج الدراسة 
  التجريبية

  
  
  
  
 
  

  



 

 

  :  في اختبار وحدة الحفظ1نتائج الحالة
  

  Empan de chiffres : اختبار وحدة حفظ األرقام* 
  
   6   ـ 8   ـ   3 : سلسلة ثالثة أرقام. 
  
  5   ـ   1  ـ    4   ـ   3 : سلسلة أربعة أرقام. 

  6   ـ   8   ـ   1   ـ   6                       
  

 Empan envers des : اختبار وحدة الحفظ العكسية لألرقام* 
chiffres  

 
  5   ـ   11 : سلسلة رقمين. 
 
  4   ـ    9   ـ 13 : سلسلة ثالثة أرقام.
 
  9   ـ    10   ـ 12   ـ   17   : سلسلة أربعة أرقام. 

  2     ـ    9 ـ    12                         
  7   ـ     10 ـ     11                         

  
  L’empan numérique  : اختبار وحدة الحفظ العددية*
 
  8 : سلسلة بطاقة واحدة. 
 
  7   ـ   10 : سلسلة بطاقتين. 
 
  5   ـ   3   ـ   7 : سلسلة ثالث بطاقات. 

  4   ـ    5   ـ   8                         
  3 ـ    7   ـ    4                         

  



 

 

  :  في اختبار وحدة الحفظ2نتائج الحالة 
 

  L’empan des chiffres : وحدة حفظ األرقام* 
 

  6     ـ     8   ـ     3 : سلسلة ثالث أرقام . 
 

   6    ـ    4     ـ     1 ـ      3 : سلسلة أربعة أرقام . 
   8    ـ     6    ـ      5 ـ      1                        

 
  

  L’empan envers des chiffres  : وحدة الحفظ العكسية لألرقام* 
 

   5    ـ      11سلسلة رقمين       . 
 

     4      ـ     7    ـ     13سلسلة ثالثة أرقام    . 
  

   4     ـ    10    ـ     12   ـ     17سلسلة أربعة أرقام    . 
  2       ـ     5     ـ      9 ـ      12                        

  
  6 -   9    ـ    8 ـ      11   ـ    15سلسلة خمسة أرقام     . 

  6      ـ       5     ـ      10 ـ    13   ـ      18             
   3  ـ          8      ـ       9 ـ      11 ـ       16             

       
  L’empan numérique : وحدة الحفظ العددية* 
 

   8  : سلسلة بطاقة واحدة . 
  

  6   ـ    10  : سلسلة بطاقتين . 
  4     ـ     9                     
   8     ـ     9                     



 

 

  
  6    ـ    3    ـ    8  : سلسلة ثالث بطاقات . 

   4   ـ     5    ـ     1                          
  

   4    ـ    1    ـ     9    ـ     8  : سلسلة أربع بطاقات . 
  5   ـ     8   ـ      3    ـ     2                           
  8  ـ     4   ـ      7    ـ     6                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  : ختبار وحدة الحفظ في ا3نتائج الحالة 
 

  L’empan des chiffres : وحدة حفظ األرقام* 
 

   6     ـ     8    ـ    3  : سلسلة ثالث أرقام . 
 

   1    ـ   7    ـ      1   ـ     3  : سلسلة أربعة أرقام . 
  8    ـ    5    ـ      1 ـ      6                         

 
  5    ـ     2    ـ       9 ـ      8   : سلسلة خمسة أرقام . 

  7    ـ      6    ـ     1    ـ       2 ـ     5                   
   

  L’empan envers des chiffres : وحدة الحفظ العكسية لألرقام* 
 

   5   ـ    11  : سلسلة رقمين . 
  

      4   ـ    9   ـ   13  : سلسلة ثالثة أرقام . 
  

  4    ـ    12   ـ   10 ـ    17  : رقامسلسلة أربعة أ . 
  2     ـ     5     ـ   9   ـ   12                         

  

  2    ـ    9   ـ   11   ـ   15  : سلسلة خمسة أرقام . 
  5   ـ   10   ـ    13 ـ   18                         

  3    ـ    6     ـ    9   ـ   11   ـ    16                       
  

   L’empan numérique  : وحدة الحفظ العددية* 
 

   8  : سلسلة بطاقة واحدة . 
  

  6     ـ    10 : سلسلة بطاقتين . 
  5      ـ     7                    
                    9      -     8  



 

 

  

  6    - 3    -    8:سلسلة ثالث بطاقات . 
                        8    -   4   -   5  
                        5    -   3   -   8  
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