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  يرشكر وتقد

 الوافي عبد الرحمننتقدم بشكرنا الخالص إلى األستاذ المشرف الدكتور 

على كل التوجيهات والنصائح القيمة ، كما أشكر الصديق ، واألستاذ   

على مساعدته التي كانت سندا لي خالل هذا البحث كما بوظريفة  حمو 

 واألستاذنواني حسين، اف  إلى األستاذ  أتوجه  بوافر التقدير واالعتر

عن مساندتهما  لي خالل هذا البحث ، كما أشكر  كذلك     الهاشمي لوكيا 

على المراجع األجنبية التي أهداها لي  ، كما  محند صالح   تاهيالدكتور  

،    بوطاف علي واألستاذ        زبدي نصر الدينأشكر  كل من األستاذ   

، وكذلك أستاذي   على نصائحهم   وتوجيهاتهم  ي رشيد  مسيلواألستاذ   

عز ، وال يفوتني أن أشكر األستاذ    عشوي مصطفىوصديقي  األستاذ   

الذي تكفل بالتصحيح اللغوي   وكذلك أشكر كل من األستاذ   سيفور  نالدي

الذين  رشيد  أيت عثمانواألستاذ    أمالي محمدأحمد  واألستاذ  دوقة 

كما أشكر الزميل والصديق واألستاذ .  لتحليل اإلحصائي للبياناتتكفلوا  با

الكاتب  في مخبر الوقاية  ومختار برقاس ،  طعبلي محمد  الطاهر

.  واألرغونوميا  

كما أشكر جميع المعلمين والمعلمات الذين مدوا  لي يد المساعدة        

 خالل التطبيق
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  :مقدمة

% 10و  الـتعلم صعوبات  منمن مجموع التالميذ في العالم % 20نحو  يعاني

 تقـدمهم الذي يعيـق   )  Hornby 1996هورنبي ( القراءة عسربما يعرف ميعانون 

في بعض األحيان على  ذلك نعكسياألكاديمي ويؤدي إلى هدر طاقاتهم و إمكاناتهم و 

و يعتبر موضوع صعوبات الـتعلم،  . مستقبلهم العملي على يؤثر قدصحتهم النفسية و

التربية الخاصة، حيث كان اهتمام التربيـة   ميدانمن الموضوعات الجديدة نسبياً في 

 ة،والسـمعي  األخرى، كاإلعاقـة العقليـة   اإلعاقاتقاً منصباً على أشكال الخاصة ساب

في نمـوهم   األسوياء مجموعة من األطفال ظهور معالحركية، و لكن  ووالبصرية، 

بـدأ   وعليـه  تعلم القـراءة،  يعانون مشكالت والحركي  البصريو العقلي والسمعي

ف التعـرف علـى مظـاهر    الجانب بهد هذاالتركيز على هذا الميدان المختصون في 

لذا فإن مجال . و االنفعالية الحركيةفي الجوانب األكاديمية و  خاصةب ،صعوبات التعلم

والبـاحثين فـي    المربينمن المجاالت التي شغلت اآلباء وكان يعتبر  صعوبات التعلم

 لعينـة دراسة الخصائص المميـزة   حاولوا المختصين  إن إذ  ميدان التربية الخاصة

والتعرف على طبيعة تلك الصعوبات التي يعـانون منهـا    تالميذ المدرسةمن  ةكبير

استراتيجيات وأساليب التدخل العالجي المناسـبة للتخفيـف مـن تلـك      أنسبعلى و

  .اإلمكان قدرالصعوبات 

 المهاراتوقد تكون تلك الصعوبات نوعية تظهر عندما يفشل التلميذ في أداء 

كالتي  عامةكالقراءة أو الكتابة، و قد تكون عينة مالمرتبطة بالنجاح في مادة دراسية 

 مادةفي أكثر من  تظهر عندما يفشل التلميذ في أداء المهارات المرتبطة بالنجاح

من المعدل الطبيعي أو  أقل حصولهدراسية، وهنا يكون معدل أدائه للمهارات و

  .ه من التلميذ العاديؤالمتوقع أدا المعدل

فاألفراد " صعوبات خفية"التعلم في كونها وباتصع مشكلة فيالخطورة  وتكمن

التعلم يكونون عادة أسوياء، و ال يالحظ المعلم أو  في صعوبات منالذين يعانون 

يجد المعلمون ما  ال ،بحيثمعالجة خاصة تقديماألهل أية مظاهر شاذة تستوجب 

نتيجة الطبيعية نعتهم بالكسل والالمباالة أو التخلف والغباء، و تكون ال إاليقدمونه لهم 

  .المدرسيالممارسات تكرار الفشل والرسوب و بالتالي التسرب  هذهلمثل 
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 دعم دراسي مالئمين وهؤالء التالميذ هو وجود بيئة تعليمية  غير أن ما يحتاجه

وتقليص  تعزيزها وورعاية فردية مناسبة للتعامل مع نواحي القوة و التركيز عليها 

المهارات األساسية التي يحتاجون إليها  لتعليمهم مواطن الضعف المحددة لديهم، 

األساليب التي سوف تساعدهم في السير في  أو ةالتعليمي اتاإلستراتيجيباإلضافة إلى 

اكتشافه  بمجرد بدأيالتعلم عند كل تلميذ  صعوبةفعالج . العقلية دراستهم وفقاً لقدراتهم 

نجاح  يعتمدلذا . ه الدراسيالتعرف على أنه يعاني من صعوبة ما تؤثر في تحصيلو

الدعم الذي وكفاءاتهم، ، و القسمالبرامج التعليمية أو فشلها على اتجاهات معلمي 

  .يتلقونه

وعليه أنصب اهتمامنا على دراسة انعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني 

يحتوي الباب األول على الجانب لدى المعسورين، وهذه الدراسة تحتوي على بابين، 

  .نظري والباب الثاني على الجانب الميدانيال

مشكلة : ويشمل خمسة  فصول، الفصل األول   الجانب النظري يحتوي على

  .و أهدافه، وأهميته، و تحديد مصطلحاته, البحث فرضياته
ني نركز على الدراسات السابقة ، معتمدين في ذلك على الدراسات وفي الفصل الثا

  . المحلية والعربية واألجنبية

أما الفصل الثالث فقد خصصناه حول نشأة االهتمام بالقراءة و تطور مفهوم 

أي العالقة  ، التي تؤدي دورا فعاال  أثناء القراءة العمليات األساسيةعملية القراءة، و 

بين األفراد من ناحية الذاكرة  االختالفبين المرسوم وعملية الفهم، كم نتطرق إلى 

ودور حركة العين في عملية القراءة، وكذلك بالعمليات  السمعية،والذاكرة المرئية،

المحيط التطرق إلى دور األسرة عسر القراءة،وكذلك  المعرفية وأثرها في ظهور

  .وأثرهما في عملية اكتساب القراءة

رابع فهو مخصص لمفهوم عسر القراء وأسبابها،وعالجها، والفصل  لالفصل ا

  . ، وأسبابه،ونظرياتهلوك العدوانيالخامس واألخير سيكون للس

األول فهو مخصص   أما الباب الثاني فيحتوي على  ثالثة فصول  الفصل

للجانب الميداني الذي يحتوي على الدراسة االستطالعية، والمنهج المتبع، ومكان 

  .إجراء البحث ،وكيفية اختيار العينة، وعرض أدوات المستعملة في البحث
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  نتائج البحث : عرض أما الفصل الثاني  سيكون مخصصا ل 

ث مراجع البح وكذلك.تفسير النتائج، ، واالستنتاج ، ثم  الخاتمة: والفصل األخير 

  .وأخيرا  مالحق البحث . العربية ، و األجنبية: ،وتشمل 

. ومقياس سلوك العدواني.وتحتوي على اختبار الذكاء، ومقياس انتباه األطفال وتوافقهم

  .والجداول 
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I .1.1 شكالية البحثإ: 

بالغ األهمية في عصرنا الحديث نظًرا لما  اهتمامااتخذت عملية القراءة               

ركيزة األساسية التي تكتسـيه من أهمية في عملية النجاح في المجال الدراسي، إنها ال

في هذا الميدان بغية إيجاد  كثيرة أجريت بحوث لذلك يعتمد عليها في عملية التعلم،

عملية  األطفال في عائقا لدىحلول من شأنها أن تُخفف من الصعوبات التي تكون 

أثناء  استعمالهاالقراءة، وكذلك إيجاد منهجية للمعلمين تكون فعالة عند  اكتساب

السلبي،  على أبنائهم من التحصيل الدراسيوقلق اآلباء التخفيف من حيرة التدريس،  و

يمثل عسر القراءة مشكلة خطيرة على المستوى العالمي ، ليس فقط بالنسبة للفرد  

فحسب ولكن تمتد كذلك أثاره كذلك إلى المجتمع الذي يعيش فيه هؤالء األفراد فقد زاد 

بدرجة استرعت انتباه الخبراء والباحثين  عدد األفراد الذين يعانون عسر القراءة

 1983  ميلز( ،وحثهم على تضافر الجهود من أجل حل هذه المشكلة ،وقد أكد 

Miles  (يأن عسر القراءة اضطراب له تأثيرات خطيرة على النمو األكاديم 

ويوضح خطورة مشكلة عسر القراءة بقوله أن ، لعدد كبير من األطفال واالنفعالي

ة يمكن أن يكون له نتائج خطيرة للفرد والمجتمع ، فالفرد يمكن أن يعزل عسر القراء

تجلب له مشكالت   بصورة شخصية ، ومن ثم يترك ولديه مفهوم مشوه عن ذاته

تؤدي إلى التي صعوبة في عملية القراءة  ،على سبيل المثال  نذكر منها،  عديدة

ألننا نعلم أن الخبرة  ية،عاطفية، صحية وعقل مشكالتج ينت هبدور الذي حباط اإل

األولية التي يكتسبها الطفل في المدرسة تلعب دورا فعاال في بناء شخصيته وكذلك في 

مجاالت مختلفة في حياته   فيالتكيف  علىمهارته الفردية، التي تساعده  اكتساب

تربوية كالت قد يسببون مش عسر القراءةلهذا فإن األطفال الذين يعانون .االجتماعية

في المحيط المدرسي  وإلى النبذ حباطاإلفية لمجتمعهم ،وكما أنهم معرضون إلى إضا

نتيجة  .جهة واحتقار زمالئهم لهم من جهة أخرى ذاتهم منل هماحتقار يؤدي إلىوهذا 

أو العنف  من الدراسة، االنسحابلذلك تكون استجابتهم اتجاه تلك المواقف إما 

رفض التكيف مع المحيط الدراسي لعدم و أو سلوكات شاذة ,الجسدي اتجاه أقرانهم

يدفعهم إلى االنعزال عن الوسط  قد هذاووجود إمكانات وقدرات تساعدهم على ذلك ،

  .المدرسي
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خطورة مشكلة عسر القراءة بقولها  أن )     Vogel 1975فوجل ( وتوضح 

 الطفل الذي ال يستطيع القراءة يكون معوقا بصورة خطيرة ، فالقدرة على القراءة

تكون ضرورية بصورة كبيرة لألمان الفيزيقي ، للنجاح في التعلم في المدرسة  

ولتحقيق االستقالل االقتصادي ، وحتى على مدى حياة الفرد ، فإن القراءة نمو الخبرة 

  .وكذلك النمو االنفعالي والعقلي

ذلك   المعسورين من السهل التعرف على  يسل)    Simpson 1982 سيبسون(  حسب 

 مزعجونفي العادة بصمت بحيث ال يبدو عليهم أنهم مختلفون أو  دثمعاناتهم تح ألن

 ومضرخطيرة  اتبالنسبة لمعلميهم ، وإدارة مدرستهم ، كما أنهم يمارسون سلوك

في بعض األحيان  نجدهمالتوتر واإلزعاج ، وربما  إلىلآلخرين ، بل نجدهم ميالين 

 ويشعرون. المدرسة فيعلى الهدوء والسكينة ميالين لالستبداد البسيط من أجل الحفاظ 

 معكما أنهم يخشون العالقة . صعبة  بيتيهباالنزعاج إذا ما كلفهم المعلم بوجبات 

كما أن هناك . زمالئهم األطفال ، ويميلون إلى الحذر من المخاطر مهما كانت بسيطة

منهما  السلوكية أي أن كل واالضطرابات عسر القراءة دراسات عديدة ربطت بين 

  وليامس(يساعد األخر في الظهور ومن بين هذه الدراسات دراسة  كل من 
Williams, 1992    ( يمكن أن نلخصها فيما يلي.   

 كبيرة ال تتناسب مع قدراتهم العقلية  بصورةانخفاض مستواهم الدراسي  •

 . األسبابعالمات االنزعاج ألتفه  ظهور  •

 .ظهور عالمات الخجل واالنكماش   •

 .وحتى الدراسة  العامةتعاد عن المشاركة في األنشطة االب •

 .القلق وعدم الشعور باألمان ، أو المرض العصبي   •

 .االكتئاب واالنطواء، وقد يعقبها حالة من الثورة والبكاء  •

اآلباء واألمهات أن ظهور هذه المؤشرات لدى أطفالهم ال  منالكثير  ويعتقد

، ق بمراحل النمو،وأنها ستزول عند الكبرتتعل بسيطةيعدو عن كونه مجرد مشاكل 

الذين ال يتميزون  المعسورين مثل هؤالء  تجنبربما يحاولون  المعلمينكما أن بعض 

أو المدرسة غير مدركين حقيقية ما  الصفيثيرون المشاكل في  وبمواهب ملحوظة ، 

لغضب أحياناً نوبة من ا المعسورين هؤالءينتاب  قد.يعانونه من اضطرابات نفسية 
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إلى الفرار من المدرسة ، وفي الغالب يبدو  يلجئونوالثورة ويعقبهما نوبة بكاء وقد 

        ]، وعدم الثقة بالنفس ] بالخجل[ويتسمون  ،اآلخرينفي تعاملهم مع ] الجبن[ عليهم 

مهما كان طفيفاً في تفاعالتهم العادية مع  تغيرحيال أي ] الحساسية الزائدة [ و

عن التعامل مع اآلخرين بسبب إخفاقهم  ،واالبتعادبهم مشاعر الضيق زمالئهم  وتنتا

 ما، عالقات عادية مقبولة مع زمالئهم تكوينفي إظهار قدرتهم على المواجهة ،أو 

 المعسورين هؤالءفي الغالب إلى شعور  اآلخرينتؤدي الحساسية إزاء ردود أفعال 

يء مفضلين االنزواء داخل أي ش عملغير الطبيعي واالرتباك وتجنب ] الخجل [ ب

 ،أو خشية سماعؤالس أيالصف خشية الوقوع في الخطأ عندما يوجه لهم المعلم 

  .تعليقات غير الئقة من زمالئهم 

التشاؤم وفقدان األمل في إشباع  مثلشخصية من مشكالت  المعسورونويعاني 

لى تحقيق والمثابرة اإليجابية، وال يسعون إ اإلقدامحاجاتهم، واإلحباط، وتجنب 

حق البقاء وتنتابهم ال يوجد شيء في الحياة يست بأنهأهدافهم، وقد يدعم هذا شعورهم 

الذي قد يجعلهم يفكرون باالنتحار إذا ما ساءت  واليأس، ولوم النفس نوبات الحزن

الوقت المناسب إن هذه السمات والخصائص التي  فيأحوالهم، ولم تجري معالجتهم 

ليست خاصة بهؤالء فقط، فقد تظهر هذه السمات أو بعضها  المعسورين ذكرناها لدى 

 ،العادية الطفلتبدأ هذه الخصائص في التأثير على عادات  عندمالدى اآلخرين، ولكن 

 مستواهقدرته على الشعور بالراحة وإقامة عالقات عادية مع اآلخرين، وهبوط  وعدم

يتعرض  لمعسورأن ا الدراسي دون مستوى قدراته العقلية، عند ذلك يمكن القول

الشخصية، ويتطلب من المربين من ذوي المؤهالت المتخصصين في العالج  للمشاكل

  .لعالجه  التدخلالنفسي 

أن  في الواليات المتحدة   1995التي أجريت  سنة  وقد وجد حسب الدراسات

أن  )  1977Rutterرايتر   (  ، ويؤكد القراءة عسرالمنحرفين يعانون من   50%

بل حتى مرحلة  القراءة  دون عالج حتى سن الطفولة المتأخرة، عسررار استم

وهذا ما أكده الباحثون في الواليات المتحدة إذ  المراهقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة،

عسر في المصحات العقلية يعانون  وجودينمن المراهقين الم   60  % أن وجدوا 

من المطرودين من المدارس  %  31وأن  1992,حسب األكاديمية األمريكية  القراءة
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يدخلون السجون بعد ثالث إلى خمس سنوات من مغادرتهم المدرسة، نظرا سلوكهم 

تلك السلوكات السبب الرئيسي في ظهور  والقراءة هقد يكون عسر  المنحرف و

  .االنحرافية

في  من المسجونين    52  %بريطانيا إلى أن كما توصل الباحثون في 

كذلك أن جل  .)John Stein 1996 جون ستين(القراءة حسب  عسر يعانون بريطانيا

مضطربة الناتجة اليعانون تلك السلوكات  ,في المصحات العقلية وجوديناألطفال الم

في  ةاألساسي ةالقراءة المشكلحيث اعتبرت  عسر  عن القاعدة األولية المضطربة، 

  .ذلك

بيرا من األطفال ، والذين يصلون أن هناك عددا ك  )  1977Rutterرايتر   (  ويؤكد 

في أحسن ظروف التعليم  إلى تعلم القراءة بصورة هامشية ، أولئك هم األطفال الذين 

أما عدد هؤالء . ال يمكن أن تصبح القراءة بالنسبة لهم ممتعة ، أو نشاطا يستحق الثناء

هم مشكالت األطفال فهو يختلف بصورة كبيرة ، فإذا تم حذف أولئك األطفال الذين لدي

خاصة، والتي تتداخل مع القراءة ، مثل التخلف العقلي الحاد ، أو المشكالت البصرية 

من أطفال المدارس يعتبروا قراء   %20إلى   %10العامة، فإننا نجد أن حوالي من 

ضعاف ، ويشار إلى هؤالء على أنهم معسورين ، أو لديهم عسر القراءة  والمصطلح 

نه يضيف حقيقة أنهم تعترضهم صعوبة غير عادية في ال يعني أي شيء سواء أ

  .واحدة ، أو أكثر من المهام المشتملة في عملية القراءة

أن هناك عدد كبير من األطفال يجدون صعوبة في عملية اكتساب القراءة ، حتى أنهم 

ال يصلون أبدا لدرجة التمكن من القراءة  بصورة فعالة ، رغم  أن الدراسات حول 

فعالة لتعليم األطفال مهارات القراءة التي يحتاجونها تعود إلى أكثر من قرن الطرق ال

  .، تبقى الطرق المتوفرة غير مالئمة لجميع األطفال في الوقت الحاضر

 دأن هناك مجموعة صغيرة من األطفال الذين ال يوج )1999ي  السرطاو( حسب 

 الذكاء من بمستوى معسورينال هؤالء ويتمتع لديهم أي معوقات جسمية  أو اجتماعية ،

 في بارزة صعوبات يواجهون  فهم ذلك ومع المتوسط فوق إلى المتوسط بين يتراوح

 عدم فيالمعسورون  ا ويتميز  .والتربوية التعليمية المجاالت من أكثر أو مجال
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 تتضح والتي التعليمية الخبرات من أكثر أو واحدة في زمالئه مع متساو بشكل تحصيلهم

  . العقلية قدراته وبين لمعسورا تحصيل مستوى بين تباعد وجود في

 مثل إعاقات لديهم الذين األطفال تشمل ال عسر القراءة أنمما سبق يتضح جليا       

 االقتصادية حالة تدهور مثل أولية مشاكل أو الجسدية اإلعاقة ،السمع ،البصر ضعف

 عليهم يصعب األطفال نم  فئة هناك بّين حيث، والبيئية االجتماعية الضطرابات

 غير األطفال هؤالء أن مع العادية التدريس بأساليب والعلم اللغة مهارات اكتساب

 للغة اكتسابهم وبين بينهم تحول سمعية أو بصرية إعاقات لهم توجد ال كما عقليا متخلفين

 ،ابةالكت ،القراءة ،الكالم ،التفكير ،االستماع الشخص مقدرة عدم في عادة وتظهر والتعلم

   ،التهجئة

 أو التحدث أو االستماع على القدرة ضعف في تبدو عسر القراءة  أهم أعراض  ومن

 العمليات في خلل عن عبارة بذلك وهو الرياضية المسائل حل أو التهجئة أو القراءة

 أو سمعية أو بصرية إعاقات بسبب يكون ال انه كما واألرقام اللغة باستخدام المتعلقة

إليس (حسب  هو شيوعا األعراض  أشهر ومنرابات انفعالية،  أو ، أو اضطحركية

1993   Ellis   ( الزائد النشاط صاحب الطفل ويعاني التركيز وقلة الزائد النشاطهو 

 واالندفاعية النشاط وفترة والتركيز اإلصغاء ضعف من مركبة بصعوبات التركيز وقلة

)  ADHD(   الزائدة والحركة كيزوالتر اإلصغاء باضطرابات الظاهرة تلك على ويطلق

 التركيز وقلة الزائد النشاط النفسيين لألطباء األمريكية الجمعية عرفت وقد

Association, 1994: American Psychiatric  DSM-4      (تطورية كدرجات 

 الظاهرة هذه تكون وعادة الزائدة والحركة واالندفاعية اإلصغاء عدم من مالئمة غير

 مع تترافق ما كثيرا ولكنها العصبي الجهاز بأداء مرتبطة تطورية كإعاقة اتهاذ بحد قائمة

  .لتعليمي الصعوبات

الثقة بدالً من  اكتسابأن خبرة الطفل في   ) 1977Rutterرايتر   ( ويرى

، والتي والمدرسة هي التي تمنح له هذه الثقة  ،الشكوك تعد مرحلة مهمة في حياته

مع اآلخرين ، ومع العالم من حوله مستقبالً، فإذا أخفقت  عالقاتهسوف يبني بموجبها 

توفير مشاعر األمن واالرتباط باآلخرين فإنه سوف ينظر  فيالخبرات المبكرة  تلك

ال يوفر األمن الكافي والتقبل به ، وهذا يقود  مخيفاً عالماًللعالم من حوله باعتباره 
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وقد يتعرض في المراحل التالية أمر حقيقي في وجوده ،  القلقبدوره إلى أن يصبح 

 (تسبب له القلق واليأس وتشمل تلك المراحل في نظر مدمرةمن حياته إلى نتائج 

الخجل والريبة ، مقابل الشعور باإلثم  مقابلاالستقالل في  )  1977Rutterرايتر   

ة بالعدوانية ، والشعور بالهوية مقابل تشويه الهوي الشعوروالذنب ، والمثابرة مقابل 

على التعامل مع العالم المحيط به بثقة ، فإنه يتعرض  المعسورعدم قدرة  وبسبب.

الدفاعية ، واالنطواء ، وكل ذلك يؤدي في النهاية  والميولللشعور المزمن بالقلق ، 

، وقد تتخذ صور الجبن ، والعزلة االجتماعية  شديدةإلى نشوء مشكالت نفسية 

  التالميذتجاه  يمارسه المعلمأساليب التخويف الذي  أن أشير إلى أن والبد .واالكتئاب 

ثم أن الخوف يتحول إلى حالة  محفّز أساسي للقلق  إلىيمكن أن تتحول المعسورين  

والمواجهات االجتماعية ، فعندما يرى  المعايشةمن خالل  المعسورمرضية لدى 

دث أمامه بأسلوب أو يتح بحالة بخوف ، باستمراريواجه متطلبات الحياة معلمه الطفل 

فإنه يمكن أن ينقل تلك المشاعر  ، المستقبليعبر عن اليأس واالكتئاب والقلق من 

بأن العالم من حوله مكان مخيف ، ويدفعه  شعور هحيث ينتاب  للتلميذواألفكار المؤذية 

يصاحبه قد  .الشديد ، والتخوف من النقد والخجلإلى االنكماش واالنعزال والجبن ، 

واعتداء  سرقةب من المدرسة واالنحراف نحو الجرائم ، من وألحيان الهرفي اغلب ا

 لهذهوغيرها ، ذلك أن التالميذ الفاشلين في دراستهم يستجيبون أسرع من غيرهم 

ولو . األمور بسبب شعورهم بالفشل ، وعدم القدرة على مواصلة الدراسة والتحصيل 

م خرجوا من بين صفوف التالميذ أوضاع وسلوك معظم المنحرفين لوجدنا أنه تتبعنا

يراقبونهم دائماً في كل  التالميذ  أن أن يدركوا المعلمين على  إن، دراسياً  الفاشلين

عليهم أن يكونوا قدوة  يتوجبحركاتهم وتصرفاتهم ويقلدونهم ويتعلمون منهم ، ولذلك 

خوف أو عنهم أي شعور بال ويبعدوام ، ويمدونهم بكل ما هو جيد ومفيد ، لهمثالية 

اإلنسان من مصاعب  واجهالقلق  ويوضحوا لهم أن الحياة شيء جميل ورائع مهما 

بناءا على ذلك . عليهاوأن السعادة كل السعادة في أن يواجه اإلنسان الصعاب ويتغلب 

على تأكيد الدراسات المستعرضة على خطورة المشكلة وحجمها في بعض الدول فإن 

لمستوى العالمي ومدى خطورتها ، وبالتالي هذا يعكس  ضخامة المشكلة على ا

ضرورة أخذها في االعتبار ، واالهتمام بها والسعي إليجاد الحلول المناسبة ، ومن 
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إلى حجم مشكلة عسر )    1987Galaburda  كالبوردا(هذا المنطلق  مثال يشير 

يات من تالميذ المدارس  في الوال % 15، حوالي الواليات المتحدةالقراءة في 

  .المتحدة يعانون عسر القراءة
 .بليون كل سنة على التالميذ المكررين السنة 2تنفق  أكثر من 

 .بليونا من أجل تحسين مستوى األفراد  20تنفق 

 . الراشدين مستواهم ال يتعدى السنة الثانية من التعليم المتوسط نمن األمريكيي %50

،مستواهم التعليمي ضعيف  21-16من البطالين شباب يتراوح سنهم ما بين %   50

 .وهناك احتمال بأنهم ال ينالون وظيفة محترمة

ال يحسنون القراءة حسب   %80من األمريكيين الموجودين في السجون ،منهم  60%

 .األمريكية ةاألكاديمي

حول مشاكل )  Snowling 1991سلويك( ومن النتائج التي أسفرت عنها دراسة 

  .أثار يمكن أن نلخصها فيما يلي التعلم   ما تخلفه من تاضطرابا

.ثانية يوبخ طفال في الواليات المتحدة من طرف معلمه 11أن كل   

.دقائق يعتقل طفال نتيجة لسرقة ما 4كل   

.دقيقة يقتل طفال بالرصاص  من قبل المنحرفين 98كل   

طفل يحملون معهم مسدسات إلى المدارس تعتبر ظاهرة عادية في  135،000

ة  كما أن السلوك العدواني اللفظي أصبح عاديا ،كل هذه األشياء الواليات المتحد

 ،ز، وتقلل من قدرته من أجل التذكرأصبحت تشتت انتباه التلميذ ، وال يستطيع التركي

والتفكير، والذي ال يشعر باألمن ،والحماية في المدرسة ،ال يمكن له أن ينجح في 

  .دراسته

ات المتحدة من حيث نسبة المعسورين ، توجد أحسن حاال من الوالي ألرجنتينوليست ا

إحصائيات متاحة لتحديد نسبة عسر القراءة الموجودة بين األطفال ، فإن التقدير 

النسبي لألطفال من ذوي الذكاء المتوسط ، والذين يظهرون صعوبات في القراءة 

ويضيف بأن  )Miles 1982 ميلز(  من مجتمع الكلي  %25إلى      %10تمثل من 

رة عسر القراءة في بلجيكا تعد مزعجة ، بخصوص األداء المدرسي في بلجيكا ظاه

من أطفال المدارس يجدون من صعوبة بمكان أن يصلوا إلى السنة    %48فإن 
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، الصف األول أو الثاني، أو الثالثالنهائية بالمدرسة االبتدائية دون أ،ن يعيدوا إما 

  .ن بالمدارس التربية الخاصةوهذه النسبة ال تشتمل التالميذ الذي يدرسو

توضيحا للحالة التي يبدو   يقدم)  Gensen 1976جنسان  (   حسب كالدانماروفي 

من األطفال ما بين     %93عليها عسر القراءة  في المدرسة االبتدائية ، يتلقى 

التعليم المدرسي، والتعليم االبتدائي متاح أيضا في المدارس الخاصة التي  16،5

من األطفال، وعلى الرغم من ذلك  فإن أكثر من   %5إلى  4حوالي  يحضرها من

  . من تالميذ المدرسة االبتدائية يعانون عسر القراءة ويتلقون رعاية خاصة 10%

بخصوص   ألمانياما تسير عليه األمور في  )    Kalsen 1972كالسن ( ويذكر  

اءة يمثلون تقريبا من مشكلة عسر القراءة ، إن مجموعة األطفال من ذوي عسر القر

  .من مجتمع المدرسة الكلى في ألمانيا   %20إلى   12%

و نالحظ  أن .فليس هناك إحصائيات دقيقة حول انتشار عسر القراءة  الجزائرأما في 

الكبار قبل الصغار ينفرون من القراءة إال فيما ندر  فال يزورون المكتبات سوى 

و نجد . يحثون أوالدهم و بناتهم على شرائها لشراء أدوات مدرسية ، ال يقتنون وال 

عندنا في الجزائر تخصص غرف لكل النشاطات مثل غرفة مشاهدة التلفاز ، غرفة 

  الجلوس ، غرفة الضيوف، فيما عدا غرفة ، أو حتى زاوية للقراءة 

تحتاج الجزائر إلى دراسات كثيرة في مجال عسر القراءة لتحديد األنواع الفرعية له ، 

ة نسب المعسورين بالتحديد في مدارسنا ، وتحديد أنواع مختلفة من العالج تتفق ومعرف

  .وكل حالة 

من خالل إلقاء الضوء على نسب عسر القراءة التي تمت اإلشارة إليها تؤكد بوضوح 

.  خطورة هذه المشكلة على المستوى العالمي ، ويتضح كذلك أن الواليات المتحدة 

ت ، وميزانيات ضخمة ،، ووسائل متقدمة للتدريس  رغم ما تمتع به من إمكانا

  .والتعليم توجد بها أعلى نسبة من المعسورين

ويتضح  أن عسر القراءة  ظهرت منذ أمد بعيد ، ولكن  ربما زيادة االهتمام بدراستها 

يبدو . في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة أعداد األطفال المعسورين في كل بلدان العالم

ي نسب المعسورين بسيطة بين البلدان ،إال أن هذه النسب تعتبر مؤشرا أن الفروق ق

  . على خطورة المشكلة
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مثال  عسر القراءة موجودة حيثما وجدت )    Newton 1984نيتون  ( حيث تقول 

  .)الحروف الهجائية

    :تساؤالت البحث

  :تتلخص مشكلة البحث  في محاولة اإلجابة على األسئلة التالية

  

  فروق بين المعسورين وتالميذ العاديين في عملية االنتباه ؟هل توجد 

  هل توجد عالقة ارتباطية  بين عملية االنتباه واألداء القرائي لدى المعسورين ؟

  .توجد  عالقة ارتباطية بين السلوك العدواني وعسر القراءة لدى ا لمعسورين  هل

 . لقراءة لدى ا لمعسورين ؟توجد  عالقة ارتباطية بين السلوك العدواني وعسر ا  هل

 .عدواني مباشر ؟  سلوك  نتج عن عسر القراءة هل ي

 .سلوك عدواني غير مباشر ؟عن عسر القراءة  هل   ينتج

  . هل  ينتج عن عسر القراءة سلوك عدواني لفظي ؟
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I .2.1  ضيات البحث فر:  

  

  :الفرضية العامة

  .تالميذ  المعسورين في  الجزائر العاصمةسلوك  عدواني لدى ال نتج عن عسر القراءةي

  

  :الفرضيات الجزئية

 ذات داللة إحصائية  بين المعسورين والتالميذ العاديين في               توجد فروق .1

  .عملية االنتباه       

 .توجد عالقة ارتباطية  بين عملية االنتباه واألداء القرائي لدى المعسورين  .2

 .ين العدوان وشدة االنتباه لدى المعسورين توجد  عالقة ارتباطية ب   .3

 . توجد  عالقة ارتباطية بين السلوك العدواني وعسر القراءة لدى ا لمعسورين   .4

 .عدواني مباشر  سلوك  نتج عن عسر القراءة ي .5

 .سلوك عدواني غير مباشرعن عسر القراءة  ينتج    .6

  . ينتج عن عسر القراءة سلوك عدواني لفظي    .7
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 :اختيار الموضوع أسباب 1 .3.1
 كانوا مختصينسواء  من الدراسات السابقة التي توصل إليها الباحثون

في تحديد  انجد أن هناك اختالف ،ءأو أطباوعلماء  أسيكولوجيين،باحثين ن أو ييتربو

أن  فقد أكد جلهم على رغم ذلك ،العالقة بين عسر القراءة واالضطرابات السلوكية

عن المعسورين بسبب  ختلفة وردود أفعال متعددة تصدرهناك استجابات م

 دراساتوقد توصلت هذه الصعوبات التي تعترضهم أثناء عملية اكتساب القراءة، 

يختلفون عن مجتمعنا من  تالميذ  من عيناتباالعتماد على  نتائجتلك ال ىإلاألجنبية 

وهذا من األسباب  ،حيث اللغة والعادات والتقاليد والمستوى االقتصادي واالجتماعي

تالميذ جزائريين للكشف عن نوعية  الذي دفعنا للقيام بهذه الدراسة على عينة من

عملية  يجدون صعوبة فيالتي تصدر عن المعسورين عندما  العدوانية  االستجابات

إضافة لذلك، نقص التكفل ومتابعة هذه الفئة من التالميذ القراءة، و اكتساب عملية

برامج المخصصة لها ،مما يشكل خطورة على تكوين شخصيتهم ،وقلة الوسائل وال

،مما يضطرهم إلى االنحراف ،والجناح ،بعد أن يتم طردهم من المدرسة ،وهذه 

  .  الشريحة من التالميذ مهملة كثيرا في الجزائر ،نظرا لنقص الخبرة عند المعلمين 

وطن الدراسات التي عالجت هذا الموضوع في الفي ندرة وكذلك نالحظ 

العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة رغم أهميته لهذا نحاول ببحثنا هذا أن 

  .هذا الموضوع نساهم في إثراء

األسباب والدوافع جعلتنا نختار هذا الموضوع من هي وتكون هذه وغيرها 

  .األسئلة التي لها عالقة بالموضوع  بعض لدراسته بغية إيجاد أجوبة على
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I.4.1  الدراسة هدافأ:    

  :قسمت أهداف الدراسة الحالية إلى  

  : أهداف نظرية  وتشتمل على    
التطرق إلى النظريات التي تناولت موضوع عسر القراءة من مختلف  •

 .جوانبه

  التحقق من مدى تأثير عسر القراءة  في السلوك  العدواني لدى التلميذ المعسور   •

التي يواجهها التلميذ المعسـور   توجيه أنظار خبراء المناهج إلى الصعوبات •

 . أثناء تعلمه  المفاهيم العلمية بمناهج العلوم في المرحلة االبتدائية

تزويد الباحثين ببعض األدوات العلمية المضبوطة وخطوات ونتائج تجريبية  •

  .لتوظيفها  في عالج بعض مشكالت صعوبات التعلم

ـ   • عوبات تعلـم  فتح المجال لدراسات بحثية جديدة لمواجهة مشـكالت ص

 .  المناهج الدراسية المتعددة التي يدرسها التالميذ خالل مراحل التعليم المختلفة 

  :أهداف تطبيقية   
 .إعداد اختبار تشخيصي لعسر القراءة ويتضمن مهارة القراءة  •

التأكد من أن عسر القراءة لها تأثير على السلوك العدواني لدى التلميذ  •

  .المعسور
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I.5.1  المفاهيمتحديد:  

بعد مراجعة بعض األدبيات ذات الصلة بمتغيرات البحث، أمكن استخالص 

  تعريف للمفاهيم في ضوء أهداف البحث، وذلك على النحو التالي

 لذلك وجب تحديد والباحثين، العلماء باختالف حد ذاتها في المفاهيم تختلفقد 

  .انب الموضوعهذه المفاهيم وتوضيح الصلة المباشرة لها ببعض جو

  :تعريف القراءة

العمليـة   بأنهـا  )Rumelhart  David  1974   تدفيد روميل هار  ( يعرفها

تبدأ على شكل جالء صـورة وتنتهـي    التي بواسطتها تتم عملية فهم اللغة المكتوبة،

وعملية معرفيـة،   إذن القراءة هي عملية إدراكية، بالفكرة التي أراد الكاتب توصيلها،

ئ الماهر يستوجب عليه توظيف الحاستين المرئية والسمعية،  إضافة إلـى  وأن القار

تلـك   .من أجل تكملـة العمليـة   وذاكرة المعنى، )بالنحو( الخاصةأي  ذاكرة الترتيب

  .العمليات تتفاعل مع بعضها البعض من أجل القيام بعملية القراءة

خل فيها عدة تتدا هي عملية تفاعليةيرى أنها   )  Ellis 1982إليس  (أما 

التي تتمثل في النص ، أوال يجب تحليل مختلف المستوياتمستويات لفهم النص ، 

 ثم صور النص، إضافة إلى العمليات، تحليل األجزاء ابتداء من الحرف إلى النص،

القارئ أن يكون في حوزته معلومات سابقة حتى يوظفها من أجل فهم  علىويجب 

   .القراءة

العملية التي بواسطتها يبنى الفهـم  فيرى أنها    )Anderson 1985 رسـون أند ( أما  

أي أنها مهارة معقدة تتطلب توحيد عدة عمليات داخلية من  من خالل النص المكتوب،

  .أجل الوصول إلى المعلومات

فكرية عن طريقها نبني فيعرفها بأنها عملية )  88Shallice 19شيليس  (بينما        

المتطلبات التي يفرضها و عل الحيوي بين معلومات القارئ المعنى من خالل التفا

ليست عملية عقلية واحدة بل تعتمد على عدة عمليات عقلية مختلفة  ، النص المقروء

والتعرف على قانون صوت  والتعرف على الكلمة، منها التعرف على الحرف،

مفردات التي واألطفال عندما يتعلمون القراءة أي يطورون ال وفهم الكلمة، الحرف،

  .تؤهلهم إلصدار أصوات تكون مطابقة للكلمات
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  .تقطيع الكلمات إلى مكوناتها الصوتية Phonemic Segmentation.:تقطيع الصوتيال

تحويل الحروف، أي الكلمة المكتوبة إلى  Phonetic Decoding:حل الترميز الصوتي

  .أصوات من أجل تحديد معناها

أي إصدار الحروف المكونة للكلمة  Phonological Coding :الصوتي الترميز

  .بالصوت المناسب لها

  .الوحدات الصوتية الصغرى أيPhoneme   :فونامال

  .التركيب النحوي:   Syntactic competence:النحوية التركيبية

أي تجمعات األحرف المستعملة في االختبار فيما  Pseudowords :الكلمات الزائفة

      .يشبه كلمات ال معنى لها

  .هي المنهجية المتبعة في تدريس مادة القراءة :طرق تعليم القراءة

وهمه  من أجل تحضيره للقراءة، هي تفكيك الكل إلى الجزء، :طريقة التحليليةال

 وبعدها استخراج الحرف ثم الجملة،ثم الكلمة، بشكل أفضل أي االنطالق من النص،

  .وفهمه

التي تتمثل في البدء بتدريس  األساليب، وهي تعتبر من أقدم :الطريقة التركيبية

  .ثم الجمل الحروف ثم االنتقال إلى الكلمات،

 قتين السابقتين التحليلية،يهي الطريقة التي تُمزج فيها بين الطر :الطريقة المزدوجة

  .والتركيبية

  :    أنواع القراءة

  : القراءة الجهرية

غير  مدلوالتها ومعانيها،وإدراك عقلي ل هو التعرف البصري للرموز المكتوبة،

وتعتبر القراءة  أنها تريد بالتعبير الشفوي هذه المدلوالت والمعاني بنطق الكلمات،

  .الجهرية أصعب من القراءة الصامتة

  : لقراءة الصامتةا 

أي انتقال العين فوق الكلمات بحيث يستطيع القارئ إدراك مدلوالتها 

فيها ال صوت وال همس  عية ال يسمإذن هذا النوع تكون القراءة سر ومعانيها،

  .وال تحريك اللسان أو الشفتين
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  :التعلم  صعوبات مفهوم

البحوث عوبات التعلم من خالل الدراسات وعن تعريف لمفهوم ص نبحثعندما   

باالضطراب في القدرة على التعلم  )1996شعيشع  أبو (" حسب العلمية نجدها تعرف

وهذا يظهر من خالل  الحقيقية،لفرد بصورة فعالة بمدى يتالءم مع قدرات ا

باألداء المدرسي أو  المتعلقةاضطرابات في قدرة الفرد على استقبال المعلومات 

بين قدرات الفرد العقلية  ملحوظكما تظهر من خالل تفاوت . تنظيمها أو التعبير عنها

التحضيرية،  الدراسيةبصورة عامة و بين أدائه في واحد أو أكثر من المهارات 

القرائي، الفهم  الفهملتعبير اللفظي، التعبير الكتابي، مهارات القراءة األساسية، ا

  ".اإلصغائي، العمليات الحسابية

ومع  المتوسط،ذوي نسبة ذكاء متوسط أو حتى ما فوق  أفراداً  الفئة  هذه تضم

كما يستخدم .  مية تجعلهم يتعثرون في تحصيلهم الدراسييهذا يعانون من مشكالت تعل

  :صطلحات أخرى من بينها ما يلي م

  :  Reading learning disability: صعوبة عجز التعلم القرائى

مصطلح يستخدم لوصف التالميذ الذين يبدون انحرافا )  1999 السرطاوى(حسب 

عن المتوسط في واحدة أو أكثر من العمليات الالزمة لفهم أو استخدام اللغة المنطوقة 

كونهم عاديين حركياً وحسياً وعقلياً، إال أنهم يعانون صعوبة  أو المكتوبة، بالرغم من

ويؤدى ذلك إلى وجود مشكالت إدراكية . في القراءة والنطق والهجاء والفهم الصحيح

لديهم تؤثر في تعلمهم  للمفاهيم عامة والمفاهيم العلمية على وجه الخصوص، ومن 

  .ثم ينخفض مستوى تحصيلهم لها 

  : Computer game اللعبة  الكمبيوترية

هي نشاط منظم ومقنن يتم اختياره وتوظيفه لتحقيق أهداف )   1985  الفرا(  يعرف 

محددة أهمها التغلب على صعوبة أو أكثر من صعوبات تعلم التلميذ التي تؤثر علـى  

حيث يستمتع التلميذ أثناء اللعب ويتفاعـل بإيجابيـة مـع    . تحصيله للمفاهيم العلمية 

ارس التفكير ويتخذ القرار السريع بنفسـه ويـتعلم الصـبر والمثـابرة     الكمبيوتر ويم

  .والتوصل إلى النتائج المعززة
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   behavior   Aggressive: السلوك العدواني 

جوم أو فعل محددان يمكن أن يتخذا أية ه بأنه)   Bandura  1975  باندورة يعرف 

في الطرف  اآلخـر   صورة من الهجوم المادي والجسدي في طرف والهجوم اللفظي

وهذا السلوك يمكن أن يتخذ ضد أي شيء أو شخص بما فـي ذلـك ذات الشـخص    

وأحيانا يكون سلوكا ظاهريا مباشرا مجددا وواضحا وأحيانا أخرى يكون التعبير عنه 

  .بطريقة إما إسقاطية  على اآلخرين  أو البيئة من حوله

 Direct  Aggressive behavior:السلوك العدواني المباشر
ويقصد به توقيع األذى أو الضرر باآلخرين  أو بالذات ويتم التعبير عنه بطريقة مباشرة 

ويتم التعبير عنه بطريقة   Physical Aggressiveالمادي  وواضحة وتشمل العدوان 

  .مباشرة وواضحة

  Verbally  Aggressive behavior:السلوك العدواني اللفظي

ويقصد به االستجابة اللفظية التي تحمـل اإليـذاء    )   Bandura  1975  باندورة(  

النفسي واالجتماعي للخصم أو للمجموعة وجرح مشاعرهم أو التهكم بسخرية مـنهم  

  .ويشمل كل التعبيرات اللفظية غير المرغوب إجتماعيا وخلقيا 

  

 indirect  Aggressive behavior:السلوك العدواني غير المباشر

أنه سلوك عدواني معبر عنـه بطريقـة صـريحة     ) Sears 1961سيرز ( يعرف 

وواضحة ويعبر عنه بطريقة إسقاطية على الذات أو األخـرين  أو ضـمنية تخيليـة    

  ) ويتضمن مسالك المخادعة والكره والوقيعة

  

  

  

  

  

     

  



  

  الفصل الثاني
 

 الدراسات السابقة
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 :تمهيد

العالمي ، ليس للفرد فقط ولكن  ىلمستويمثل عسر القراءة مشكلة خطيرة على ا      

تمتد  أثارها كذلك على المجتمع  الذي  يعيش فيه هؤالء األفراد ، فقد زاد عدد األطفال 

الذين يعانون عسر القراءة  بدرجة استرعت  انتباه الخبراء والباحثين من أجل إيجاد 

، كاديمي االجتماعيت على النمو األعسر القراءة اضطراب له تأثيرا. حال لهذه المشكلة

  .واالنفعالي لعدد كبير من التالميذ

يدل على الصعوبة  أصبحمصطلح اتسم بالعمومية وقد    Dyslexia"  عسر القراءة"

تلك  ، التي يعانيها األطفال األسوياء والتعرف عليها البالغة في تعلم الكلمات المكتوبة

ند الطفل ، ويسود اعتقاد أن أصول الصعوبة التي تم التسليم بأنها نتيجة لخلل بنيوي ع

)   visual-spatial system) جهاز اإلبصار الحّيزي المكاني("هذه المشكلة تكمن في 

الطفل المعكوسة أو بحروف معكوسة مؤشرا على وجود عسرة القراءة  قراءةوتعتبر 

ال يظهرون تفضيال في استعمال إحدى اليدين على " لديه، ويعتقد أن المعسورين

رى ، كما أن األطفال الذين تعتمد لغتهم األولى على الحروف الهجائية وليس على األخ

هم على   ideographic" الرموز الفكرية"أو   pictographic" الرموز الصورية"

الخصوص عرضة لهذه الحالة ، فإن عسرة القراءة تعتبر على نطاق واسع قابلة 

حيزي ، وحسب ما تبّينه البحوث ستهدف تقوية جهاز اإلبصار اليللتصحيح بعالج 

أعمال عالم  خالل لقد فهم من .رخطي من هذه االعتقادات صدًع الالمعاصرة فإن ك

أنه جرى تصور هذا العجز في  )) Orton 1925أورتون (النفس العصبي األمريكي 

أن عسرة القراءة ناشئة عن خلل   وافترض ،البداية وكأنه كامن في الجهاز البصري 

ويتميز هذا في الميل إلى إدراك .في اإلدراك البصري والذاكرة البصرية  روظيفي ظاه

ومثل هذا )  sawبدال من   wasأو  dبدال من  b(الحروف والكلمات بشكل معكوس 

أبعد من ذلك ليفترض أن هذا  االضطراب يفسر أيضا الكتابة المعكوسة ، ويذهب

ي ف   د نصفي كرة الدماغاالضطراب ناشئ عن تأخر في النضج ، نتيجة إخفاق أح

هذا االفتراض األخير على األقل ، كان وال يزال ) للطفل(السيطرة على النمو اللغوي 

  .تحتاج إلى دراسات فرضية قائمة 
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تقول  )Orton 1925 أورتون ( ثمة فرضيات أخرى بهذا الخصوص ال تنسب إلى

خلل في حركة بأنه ربما تكون عسرة القراءة ناشئة عن خلل حركي وبصري أو عن 

) لساحة الرؤية(العين يسيء إلى التنسيق بين العينين وتسديد النظر والمسح االتجاهي 

وال يزال كل من مفهومي عسرة القراءة كمشكلة بصرية وكارتباط مفترض بسيطرة 

  .دماغية غير مؤكدة ، يشكالن أساسا لكثير من الطرق العالجية لهذه المشكلة 

  .التي تناولت هذا الموضوع تعرض بعض الدراسا من خالل هذا البحث سنحاول

I.2.2 .الدراسة المحلية:  

وهي دراسة لها عالقة بموضوع  1982نجد الدراسة الميدانية التي أقيمت بالجزائر 

بحثنا، وهي رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علم النفس وعلوم التربية بعنوان 

  " علي تعوينات"من إعداد " التأخر في القراءة والتأخر الدراسي"

 8وسنوات  7السن ما بين كانت عينة البحث تتكون من تالميذ من الطور الثالث 

  )سنوات 9سنوات و

  : صفا و هي كالتالي 15فاختيرت الصفوف اختيارا عشوائيا و كان عددها  

  . خمسة صفوف من السنة السابعة   

  .خمسة صفوف من السنة الثامنة  

 .سنة التاسعةخمسة صفوف من ال  

العربية و مقياس  ةومن خالل تحليله الختبار القراءة، واختبار التحصيل في اللغ

  .االضطرابات العاطفية و العائلية

استنتج أن صعوبات تعلم القراءة التي يعاني منها تالميذ الطور الثالث، نجدها تنتشر 

تضح أن مستوى القراءة في السنة السابعة، وتقل نوعا ما في الثامنة و التاسعة، حيث أ

المقاس بالدرجات ينخفض في السنة السابعة أكثر من غيرها، وأ ما يتعلق بفهم 

المقروء فقد أتضح أن اغلب التالميذ ال يفهمون المقروء، إال فهما سطحيا و هذا في 

  .المستويات الثالثة لكل سنة
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  :الدراسات العربية..2.2.1

  :بيةنعرض في ما يلي أهم الدراسات العر

بدراسة على عينة  (1983) أنور محمد الشرقاوي(قام  ) 1983البغدادي (حسب 

كويتية من المعلّمين والمعلمات في المرحلة االبتدائية لمعرفة العوامل المرتبطة 

  .بصعوبة التعلّم المدرسي لدى التالميذ في المدرسة الكويتية

ا في تحليل مادة بحثه المتمثلة في وتبين  هذه الدراسة العوامل األربعة التي يعتمد عليه

 .اإلحساس بالعجز و عدم الثقة بالنفس:االستبيان و هي

 .الظروف األسرية

 .العالقات بين المدرس و التلميذ

  .المنهج الدراسي و ما يرتبط به من أبعاد

  :وقد توصل إلى النتائج التالية

عر التلميذ أمام في ما يخص العامل األول نجد انخفاض في درجة الثقة و جرح مشا

التالميذ اآلخرين، الخوف من المشاركة في المناقشات في القسم و شدة التباين في 

  .قدرات التالميذ داخل الفصل الدراسي

أما فيما يتعلق بالعامل الثاني فقد تبين أن الخالفات األسرية والتفضيل بين األبناء هي 

امل الثالث فإن عالقة بين المعلم أما ما يخص الع.أكثر األبعاد ارتباطا بهذا العامل

والتلميذ لها تأثير كبير خاصة إذا كان المعلم غير مطلع عن علم النفس وتنقصه 

  .الخبرة 

أما فيما يخص العامل الرابع فقد كشفت الدراسة عن عدم مالءمة المنهج الدراسي 

الجوانب ميول تلميذ اتجاهاته وعدم كفاءة المعلم و اعتماد المقررات الدراسية على 

النظرية واالهتمام بِكمِّ المعلومات،و كثرة عدد التالميذ في الفصل الدراسي، عدم تنوع 

  . موضوعات المقرر،وتعد هذه األبعاد األكثر ارتباطا بهذا العامل

عن )  1983ليفيون مليكان وحسين الدريني (  1983البغدادي (دراسة  حسب 

الثانوية واإلعدادية بالدوحة ،وقد تم  بعض مظاهر السلوك العدواني لطلبة المرحلة

تصنيف المظاهر العدوانية تبعا للسلوكات المدرسية للتالميذ فقط من وجهة نظر 

  .المدرسين والمشرفين االجتماعيين
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عن تحليل المشكالت السلوكية لألطفال ) 1988 أمال عبد السميع المليجي(أما دراسة 

ء التحليل العاملي أظهرت الدراسة سبعة لتحديد المشكالت األكثر شيوعا ،وبعد إجرا

عوامل ،العامل األول منها مشكالت السلوك العدواني ،وهذه الدراسة أجريت على 

أطفال مدارس عادية فإذا تمت مقارنتهم بأطفال دور الرعاية  االجتماعية تزداد 

نه الرعاية االجتماعية نظرا لما يعاني م رالمشكلة وتظهر واضحة أكثر لدى أطفال دو

طفل دار الرعاية االجتماعية ويكون لها أثر واضح في ظهور السلوك العدواني في 

  . مقدمة مشكالته

تحليل وتقويم التراكيب اللغوية الشائعة في كتب ) 1989بهلول (واستهدفت دراسة 

القراءة والموضوعات العلمية المقررة بالحلقة الثانية من التعليم األساسي وبيان مدى 

وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى لغة كتب العلوم . الميذ هذه الحلقة مناسبتها لت

  .بالصفوف اإلعدادية الثالثة عن مستوى القدرة اللغوية للتالميذ

إلى  صعوبة مستوى المفردات اللغوية في كتاب :) 1989سرور (وأشارت دراسة 

نة الستطالع آراء  وأعدت الباحثة استبا. العلوم للصف السابع من التعليم األساسي 

كما أعدت .معلماً ومعلمة حول الكلمات غير الفنية المستخدمة في تدريس العلوم  60

اختبارا لقياس فهم الكلمات غير التخصصية تم تطبيقه على عينة عشوائية من تالميذ 

وقد أظهرت النتائج أن كتاب العلوم .  تالميذ  206وتلميذات الصف السابع عددهم 

بيرة من الكلمات التي يصعب على التالميذ فهمها، وأن نسبة ال يستهان يتضمن نسبة ك

  .بها من التالميذ يعانون صعوبة فهم الكلمات الواردة في كتاب العلوم 

محمد البيلي وأخرون عبد المجيد نشواني، (أما في الدراسات التي أجراها كل من 

فت النتائج عن وجود فكش.دراسة مسحية): 1991عبد الحافظ الشايب ، نبيل محمود

كما بين . من تالميذ الصف السادس االبتدائي يواجهون صعوبة في تعلمهم %13.89

  .أن معظمهم منخفض التحصيل في الرياضيات يواجهون صعوبات في تعلم هذه المادة

كما أشارت النتائج إلى أن التالميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم يمتلكون  القدرة 

  .دية و التفكير المنطقياللفظية العا
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تبين أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى التالميذ الذين يواجهون صعوبات في تعلم مادتي 

راجع إلى  اذالقراءة و الرياضيات معا يواجهون صعوبات في التكيف مع أسرهم وه

  .مستواهم القرائي

تخلفين تتمثل حول المشكالت  السلوكية للم  )1991عفاف محمد عبد المنعم (دراسة 

لترتيب هي مشكلة السلوك عقليا ،وتوصلت الباحثة إلى أن أولى المشكالت من ناحية ا

على مدى انتشار   )فيوال الببالوي(وبذلك تؤكد هذه الدراسة ودراسة  ،العدواني

وبروزه في مقدمة مشكالت األطفال في كل الفئات كما تمت  السلوك العدواني،

سين في السلوك العدواني أو العدوانية ،فمنها من دراسات أخرى حول الفروق بين الجن

 .وأظهرت نتائج تناول جانب محدد من العدوان أو مظهر من مظاهر السلوك العدواني

وجود  صعوبة في الجمل المصوغة بها كتب ) 1992الطنطاوى وبهلول (دراسة 

امنة في العلوم للصفين الرابع والخامس بالمرحلة االبتدائية ،وأن الصعوبة لم تكن ك

  .   المعلومات المضمنة في الكتـب بقدر ما كانت كامنة في اللغة التي صيغت بها

 تدراسة العالقة بين المهارات االدراكية و صعوبا): 1993محمد هويدي ( تناول 

القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، بهدف معرفة طبيعة العالقات اإلرتباطية بين 

ت اإلدراك السمعي لدى تالميذ الصف الثاني و الثالث بدولة صعوبات القراءة و مهارا

البحرين،وقد أشارت النتائج التي توصل إليها الباحث ضعف العالقة االرتباطية بين 

كما كشفت النتائج عن  صعوبات القراءة و مهارات اإلدراكية  البصرية والسمعية،

لثاني، والثالث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الصفين ا

االبتدائيين وكشف التحليل العاملي لمصفوفة العالقات االرتباطية بين صعوبات القراءة 

  :والمهارات اإلدراكية عن وجود ثالثة عوامل هي

  .عامل صعوبات القراءة

  ).البصري، السمعي( اإلدراكي عامل التصور

  .عامل التذكر السمعي

لم مفاهيم العلوم في وحدة استغالل تدور حول صعوبات تع :)1995صابر (دراسة 

اإلنسان لموارد البيئة الواردة بكتاب العلوم ،الصف الثاني اإلعدادي ، وتمثلت 

الصعوبات في إدراك التالميذ لبعض المفاهيم المجردة مثل الذرة، والرموز والصيغ 
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جية وتضمنت الدراسة  استراتي. الكيميائية، ومعادالت التفاعل، واألكسدة واالختزال 

الذين  -تلميذا  40وأظهرت النتائج التجريبـية على  . مقترحة  لعالج هذه الصعوبات

وجود  مؤشرات  -من الدرجة الكلية لالختبار % 40انخفض مستوى تحصيلهم عن 

دالة على فعالية االستراتيجية المقترحة في عالج صعوبات التعلم لدى تالميذ العينة 

  التجريبية

تحديد مدى مناسبة مستوى قراءة كتب العلوم ) 1996نا الب(واستهدفت دراسة 

وفى ضوء ما تم التوصل إليه . بالمرحلة االبتدائية وعالقتها بالمستوى اللغوي للتالميذ 

من نتائج أوصت الدراسة بإعادة الصياغة اللغوية لمحتوى كتاب علوم الصف الرابع 

ذلك يقل مستوى صعوبة فهمه االبتدائي حتى يتناسب مع المستوى اللغوي للتالميذ، وب

وكذلك إتاحة مزيد من الفرص لقراءة التالميذ للكتب قراءة علمية ومناقشتهم فيما يتم . 

وأيضا ضرورة استخدام وقراءة الكتاب المدرسي تحت إشراف المعلم وعدم . قراءته 

االكتفاء بشـرح المقصـود والمعنى للفقرات والكلمات غير المفهومة حتى يكتسب 

  .يذ الخبرات اللغوية التي تؤهله لفهم ما يقرأ من موضوعات علميةالتلم

إلى معرفة أثر الرسوم والصور في الكتاب )   1996المشيـقح (تهدف دراسة 

تلميذا   80المدرسـي علــــى التعلم عن طريـق القراءة لـدى عيـنة عددهـا 

ئج  أن الصور والرسوم وقد أظهرت النتا. من تالميذ السنة الثانية بالمرحلة المتوسطة

السيما الملون منها  في الكتاب المدرسي كان لها أثر بالغ األهمية في تشويق -

  . التالميذ  وإثارة انتباهم وزيادة استيعابهم وتثبيت المعلومات لديهم 

تعرف أسـباب الضعف في :) 1998المطاوعة واألكرف (واستهدفت دراسة كل من 

القراءة لدى تلميذات الصف الخامـس االبتدائي بقطر العلوم الناتجة عن الضعف في 

وأظهرت النتائج العديد من عوامل . تلميذة  481معلمة ، و 45وقد شملت الدراسة . 

ضعف التلميذات في قراءة كتب العلوم نتيجة ألسباب تعزى إلى الكتاب المدرسي أو 

الدراسة باالهتمام وأوصت . لألنشطة اللغوية للمعلمة أو ألساليب التقويم المتبعة 

بتنمية مهارات القراءة، لمزيد من الفهم للمادة المقروءة وتفسيرها والتفاعل معها حتى 

مما تقدم يتضح تأثير الصياغة .يتمكن التالميذ من تمثل الحقائق والمفاهيم العلمية

اللغوية لمنهج العلوم  في تحصيل التالميذ للمفاهيم العلمية الواردة به، كما يتضح 
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ضا تعدد المشــــكالت اللغوية التي تواجه التلميذ أثناء قراءة الكتب الخاصة أي

  :بمناهج العلوم المدرسية، ويمكن إيجازها في 

ارتفاع مستوى قراءة كتب العلوم عن مستوى القدرات القرائية للتلميذ وذلك نتيجة 

الجمل أو صعوبة الكلمات المستخدمة بالكتاب ، أو صياغة : لصعوبات متعددة  منها

  .تسلسل األفكار والموضوعات 

  .محدودبة األنشطة الالزمة لتنمية مهارات القراءة العلمية 

  . المعبرة به) الرموز البصرية(عدم جاذبية الكتاب وندرة  الصور 

  .  قصور أساليب التقويم للجوانب اللغوية اللفظية  

التالي فإنها تزيد من وطأة وتؤثر هذه الصعوبات على تعلم التالميذ العاديين عامة، وب

تعلم  التلميذ  معسور على وجه الخصوص  وتعسر تحصيله للمفاهيم العلمية الواردة 

  . بالكتاب المدرسي 

  )  2002القطامي ( دراسة حالة حول طفل يعاني من عسر القراءة  حسب 

ة رفعت األم المسدس في وجه ابنها لتقتله وتتخلص منه هذا الموقف الرهيب هو نتيج

اإلهمال في التشخيص المبكر لمرض عسر القراءة ، إن ابنها كان يعاني من هذا 

ومع نمو .المرض ولم يالحظ أحد حالته سواء من كان في المنزل أو في المدرسة

االبن وتدرجه في السنوات الدراسية المختلفة وتأخره في التحصيل الدراسي ورسوبه 

من قبل الزمالء في الفصل واألهل في  المتكرر ولشعوره باإلحباط واالستهزاء به

هذه الظروف المحيطة دفعته للهروب من هذا الواقع بسلوك عدواني،إذ أخذ  لالبيت، ك

يتورط في مشاكل سلوكية سواء كان ضربا لزمالئه أو بالعمل على مخالفتهم،وكذلك 

ه، مع إخوته وأخواته ،هناك تم تحويله إلى الخاصة لبطء تعلمه نتيجة تأخره ورسوب

المتكرر ،واعتقادا من المدرسة أن هذا التلميذ يعاني من تأخر عقلي ،إال أن حالته 

ازدادت سوءا ،وأصبح يثير المشاكل مع التالميذ داخل المدرسة مما استدعي طرده 

من قبل اإلدارة وبذلك لم تجد عائلته أية وسيلة إلكمال تعليمه نظرا لرفض عدة 

عندما اضطرت عائلته إلى إبقائه في المنزل مما وأصيب بإحباط أكبر .مدارس قبوله

دفعه إلى التعدي على إخوانه وإصابتهم إصابات بالغة ،وكذلك تكسير أغراض المنزل 

والدخول في مشاحنات الجيران و مع كل من يزور العائلة وهذا ما أدى إلى انزعاج 
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عدى ولدهم األم من هذه التصرفات التي سببت لها المشاكل واإلحراجات ،بعد أن ت

على زوار أعزاء على العائلة ،األمر الذي دفعها للقيام بعمل فقدت فيه كل أحاسيس 

األمومة والمحبة ،إذ استغلت الطفل وقامت بسحب مسدس زوجها إلنهاء حياة ابنها 

وقد تمت مالحظة الحالة من قبل .لكي تتخلص منه ومن المشاكل التي يتسبب فيها

أجريت له اختبارات  ثفيه االبن بعد إصابته، حي أخصائي المستشفى الذي يعالج

الكشف عن عسر القراءة ا ،وتم تشخيصه على أنه يعاني عسر القراءة  ،وبعد أن 

شفي االبن  من جروحه ،وبدأ يتلقى عالج لتخلص من عسر القراءة ،لوحظ أن هناك 

لى تقدما في تحصيله العلمي ،وتحسنا في سلوكه ،وبعد مرور الوقت عاد االبن إ

  .المدرسة العادية لتلقي الدروس كأي طفل أخر

ومن خالل هذه القصة نتعرف على حالة من حاالت الصعبة التي يعاني منها المجتمع  

في مجال  عسر القراءة، وأهمية التشخيص المبكر للمصابين بها لتفادي ظهور هذه 

  .المشاكل

  )         2004ر في دولة الكويت فبراي  وأخرون الفاطمي.(أما دراسة كل من 

فتؤكد أن مشكلة صعوبات التعلم من المشاكل األساسية التي تواجهها كثير من 

بين أفراد المجتمع   % 15إلى  12المجتمعات المتقدمة حيث تصل نسبتها ما بين 

وقد قامت الرابطة الكويتية لعسر القراءة بالتعاون مع وزارة   ).1997,الخطيب(

ثة على عينة عشوائية من مخرجات المرحلة التربية في عمل دراسة حدي

، حيث )تلميذة 1110تلميذا، 644(تلميذ وتلميذة  1754شملت ) األول متوسط(االبتدائية

من العينة اإلجمالية  6.29توصلت الدراسة إلى أن صعوبات القراءة والكتابة معا كان 

وتشير .تابةتلميذ يعانون عسر القراءة والك. 33110, للدراسة وهذا مؤشر على أن

 5إلى  3الدراسات إلى أن نسبة اإلصابة بالنشاط الزائد وقلة التركيز تتراوح ما بين 

، كما بينت دراسات أخرى إلى )     Nichey نيشي   94(بين أطفال المدارس  %

  )  1996Silverطراح ل(من طالب المدارس %20إلى 10أن هذه النسبة تتراوح بين 

تلميذا  290م على 1996مهورية مصر العربية عام وفي دراسة أخرى أجريت في ج

يعانون من أخطاء في القراءة  %9.8في الصف الرابع االبتدائي بينت النتائج بكون 

م على بعض مدارس المرحلة 1987وقد أجريت دراسة في األردن عام )2000السيد،(
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لم اللغة من العينة يعانون من صعوبات في تع% 21االبتدائية حيث بينت النتائج أن 

  .العربية

  :التعليق على الدراسات العربية  

من العرض السابق لمجموعة من الدراسات يرى الباحث  أن جل الدراسات التي 

  :عرضت  اهتمت بما يلي

 .التي تؤدي إلى عسر القراءة  بركزت جل الدراسات على األسبا

 .عسر القراءة يؤثر في المواد الدراسية  بطريقة سلبية ذهبت إلى أن

 .  أن عسر القراءة له تأثير سلبي في المهارات اللغوية

 .البحث عن أثر عسر القراءة في اكتساب المهارات اللغوية األخرى 

 ةكما حاولت الدراسات التعرف على وجهة نظر المعلمين وآرائهم حول عسر القراء

واستشارتهم في البحوث التي تمت في الدول العربية ،باعتبارهم جزء من حل 

 .لمشكلا

 . كما اعتمدت الدراسات على المواد الدراسية وتأثيرها على اكتساب التالميذ

هناك دراسات اهتمت بالجانب العدواني لدى التالميذ،أي أنه كلما كان التلميذ يشكو من 

 .ضعف في القراءة كلما كان عدوانيا

ي يعاني تؤكد الدراسات أن مشكل العدوان بدأ ينتشر في مدارسنا نظرا للضعف الذ

 .. منه التالميذ في القراءة

I.3.2  .الدراسات الغربية:  

  :عرض الدراسات الغربية

القدرات المعرفية في عائالت فيها أطفال )  Vogler 1980فوجلر     (دراسة 

  .يعانون من عسر القراءة

الهدف من هذه الدراسة هو تلخيص نتائج  تحليل التباين المتعدد وتقرير الطبيعة 

  .ة لعسر القراءة كما تم التعرف عليها عن طريق الدرجات الناتجةالعائلي

تكونت عينة الدراسة من بعض األطفال الذين يعانون  صعوبات التعلم في بعض 

بالواليات المتحدة األمريكية  وكانت معايير ) كولورادو(المدارس بالتحديد أحياء 

إلى    7,5لألطفال من بين  االنضمام لهذه الدراسة كاألتي أن يتراوح العمر الزمني
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،تحصيل في  90ال تقل عن  ) 90 وكسلر( على مقياس  ءسنة ،ونسبة الذكا 12

القراءة  أقل من النصف عن مستوى الفرقة المتوقع مع ضرورة اإلقامة مع الوالدين 

مع عدم وجود عيوب بصرية أو .،وعدم وجود عيوب انفعالية أو عصبية معروفة

  .ات الدراسة من سمعية حادة،وتكونت أدو

 .اختبار التحصيل الشخصي

 .اختبار الذكاء الثقافي غير اللفظي

 .اختبار العالقات المكانية للقدرات العقلية األولية

 .اختبار وكسلر للذكاء

واستخدم لتحليل التباين المتعدد األوجه ،وتؤكد نتائج الدراسة على الطبيعة العائلية أو 

ل كل من أقارب وأباء األطفال من ذوي عسر الوراثية للعسر القراءة حيث حص

القراءة على درجات أقل من المتوسط بصورة دالة عن تلك الخاصة بأطفال المجموعة 

،مثل هذه الصفة الوراثية ضرروية  .الضابطة في جوانب القراءة وسرعة الترميز

س  ،ولكنها ليست كافية على وجود تنوع وراثي ،ووجدت كذلك فروق دالة تتعلق بالجن

بالنسبة االستدالل المكاني لألطفال من ذوي عسر القراءة ،والمجموعة الضابطة 

واألقارب واألباء ،وفي كل المجموعات الثالث أظهر ذكور درجات أعلى من 

  .المتوسط في جانب االستدالل المكاني ودرجات أقل بالنسبة للترميز السريع

الدراسة إلى محاولة اإلجابة تهدف )  White and Miles 1983وايت وميلر (دراسة 

  .التالين نعلى السؤالي

  كيف يتم تعريف عسر القراءة  إجرائيا؟

كيف يمكن للباحثين تمييز عسر القراءة من بين األنواع األخرى من صعوبات 

  .القراءة

تمت دراسة هذه األسئلة بواسطة تقارير عن عسر القراءة والبحث في القراءة في 

حيث تم تقييم مجلة صعوبات التعلم   1980إلى  1971عام مجلة صعوبات التعلم من 

على أنها ممثلة للبحث في هذا الجانب ،بالنسبة للسؤال األول الخاص بالتعريف 

من التعريفات التي ظهرت أوضحت وجود    %87اإلجرائي فقد تم توضيح  أن 

  .عيب انتقائي في القراءة أو الهجاء على اختبار مقنن لذلك
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اسات التي استخدمت التعريف ،فشلت ثمانية دراسات في معرفة مرجع ومن بين الدر

االختبار الذي استخدم  لتحديد مستوى القراءة والهجاء وعرفت ست دراسات أخرى 

  .عسر القراءة  في مصطلحات توحي بأنه أكثر من كونه درجة اختبار مقنن

في مجموعة  فقد عرفت ثالث  دراسات اضطرابات القراءة  في مصطلحات التواجد 

خاصة مثل عالج القراءة عياديا  ،ومجموعة  قرائية منخفضة ، وفصل للمعوقين 

تعليما ،بينما عرفت الدراسات الثالث األخرى عسر القراءة  على أنه درجات 

الرسوب  في القراءة ،ومشكالت قرائية حادة واألداء  الرديء على اختبار شكلي 

ؤال الثاني والخاص بتمييز أنواع فرعية  ،فكانت للتعرف على الكلمة ،فيما يتعلق بالس

دراسة تمت مراجعتها ،كان هناك   45فمن بين ) ال(اإلجابة على درجة التحديد  هي 

حاول فيها تصنيف عسر القراءة  في )   Obrzut 1979  البرزت (دراسة واحدة فقط 

  .مجموعات متجانسة ،وتقترح مراجعة البحث في موضوع عسر القراءة 

  ..أن التعريفات غير المالئمة لعسر القراءة: يمكن استخالصه من هذه الدراسة ما 

الفشل في اختبار عسر القراءة على أنه اضطراب غير متجانس ،حيث تم تجاهل 

الدراسات التي صنفت عسر القراءة في مجموعات فرعية ،وتطرح الدراسة بعض 

الستخدام وغير غامضة بالنسبة التغييرات التي ينبغي على الباحثين تعريفات ثابتة ل

  .لنوع االضطراب

تأثيرات القراءات المتكررة وتركيز االنتباه على ) Joseph 1984 .جوزيف( دراسة 

  .طالقة القراءة والفهم

يحاول الباحث في هذه الدراسة أن يوضح دور تركيز االنتباه والمقدرة على معدل 

أن السرعة الشديدة في التعرف على تشير هذه الدراسة على . القراءة والفهم  ةعملي

الكلمات تسمح للقارئ بتحويل انتباهه من فك الرموز الكلمة إلى الفهم ،وقد خصصت 

الدراسية الحالية الختبار تأثيرات ممارسة محتوى من خالل القراءات المتكررة 

 وتركيز االنتباه على معدل القراءة والفهم ،كما تشير نتائج الدراسة إلى أن كال من

الطالقة والفهم يزيد بزيادة عدد القراءات المتكررة باإلضافة إلى زيادة عدد الكلمات 

المقروءة في الدقيقة ،إال أن التقدم الذي تم إحرازه بالنسبة للفهم كان أقل مما هو 

  .متوقع ،وقد استخلص الباحث من هذه النتائج عددا من التطبيقات النظرية العلمية
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بعنوان تاريخ العائلة كمؤشر على ) Decker et al    1985داكر وآخرون (دراسة 

  .احتمال اإلصابة بعسر القراءة

تهدف هذه الدراسة التغييرات في الطفل المحتمل أن يصبح لديه عسر القراءة نتيجة 

لقدرة القراءة لدى الوالدين ،تم استخدام  تقرير ذاتي لتحديد وجود عسر القراءة بين 

من ذوي عسر القراءة ومجموعة أخرى ضابطة وتكونت  أباء مجموعة من األطفال

ويشترك التلميذ في الدراسة إذا ) كولورادو(عينة الدراسة من تالميذ بعض المدارس 

  .ما توفرت فيه المعايير التالية

      16إلى    7,5أن يتراوح العمر الزمني من  

 .توقعأداء في القراءة يساوي أو يقل عن النصف عن مستوى القراءة الم

 .على اختبار مقنن للذكاء 90نسبة ذكاء ال تقل عن 

سلوكية ،وعصبية مع الخلو من العيوب البصرية ,انفعالية، تعدم وجود اضطرابا

 .والسمعية

 .كل العائالت كانت من الطبقة الوسطي أو الطبقة العليا

 .هي اللغة التي يتم التحدث بها في المنزل ةواللغة اإلنجليزي

المفحوصين الستبيان للكشف عن قدرتهم و مستواهم القرائي  وقد خضع أباء 

وقدرتهم،ووجه إلى األباء سؤال لكي يبينوا  إذا ما كان ليهم أي صعوبة  م،وتفضيال ته

خطيرة في تعلم القراءة ،وأستخدم تحليل االحتمال العكسي ،لتحليل نتائج هذه الدراسة 

 . وقد أسفرت النتائج عن

 .ن صعوبة القراءةاحتمال معاناة الطفل م

 .احتمال عدم معاناة الطفل من صعوبة القراءة

التشابه بين األب واألم من ذوي الصعوبات يعطي االنطباع بأن الطفل سوف يكون 

من ذوي الصعوبات في القراءة ويتم تحديد  ذلك من النماذج الموجودة بين أباء 

 .المفحوصين من ذوي صعوبات في القراءة

أو األم من ذوي الصعوبة يعطي انطباعا بأن الطفل لن يكون من التشابه بين األب 

ذوي الصعوبة في القراءة ويتم تحديدها  من النماذج الموجودة بين أباء المجموعة 

 .الضابطة
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واالحتمال األخير هي أن الطفل سوف يصبح من ذوي الصعوبات  إذا ما تم تقدير أن 

نتائج الدراسة إال أن هناك تزايدا كبيرا األباء من ذوي الصعوبات في القراءة ،وتشير 

في تعرض الطفل ألن يصبح لديه صعوبة في القراءة إذا ما قدر لألب أو األم أن 

 .صعوبة في تعلم القراءة  لديها

إجراءات التخفيف )   Sharbly & Rowland  1986 وروالند  شاربلي ( دراسة  

  .القراءةمقابل العمل المباشر لخفض التوتر كمعالجات لعسر 

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفاعلية الترابطية لنوعين من اإلجراءات تم تصميمهما 

  :لخفض التهديد وهما

  .العمل المباشر على أداء القراءة

خفض بعض األعراض التي يفترض أنها تحدث بسبب األداء الضعيف السابق في 

  .القراءة والقلق الشديد الناتج عن عملية القراءة

ر الفرض األول للدراسة إلى أن كال من العمل المباشر والتخفيف سوف يكونان ويشي

ويشير .فعالين في تحسين أداء القراءة لألطفال من ذوي عسر القراءة في أثناء العالج

الفرض الثاني إلى أن كال من العمل المباشر والتخفيف سوف يكونان أفضل بصورة 

لمقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي دالة عن إجراءات الضبط التي تتبع في ا

،وتكونت عينة الدراسة من خمسين طفال من تالميذ المرحلة االبتدائية ،و من خمسة 

  .سنة  11,9إلى  9تلميذة  تتراوح أعمارهم من  19تلميذا   31. مدارس

  : اشتملت  على  األدوات التالية 

 .لقراءة المقاييس والمعايير المختلفة لتشخيص عسر ا

  .اختبارات متنوعة في القراءة

  .واشتمل البرنامج المقترح على   

- 1العائد البيولوجي لنشاط العضالت الكهربي ،واشتمل ذلك على عرض بصري من 

 . 3سم   6,5ثوان على شاشة مقاس  10

 .تدريب االسترخاء في مجموعات مكونة من أربعة أزواج إلى زوج واحد



 36 

زداد أثار التدخل العالجي إلى أقصى درجة تم إعداد برنامج التدريس العالجي فلكي ت

تدريس عالجي مختلف في الطريقة والمحتوى عن التدريس العادي في الفصل 

 .المدرسي في هذه المدارس

بعض الدراسات السابقة لم تتكرر ولم يالحظ أي   وتشير نتائج الدراسة إلى أن نتائج

المخ الكهربي وعلى النقيض من ذلك فقد أظهر تحسينات دالة للعائد البيولوجي لنشاط 

العالج انخفاضا داال في سرعة القراءة ،ولم يحدث أي تغيير دال في الدقة ،أما عالج 

فقد قدم بيانات مساعدة أكثر مع إرشادات التغذية ) لتدريب االسترخاء (التخفيف البديل 

  .الراجعة  المرتدة تحسنا داال في الدقة

عنوانها تحسين القراءة عن طريق التغلب )  Ignoffo  1988دراسة ايجنوف (  

  .على النقد الذاتي

تشير في هذه الدراسة بأنها عندما بدأت في دروس القراءة العالجية للمعسورين  عام 

سرعان ما أحبطت شجاعتها عند مواجهة الحقيقة التي ال تتغير وهو أن  1977

ون بصورة حقيقية على مشاعرهم السلبية التالميذ الذين يأخذون برامج عالجية ال يتغلب

العميقة تجاه تحسين قراءة المفردات  ،لهذا ترى الباحثة أنها اكتشفت الذي لم يكن 

تتوقعه من التالميذ ،وهو أن التالميذ يملون بجد عند تحسين المفردات إذا ما قالوا 

توقع منهم أن ألنفسهم بأنهم قادرين على ذلك العمل الذي يبدؤونه بالتالي فلم تكن ت

يقرأوا مواد معدة لتحسين قدراتهم القرائية إذا ما أقنعوا أنفسهم بأنهم ال يروا أي هدف 

  .في تحسين مستواهم القرائي

الداخلية  مكما أخذ الباحثة ا الشك بأنه ال فائدة ما اقترحته لهم أن أصوات انتقاداته 

ل ما يمكن أن تصلوا إليه السلبية ،سوف تقول ،أنه ال فائدة  ،وأن مستواكم هو أفض

  .اآلن ،لماذا تشغلوا أنفسكم بالعمل ، تضيف أنها كانت متعودة على هذا النقد الداخلي

بأن الطريق لمساعدة التالميذ الذين يحصلون )  Ignoffo  1988ايجنوفو ( لهذا ترى  

ا هذه قد  قادته,الداخلية ، معلى برامج عالجية هو مساعدتهم على التغلب على انتقاداته

الفكرة إلى المدخل الجيد لصورة الذات ،والذي يجب أن يحدث فيه نوع من التكامل 

بين تحسين المفردات والقراءة وتزايد ثقة التلميذ في القيام بهذا العمل ،ويتألف هذا 

  :البرنامج  من الخطوات التالية
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 .رفع صور الذات

 .اختيار نص يجلب انتباه  التلميذ

 .تحديد هدف النص

 .ء الثقة بالنفسبنا

 .تمرينات لالسترخاء

 .وعي بالضبط الداخلي

تحت عنوان اختبار التشابه العائلي  )   Szeszulski 1990سيزولسكي  ( دراسة 

  .لمجموعات فرعية من المعسورين

تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على األنواع الفرعية للعسر القراءة عن طريق دراسة 

ي عسر القراءة  وآباؤهم  يظهرون بوضوح متشابهة من إذا ما كان األفراد من ذو

الضعف ،أو العجز في عمليات التعرف على الكلمة ،ويرتبط بالدراسة جانب آخر هو 

االفتراض بأن مهارة التعرف على الكلمة تعتمد على نمو ميكانيزمات  الترميز الكتابي 

مات قد ينتج من النمو والصوتي ،ومن ثم فإن الفشل في تنمية مهارة التعرف على الكل

الخاطئ إلحدى أو كلتا ميكانيزمات التشغيل الكتابي والصوتي ،قد تكونت عينة 

سنة ،  22سنوات إلى  8من األفراد المعسورين تتراوح أعمارهم من  40الدراسة من 

، وبلغ  عدد األفراد العاديين   59سنة إلى  30وتتراوح أعمار آبائهم البيولوجية من 

نسبة   105,5بمتوسط    129– 91ت نسبة ذكاء العينة التجريبية من ،تراوح  105

ونسبة ذكاء الوالدين من  105,5بمتوسط  135- 91ذكاء المجموعة الضابطة من 

  .واشتملت أدوات الدراسة على 121,1بمتوسط   92-146

 )تكميل الصور  -المكعبات–المتشبهات  -المفردات( اختبار الذكاء لوكسلر 

كن من القراءة واستخدام اختبارات لقياس المهارات الصوتية والكتابية في اختبار التم

  . التعرف على الكلمة ،والهجاء واللغة بالنسبة لألطفال والبالغين

ويتضح من نتائج الدراسة أنه بخصوص المقارنات العائلية فإن أحد الوالدين على 

لصوتي يظهر على وجه األقل يعاني من عيب صوتي ،وتؤكد النتائج أن هذا العيب ا

الخصوص في مجال إصدار اللغة الشفهية ،وأن هذا يعكس بصورة قوية أن كل أفراد 

  . العائلة يشتركون في شيء وراثي يتسبب في المعالجة الصوتية الخاطئة للكلمات
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تحت عنوان الخصائص العائلية لألطفال )  Melekian 1990ميليكان  ( دراسة    

  .اءةالذين يعانون عسر القر

يرى في الدراسة أن معظم االستنتاجات عن المستوى االقتصادي واالجتماعي  

،وعمر الوالدين ،والترتيب من حيث حجم األسرة والترتيب الميالدي تعتبر متناقضة 

بصورة كبيرة ،حيث تم تجاهل حقائق جديدة نابعة من الحياة االجتماعية الحديثة مثل 

األم، وتهدف هذه الدراسة أن تقدم العينة الكبيرة  وجود أحد الوالدين بمفرده أو عمل

المتجانسة من األطفال المعسورين ، معلومات جديدة تسمح بفهم أفضل للعالقة بين 

طفال يعانون من عسر  219عسر القراءة والبيئة األسرية ،وتكونت عينة الدراسة من 

من عام ) باريس(بالقرب من العاصمة الفرنسية ) سانت كالود (القراءة  في مدينة 

 15سنوات إلى  8وتراوح العمر الزمني ألطفال عينة الدراسة من   1976إلى  1970

من حجم عينة الدراسة ،في حين  % 15سنة ومثل  اإلناث   11سنة بمتوسط قدره 

  :من عينة الدراسة ،اشتملت الدراسة على   % 85مثل الذكور 

 .تقرير من المدارس 

 .مقياس وكسلر للذكاء

ارات مقننة في القراءة تشتمل على القراءة الجهرية وتحليل األخطاء  والقراءة من اختب

 .أجل الفهم

ومن الخصائص التي تم اختبارها لهذه الدراسة هي السمات الوالدية ،والمستوى 

االقتصادي واالجتماعي ،وعمر الوالدين عند ميالد الطفل،وعدد اإلخوة والترتيب 

راسة أن االختبار الموضوعي  للخصائص السابقة الذكر الميالدي ،وتشير نتائج الد

 :،أوضحت اتفاقا قويا بالنسبة للموضوعات التالية

المركز الخاص بالزواج،وجود الزوج بمفرده أو الزوجة بمفردها ال سبب في عسر 

 .القراءة 

 .والعكس صحيح.تسود عالقات دم قوية بين األطفال من ذوي عسر القراءة

ع على أن عمر الوالدين يعد من العوامل قوية في  ظهور عسر ال يوجد دليل قاط

 .القراءة
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إن مكانة الوالدين وخصوصا األمهات بالنسبة للمستوى االقتصادي واالجتماعي 

المنخفض ،وكذلك المستوى التعليمي ال يمكن عزلها على أنها عامل خطير في عسر 

 .القراءة والكتابة

 .تأثير هو يحتاج إلى بحوث أخرىمستوى تعليم األم كعامل مشكوك في 

   1975 لكريتشلي(بالنسبة للحالة االجتماعية ، تتفق هذه الدراسة مع دراسات أخرى 

Critchley   )  1972وكالسان  Klasen   ( بأنه ال يوجد أي ارتباط دال بين الحالة

ين االجتماعية لألب واألم من حيث االنفصال،  أو الطالق أو وفاة أحد الوالدين وب

عسر القراءة ،،ولكن الباحث يضيف بأنه من الناحية العيادية ،فإن الحالة االجتماعية 

للوالدين تبقى سببا رئيسيا لعدم األمان ،واالضطراب االنفعالي ،ربما تضيف إلى 

أما بالنسبة للمستوى االقتصادي .الصعوبات الموجودة بالفعل لدى األطفال المعسورين

  .ر على عسر القراءةواالجتماعي فليس له تأثي

وإن الدراسة الحالية تؤكد بشدة أن المستوى االقتصادي واالجتماعي يكون له تأثير في 

  . حدوث عسر القراءة لدى األطفال

كما يرى الباحث أن موضوع المستوى االقتصادي واالجتماعي لم يستقر بعد إذا ما 

يشير  بأنه على ,يالد الطفل ،أخذ في االعتبار مركز األم ،بالنسبة لعمر الوالدين عند م

الرغم من أن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن عسر القراءة ناتج إلى ميالد بعض 

األطفال ألباء وأمهات عند سن الثالثين أو أكثر ،فإن النتائج تتعارض مع نتائج 

الدراسة الحالية ،حيث وجد بعض األطفال المعسورين آلباء وأمهات أقل من ثالثين 

  .عاما

لنسبة لحجم األسرة والترتيب الميالدي ،يشير الباحث إلى أن كل نتائج البحوث التي با

نشرت تشير إلى تأخر ترتيب األطفال الذين لهم عسر القراءة بالنسبة لحجم  األسرة 

،فإن هناك صعوبات ترتبط بالحمل المتكرر ،ويمكن تفسير وجود رتب ميالد مرتفعة 

،وقلة االهتمام والوقت الكافي لكل طفل باإلضافة  على أنه سبب حجم األسرة الكبيرة

إلى التعب واإلهمال  وبعض العوامل يمكن أن يكون لها دور في ظهور عسر 

  .القراءة
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بندورة (هناك دراسات حول دراسة السلوك العدواني لدى األطفال من طرف

1975Bandura  (   أكد على أن ظهور السلوك العدواني لدى السيدات أقل من

جال يرجع إلى أن السيدات يملن إلى كف الميول العدوانية بوسائل دفاعية يحاربن الر

  .من أجل عدم ظهورها

إذ أنه أهتم بالعالقة بين القلق واستجابات األطفال نحو  ) Lesser 1976 ليسر( 

العدوان ،أجراها على تالميذ المرحلة االبتدائية للبنين والبنات وأظهرت النتائج أن 

اسي يزيد من مستوى السلوك العدواني،والسلوك التوتري والتردد لدى القلق الدر

  .األطفال

العدوانية اللفظية لدى حاالت أو أفراد يتطلب  على)   Harris 1975هاريس (دراسة 

عملهم التعامل مع أفراد المجتمع المختلفة وتمت الدراسة عن البائعين والبائعات في 

شياء لشرائها وتم تسجيل طريقة الرفض أو المحال التجارية ،وتم سؤالهم عن أ

االستجابة الستفسارات األفراد عن المشتريات فوجد أن الرجال أكثر عدوانية لفظية 

من السيدات وهذا يختلف كثيرا عن الدراسات التي أظهرت أن البنات أكثر عدوانية  

نين والبنات لفظية والبنين أكثر مادية ،وتؤكد هذه الدراسة أيضا على الفروق بين الب

  .في السلوك العدواني يظهر في شكل أو صورة العدوان 

وبعضها تناول العدوانية أو العدائية بصفة عامة ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة 

 Ann 1977وجاكلين  آن فرادي(  أن ) 1988لزيات    ا( حسب ما أشار إليها 

Fradi Djaqulin   ( اشتملت إما على  قاما بمسح شامل لجميع الدراسات التي

 72من  %61(العدائية وإما على مظهر من مظاهر السلوك العدواني فوجد ا أنها تمثل

ولم يظهر من الدراسة أن الرجال أكثر عدوانية من السيدات ،وفي دراسة ) دراسة 

من الدراسات لم تصل فيها الفروق ./. 80أخرى لنفس الباحثين  وجدا أن أكثر من 

من ./. 45رر أن النساء دائما أقل عدوانية من الرجال ووجدا إلى الداللة التي تق

الدراسات حول السلوك العدواني اهتمت بدراسة السلوك العدواني لدى الرجال فقط 

  .من الدراسات لم تهتم بالعامل الجنسي./. 14للنساء فقط ،./. 8، ./.  24

من أطفال  على مجموعة)   Archer  1977أركار  ( وفي دراسة قام بها كل من 

وتناولت العدوانية المادية المباشرة واللفظية ) سنة 11سنوات  6( المدارس االبتدائية 
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سنة ولم تتعرض الدراسة للسلوك العدواني غير  11سنوات إلى  6فقط من عمر 

سنوات وأظهرت الدافع  6المباشر ،وأظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين عند 

سن ،وأجريت الدراسة داخل الفصول الدراسية للعدوان عند كال الجنسين في ال

سنة  11وأظهرت أن االختالف بين الجنسين في صور السلوك العدواني في عمر 

وليس في الدافع للعدوان ،والعدوان اللفظي لدى البنات أعلى منه عند البنين والعدوان 

عن اتجاه , المباشر المادي عند البنين أعلى منه لدى البنات والفروق دالة إحصائيا

سنة يتجه نحو  11السلوك العدواني بين الجنسين فوجد أن السلوك العدواني عن عمر 

  .نفس الجنس من البنين أو البنات ولم يتجه للجنس المخالف

  .تعليق عن الدراسات الغربية

غطت هذه المجموعة من الدراسات على العديد من الموضوعات المتعلقة بالتالميذ 

قراءة ،وخاصة القدرات المعرفية لهؤالء األطفال المعسورين الذين يعانون عسر ال

ومقارنتهم بالتالميذ العاديين  ،في عدة خصائص ، وما يمكن أن نعلق على نتائج 

  .الدراسات بما يلي

ليس من باب الموضوعية أن نعتقد أن المعسورين يرتكبون أخطاء مرئية أي يقرؤون 

  .ي الكلمات معكوسة لهذا نطرح السؤال التال

هل هؤالء األطفال المعسورين يعانون من نفس هذا االضطراب خالل حياتهم اليومية  

المكتوب  ة؟   مثال نفترض أحدهما أراد السفر في القطار كيف يقرأ اللوحة اإللكتروني

وهران على   هل يقرأ التوقيت معكوسا ؟ فمثال القطار المتوجه إلى  عليها التوقيت

د  ، لكن هذا ال يحدث ربما هناك طريقة 54،  د  45يقرأ  هل. دقيقة 10,45الساعة 

 .خاصة لإلدراك الحروف والكلمات

إنما يكتسب في المحيط الذي نعيش فيه ، لو كان االتجاه ) األبعاد(ليس االتجاه وراثيا 

وراثيا لما استطعنا أن نكتسب لغة أخرى تختلف عنا في االتجاه ،مثال اللغة الفرنسية 

ر إلى اليمين ،والعربية من اليمين اليسار ،وهذا ليس مشكال في عملية تبدأ من اليسا

  .االكتساب

القراءة ليست مهارة مرئية فقط، أن العملية المرئية لها دور في عملية القراءة       

لكن القراءة تحتاج كذلك  إلى عدة عمليات عقلية ، سوف يتم شرح تلك العمليات في 
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فروقا بين المعسوريين والعاديين والتي تتمثل هذه  كما أن هناك.  الفصل الثالث

  . الفروق في ما يلي 

المعسورون أقل انتباها من العاديين في أثناء قيامهم بالوظائف التي تتطلب  •

 .التركيز واالنتباه

 .يجدون صعوبة في العمليات التي تتطلب السرعة والدقة •

 .ال يختلفان في عملية التطابق بين الصورة ،واسمها •

اكرتهم العملية أقل إنتاجا ،ومحدودية في أثناء العملية القرائية من  ذ •

 .العاديين،والذاكرة  تلعب دورا فعاال أثناء عملية التخزين

 .عدم القدرة على تذكر نماذج الحروف •

 ..يركزون على معاني الجمل أكثر من اهتمامهم على قراءة الجهرية •

 .   أقل سرعة في تسمية الكلمات 

رين أكثر عدوانا من االعاديين حسب الدراسات  التي تعرضنا إليها إن المعسو •

 .سابقا

  أظهرت الدراسات أن هناك فروقا بين الذكور، واإلناث في السلوك العدواني  •

.4.2.I االستنتاج العام من الدراسات السابقة:  

مما تقدم يتضح أن عسر القراءة هي اضطراب إدراكي في اللغة يؤثر               

وهذا االضطراب ناتج عن أسباب متعددة . ي التعلم والتحصيل األكاديمي للتالميذ ف

 Minimal brainمنها أسباب عضوية ناتجة عن خلل وظيفي محدود بالمخ 

dysfunction  وخاصة في منطقة التلفيف الزاوىAngular gyres  بالنصف الكروي

وعدم  Hyper activityئد األيسر للمخ، و تظهر أعراضها في الكالم والنشاط الزا

ويؤدى هذا االضطراب إلى عسر التعلم القرائى لدى . القدرة على كف   على السلوك

التلميذ ، ومن ثم  حدوث مشكالت في تعلمه للمفاهيم عامة والمفاهيم العلمية للعلوم 

  .على وجه الخصوص 

  :      مما تقدم يمكن استخالص  أهم خصائص التلميذ المعسور التالية 

  .وجود فروق جوهرية بين مستوى ذكائه ومستواه في القراءة •

 .معاناته من اضطرابات في الهجاء وتعرف الحروف والكلمات وفهم الجمل •
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وحل المسائل الحسابية  Agraphiaمعاناته من صعوبات في الكتابة  •
Acalculia  

يتمتع بقدرة عقلية متوسطة أو أعلى من المتوسط، إال أن تحصيله الدراسي  •

  .مقارنة بهذه القدرة   ون منخفضا يك

تظهر صعوبات التعلم عنده على شكل اضطرابات إدراكية أو مشكالت في  •

أو في القدرة على تحقيق التتابع أو اضطراب في التنسيق   المفاهيم تكوين 

  . والتآزر الحركي

ينعكس اإلدراك البصري المعوق على سوء التنسيق بين حركة اليد وحركة  •

في صعوبة تمييز الشكل والخلفية، أو في عدم القدرة على التنظيم  العينين، أو

  .وإدراك العالقات المكانية

يشكو من اضطراب في اإلدراك السمعي السيما تتابع  الكلمات، ويواجه  •

  .صعوبة دمج األصوات وتنخفض مهاراته في التعرف عليها وتمييزها 

يع تذكرها، ويعكس تنخفض ثروته اللفظية وتقل عدد الكلمات التي يستط •

  .الحروف 

  .يظهر اضطرابات في النطق بدرجات متفاوتة  •

  .تنخفض قدرته على تركيز االنتباه  •

  .يصعب توقع السلوك الذي سيقوم به في المواقف المحبطة  •

  . Strephosymboliaيتميز  بعرض لوى الرموز  •

فى يعانى من صعوبة غير عادية ومستمرة في تعلم مكونات الكلمات والجمل و •

 .الكتابة 
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  :الخالصة

التي خرج بها الباحث من هذه الدراسات التي أمدته بجوانب متعددة من معايير 

ومع  أو أكثر، التشخيص فقد أوضحت أن الطفل ينبغي أن يكون لديه ذكاء متوسط،

إلى العديد من معايير  ةباإلضاف. درجة في القراءة ال تقل عن مستوى قسمه المتوقع

وعرضت هذه الدراسات السابقة مختلفة األدوات والمقاييس  األخرى،التشخيص 

الضرورية لدراسة حاالت األطفال من ذوي عسر القراءة، سواء المقاييس المعرفية أو 

 ،وردت ،ولم تخل من مقاييس الذكاء النفسية أو اختبارات القراءة ،والمقاييس التي

العينة، أوضحت هذه الدراسات  ختياروهذا يدل على أهمية وفاعلية مقياس الذكاء في ا

كما ألقت هذه الدراسات على ضرورة  ضرورة استخدام مقاييس انتباه األطفال،

كما ركزت على المرحلة  خاصة اختبار القراءة الجهرية،,اختبارات القراءة  ، ماستخدا

  .العمرية التي غالبا ما ينطبق عليها هذه البحوث والدراسات
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الثالث الفصل
  

  

عملية القراءة وتطور 

  اكتسابها
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  :تمهيد

تعد كلمة القراءة إحدى الكلمات الشائعة االستخدام لدى عامة الناس، ورغم سهولة 

تداول هذه الكلمة في أحاديثنا العادية واليومية إال أنك لو سألت جمعا من الناس أميين 

قا حول معناها وإن ظل معناها أو متعلمين أو متخصصين فإنك سوف ال تجد اتفا

  .محددا بحروف كتابتها

منذ ألف وأربعمائة عام كيف كانت أولى الكلمات الهابطة من السماء تبدأ بحرف 

األلف ،أول الحروف الهجائية في لغة العرب،أصل اللغات وأغناها وأثراها، اقرأ 

القراءة من أحتوت على أول حرف في اللغة وانتهت بأول حرف في اللغة ،لهذا تعد 

  .أهم المهارات األساسية للغة ،وأداة للحصول على المعرفة

يركز  ذلهذا تحتل عملية القراءة مركزا رئيسيا في ميدان علم النفس المعرفي، إ

 Perfetti 1985برفيتي      Goodman 1972كودمان(  المختصون في هذا الميدان

يدانية على كيفية تنسيق وتنظيم اهتماماتهم وبحوثهم العلمية وتجاربهم الم  )وأخرون

تلك العمليات المعرفية التي بواسطتها تحدث عمليتا القراءة والكتابة، لذلك هناك 

أسئلة متعددة ومتشعبة طرحوها، ونذكر على سبيل األمثلة كيف يستطيع القارئ أن 

يتمكن من التلفظ بهما؟ وكيف يتمكن الكاتب اختيار  فيدرك الحروف والكلمات، وكي

وكيف يستطيع الطفل أن يتحول من قارئ  روف والكلمات عندما يريد الكتابة ؟الح

 ةيمكن أن نختصر اإلجاب اعديدة يمكن أن تطرح، لهذ ةمبتدئ إلى قارئ ماهر؟  أسئل

بأن القراءة والكتابة تعتبران مهاراتين  عن تلك التساؤالت على النحو التالي،

والذاكرة  إلدراك، والذاكرة السمعية،وا تخضعان لعدة عمليات معرفية كاالنتباه،

والمحيط  واللغة الكالمية، والذاكرة الفونولوجية ،والذاكرة العملية، والذكاء، المرئية،

  .والمنزل الذي يتمثل في كل من المدرسة،
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I.1.3 لمحة تاريخية حول ظهورالحروف الكتابية :  
 أولنة، السومريون خطّوا كثر من خمسة آالف سأه قبل أنخبرنا التاريخ أحسب ما 

فقد خلّفت . نموذج كتابة برموز مختلفة ذات مدلوالت مفهومة تعكس لغتهم المحكية

. رق المالحم قاطبةأعالمشهورة التي تعد من  جلجامشحضارة بالد الرافدين ملحمة 

لنا جوانب كثيرة عن نمط ومعتقدات ذلك الشعب في تلك  جلجامشكشفت ملحمة 

، وبينت بعض سماتهم الحضارية والتي مازالت بعض معالمها المنطقة من العالم

  .حاضرة حتى يومنا هذا فيما يسمى اليوم ببلد العراق

تت أتسمية ألـواح “ دونوا شعوب بالد الرافدين مخطوطاتهم على ما يسمى بألواح 

المادة الكتابية التي شاعت في حضارة وادي الرافدين وهي الطين الذي كان ”من 

رئيسية في التدوين، وكان لها أثر حاسم في أشكال المدونات المختلفة ومنها المادة ال

كما كان لها أثر في جمعها وتسلسلها وفهرستها حيث يتم تدوين . النصوص األدبية

وهكذا كانت كل مجموعة من ألـواح سالسل .. النص وتوزيعه في عدة ألـواح

والسالل أو توضع في رفوف، النصوص األدبية تحفظ في أوعية من الجِرار والخشب 

ويعلق في كل مجموعة عنوان السلسلة الذي يسجل في بطاقة أو لـوح صغير من 

الطين، ونتج عن هذا األسلوب في حفظ النصوص األدبية نظام الفهرسة والسجالت، 

وأقدم نظام للمكتبات التي كان يخصص لها أقسام مهمة في المعابد والقصور، وكان 

شرات األلوف من الوثائق والسجالت، وأشهرها مكتبة الملك بعضها مؤلفاً من ع

بيت ”وكان يطلق على المكتبة اسم .) م.القرن السابع ق(“ آشور بانيبال”اآلشوري 

دور الكتب مراكز  المدرسة أيضاً، حيث كان الكثير من علىكما يطلق “ األلـواح

  .للتعليم وتلقي المعرفة واالستنساخ

رض العراق ثم بدأ البشر أمن  األولىة التي انطلقت شعلتها من تلك الحضارات العريق

  .لللتعبير والتواص تدوال رموز اللغة المكتوبة واستخدامها كطريقة
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المعلومات لآلخرين،  لتستعمل الصور لنق خكما كانت المجتمعات عبر التاري

لجنوبية هي الوسيلة الوحيدة المستعملة في السابق ،وتعتبر كل من أمريكا ا توكان

من البلدان األوائل التي تداولتها، ، وقد عثر في المكسيك  االوسطى، وأسي اوأفريقي

الجديدة على مخططين  منقوشين على صخرة، قرب جسر من الجسور،  يمثل أحدهما 

  كبش بقرنين،  والمخطط الثاني يمثل شخص  يمتطي حصانه، حسب ترجمة الباحث

ينقل الفكرة التالية أن الكبش باستطاعته أن يعبر المخطط األول )  Gelb 1962جالب (

الجسر دون أي خطر،لكن المخطط الثاني يمثل تحذيرا للراكب وحصانه بأن الجسر ال 

 .يتحمل وزنهما
 
 
 
 

              

  

  

  

  

  

 1رسم رقم  
 
هذا الشكل يمثل مخططين  أحدهما يمثل  كبش بقرنين ،واألخر شخص راكب على الحصان ، ( 

لهذا أن ).يستطيع يعبر الجسر بينما  الحصان وصاحبه اليمكن أن يعبر الجسر لثقلهما أن الكبش

  .الشكل  يحذر العابرين عليه 

من هنا ندرك أن فهم تلك المخططات المرسومة تعتمد أساسا على ثقافة 

وتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، أن ترجمة الصورة مرتبط بثقافة كل مجتمع، 

يكون الفهم عاما وموضوعيا تقريبا عند  وءة التي تعتمد على الكلمات، القرا سعك
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جميع القراء،  بينما الصورة عكس ذلك فالفهم يكون غير موضوعي وال يعتمد 

  .على أسس علمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2شكل 
شكل يمثل اللغة الكتابية التي كانت تستعمل  في قبائل الهندية التي كانت تعيش في الواليات 

  .لمتحدة قبل الميالدا

  يمثل اللغة اللوغرافية  3رسم :بروز الكتابة الحقيقية •

وكذلك تستعمله في مجاالت  كانت المجتمعات ترسم  الدائرة لتعبر عن أن القمر بازغ،

ولكن هذه اإليدوغرافيا كانت  وكذلك لتصف الضوء، أخرى لتعبير عن طلوع الفجر،

األولى من نوعها يستعمل فيها  تعتبر ثم ظهرت طريقة أخرى. تدرك بطرق مختلفة

) معنى( غرافيو )كلمة( لوغوولقبت لوغوغرافي وأصلها يوناني من  كلمة، لرمز لك

  . حتى اآلن مازال الصنييون يستعملون هذه طريقة في كتابتهم أي معنى الكلمة،
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  .األشكال تقابلها معانيها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :تطور مفهوم  عملية القراءة .2.3.1

أهتم  الذي Javal 1878  جافل( يرجع الفضل إلى  إلى أنه) Ellis 1993إليس( شير ي

أن أثناء عملية القراءة أن العين ال تستمر في عملية  رأى بعملية القراءة، حيث

على  زالتفحص على الورقة المكتوبة بل تنتقل بحركات سريعة مع التوقف، والتركي

إلى استعمال طريقة أخرى لقياس المعلومات  الكلمات إلدراكها، هذا االكتشاف أدى

الكلمات لفترة زمنية  عندما تُعرض الحروف أو التي يمكن أن تلتقطها سعة العين،

وأدى هذا االكتشاف . ثم مطالبة المجرب عليه أن يتذكر الشيء المعروض قصيرة،

(  حسب )Cattel 1886 كاتل( .ثم تاله، أيضا إلى بناء برنامج يساهم في عملية القراءة

أي قياس اإلدراك الزمني أثناء إدراك  أهتم بزمن الرجعي،)  Ellis 1993إليس

معناه قياس زمن الذي يستغرقها القارئ  واأللوان، والصور، والحروف، الكلمات،

خالل عرض منبه مرئي، والنتائج التي توصل إليها أن إدراك الكلمات أسرع من 
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وهذا االكتشاف  أدق من تسمية الحروف،وتسمية الكلمات أسرع و إدراك الحروف،

ألن الحروف المكونة للكلمة يمكن إدراكها أسرع من  ساهم في عملية تدريس القراءة،

 أن الكلمة المرسومة يمكن إدراكها بسرعة ككتلة موحدة، إدراك الحروف المنفردة،

رع لكن هذا ال يعني بأن كل الكلمات يمكن إدراكها أس تعتبر كمدخل لتعرف عليها،

ألن هناك الكلمات المألوفة أسهل في عملية إدراكها من الكلمات  من إدراك الحروف،

وهذا ما يؤدى إلى القول بأن هناك حروفا تدرك أسرع من إدراك  غير المألوفة،

 .الكلمات غير المألوفة

  كانت اهتماماته منصبة )  Ellis 1993إليس(  حسب) Huey 1908  هيو( أما

بأن القارئ يدرك الكلمة ككل ألنه  تم فيها عملية إدراك الكلمات،حول الكيفية التي ت

  يستفيد من خبراته وتجاربه الماضية التي من خاللها تحدث عملية إدراك

ولكن  ويكون اإلدراك كليا، أي إدراك الكلمات أسرع من إدراك الحروف، الكلمات، 

الكلمات أكثر من إدراك ال يمكن االعتماد على هذا، ألن القُراء متعودون على إدراك 

  .الحروف المنعزلة

أي شكل  1940غشتالت ثم برزت إلى الوجود نظرية جديدة تلقب بنظرية   

 وأرضية، التي بدأت االهتمام بموضوع الحركة الظاهرة في نطاق دراسات اإلدراك،

ن واالهتمام بنظم الكلية التي تتفاعل فيها الجزيئات تفاعال حيويا وديناميكيا، وال يمك

معها االستدالل على الكل من األجزاء أو نظر إليها على انفصال على أنها وحدات 

  .منفصلة ال يربطها إطار معين شكل أو صيغة أو نمط

اهتمت بكيفية إدراك الفرد الموقف الموجود فيه وكيف يستجيب له في إطار 

ر الموجودة في فإن تفسير علماء اإلرتباطية في كيفية تعلم االرتباط بين العناص.معرفي

 االتجاه األول ديناميكي يهتم بالكليات المتحدة، و استجابات، الموقف من مثيرات و

  .االرتباط بينهما اتجاه الثاني ارتباطي ميكانيكي يهتم بمكونات السلوك و

هناك اختالف واضح في تفسير كل من اإلتجاهين بموضوع من الموضوعات التي 

التي هي عبارة  ظرية غشتالت تهتم بآثار الذاكرة،تعرض إليها علماء النفس، فإن ن

عن اآلثار التي تتركها الخبرات في الجهاز العصبي للفرد وعلماء االرتباط رأي 

اإلرتباطات التي تحدث بين المثيرات واإلستجابات هي إرتباطات أساسا  مخالف،
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بذاتها هي  ي أثار الذاكرة التي ليست عناصر منفصلةأ عصبية تنشأ عنها هذه اآلثار،

مقارنة بين .بمعنى تعلم القراءة هو تغيير غشتالت معين بغشتالت أخر كليات منظمة،

أن التعلم يأخذ صفة التدريج أي يحدث بعدة محاوالت يتم فيها  نظرية السلوكية،

قد يحدث في محاولة واحدة تسبقها  والتعلم يحدث فجأة، المثير واالستجابة، االرتباط،

أن اإلدراك هو عبارة عن إعادة تنظيم للمجال اإلدراكي الذي  .فترة تأمل وانتظار

 فهم العالقات المنطقية بين عناصر ييوجد فيه الفرد، أ

  الفرد يستعمل عملية يالموقف أو على األقل إدراك العالقات بين هذه العناصر، أ 

  .الفهم في إدراك العالقات في عملية المواقف

أي تساعد تقارب األشياء مع بعضها  واالستجابات، النظرية تهتم إال بين المثيرات

البعض على إدراكها كمجموعة أو مجموعات أكثر مما تدرك على أنها وحدات أو 

  . عناصر منفصلة

االهتمام باألثر و الخبرة في عملية إدراك  كان 1950ثم ظهرت دراسة في سنة  

هذا ما جعل  والدوافع،أن اإلدراك متأثر بالخبرة  الكلمة  لقبت باالتجاه الجديد،

وهذا ال يعني بأن التعلم ال يؤثر  المختصين يهتمون بتأثير الخبرة على إدراك الكلمة،

إضافة إلى هذه الدراسة يمكن القول أن تأثير الخبرة على قدرة  في عملية القراءة،

وجد في دراسته بأن الكلمات المألوفة  )Postman  1954بوسمان ( كما أن .التعود

هذا ) أي ال تحتاج إلى زمن رجعي طويل(لتعرف عليها في مدة زمنية قصيرة يمكن ا

  .ما يدعم أثر الخبرة في عملية اإلدراك

حيث توصل إلى  )بالنموذج الخطي(لقبت دراسته )  (Miller- 1954 -ميلر(ثم تاله 

أن الحروف التي يمكن استرجاعها هي ثمانية حروف وخاصة إذا كانت الحروف 

 تدرك أسرع من كلمة )Vernalit(كلمة ذات معنى مثال حسب أمثلتهما  الموحدة تشبه

)Ozhgpmjj (،ربما عينة البحث تعودوا على  وهذا ال يمكن تعميمه على جميع األفراد

  . مجموعة من الحروف، وكيفية تحويل مجموع  تلك الحروف إلى أصوات

ن التعلم يؤثر في عملية إذ أ) نموذج التنبؤ(لقب نموذجه ) Cattlin 1967  كاتلين(أما 

  .اإلدراك وفي جميع القرارات المتخذة من طرف األفراد
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حيث يرى بأن القراء ال يحتاجون إلى إدراك كل الحروف المكونة للكلمة حتى 

أي بالكلمة،لقد الحظ في التجارب  التي أجراها بأن القراء المهرة  يتلفظون بها،

كل من النموذجين . اإلدراك المالئميستطيعون التنبؤ بالحرف األخير رغم غياب 

وال يعتمدان على االختبار ثم  السابقين يدعم الخبرة التي أكتسبها القاري ثم يجيب،

واألخر يعتمد على تفوق  مثال في التنبؤ المجرب عليه مطالب بملء الفراغ، اإلدالء،

 .الكلمة وأثرها في اإلجابة

فية تأثير العمليات العقلية في اكتساب هذه االقتراحات تبقى فرضية ولكن األهم هو كي

  .عملية  القراءة

 نموذج الطبع والتطابق(ركزعلىنموذج الملقب ) Norman 1983 نورمان(أما 

أن شبكة العين ملزمة بنقل المعلومات إلى المخ ومقارنتها بنماذج مختزنة ) اإلدراكي

النسق اإلدراكي يحاول و والنماذج تلقب بالتطابق اإلدراكي، هذه العملية تلقب بالطبع،

وطبع اإلدراكي الذي يملك في حوزته كل الحروف الذي  مقارنة بين الحروف،

  .ويمنح صورة جيدة يسترجعها عند الضرورة،

عبارة عن توحيد أجزاء  التعرف على النموذج ناتج عن تحليل صورة النموذج وهو

ط دائرية وخطوط مائلة وخطو والحروف هي عبارة عن خطوط مستقيمة، الصورة،

والجهاز العصبي المركزي يدرك تلك الصورة التي هي تمثل خطوط ) م، ج، ب،(مثال

وهذا نقدا لنموذج  وتوحيد الصورة يمكن أن تجزأ إلى صور أخرى، مختلفة ثم يحللها،

ب ب ب ب (مثال حرف ب يمكن إدراكه رغم اختالف شكله الخطي  السابق الذكر،

ك مرن ويتفاعل مع المحيط الذي يختلف في ألن من هنا ندرك بأن اإلدرا) ب ب

يعتبر نموذجا يمثل صور صغيرة التي تجزأ إلى أجزاء لنتمكن  )ب( إن الحرف. بنائه

من إدراكها بدقة، وبأقل طاقة، أي النماذج التي ندركها هي عبارة عن صور موحدة 

وفا تتم وإذا كان المنبه معلوما أي مأل ونتعرف عليها عن طريق العمليات المعرفية،

  .               وإذا كان غير مألوف نحتاج إلى تركيز أكثر عملية اإلدراك آليا،

. .I3.3  : نظريات ونماذج القراءة:Theories and Models of reading        

قبل التطرق إلى النظريات فإنه يجب أن  نشير إلى أن هذه النظريات بعضها ينظر إلى 

دراك للكلمات والتعرف عليها وبعض هذه النظريات ترى أن القراءة على أنها  عملية إ
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مهما كان هذا .القراءة هي الفهم،وهو التوجه الذي ولد هذا الخالف بين النظريات

إلى المعنى   .Graphic Symbolاإلختالف فإن القارئ يقوم بتحويل الرموز المطبوعة 

لقراءة هدفها هو إدراك القاسم المشترك بين النظريات التي ترى أن ا ل،وهو ما يمث

الكلمات والتعرف عليها،والنظريات التي  ترى أن القراءة هدفها هو الوصول إلى المعنى  

  .وإال  فما الجدوى من القراءة

ولعل الخالف القائم هو إلى أي مدى يعتمد القارئ على الرموز المكتوبة لكي يحصل على 

لى المعنى  ؟هو خالف جوهري  ال المعنى  ؟  وخالف أخر  مفاده كيف يحدث الوصول إ

هناك ثالث :  من هذا اإلختالف  تشكلت ثالث نظريات هي على النحو التالي.يستهان به

  .نظريات  

نظرية القراءة أو المدخل القرائي  من األسفل إلى األعلى أو اإلنتقال من الجزء إلى ( أ

  .   Theory of reading Bottom upالكل 

  من األعلى إلى األسفل أو األنتقال من الكل إلى الجزءنظرية القراءة ( ) ب 
. Theory of reading  top down   

  .Theories of reading Interactive  النظريات التفاعلية في القراءة) ج

نظرية القراءة أو المدخل القرائي من األسفل إلى األعلى  (  1.1.3 1.

 :أو اإلنتقال من الجزء إلى الكل
 فأن )  and Norman    Tulving 1983 تلفان نورمان و( ذه النظرية حسب أراء ه

 Graphicالكتابة تالقارئ أثناء القراءة يركز كل إنتباهه على صياغة تمثيليا

Representation لتجمعات الحروفLetter Combination   والكلمات Words والوحدات

ابلة في اللغة أو تحويلها إلى الكبرى مثل الجمل والعبارات وتحويلها إلى أصوات المق

كالم،وأن هذا القارئ لو كان لديه القدرة على فهم مثل هذه الكلمات المنطوقة واللغة 

الناتجة من تحويل هذه الرموز المكتوبة ،والتي هي في أساسها أحد جوانب الخبرة اللغوية 

ن الفرق بين للقارئ ،فإن القارئ سوف يفهم ما يقرأه ،حيث يرون أصحاب هذه النظرية أ

  .اللغة المقروءة واللغة المنطوقة إنما يتمثل في وسط عرض اللغة فقط

لهذا حاول أصحاب هذه النظرية أن يفسروا كيف تدرك الكلمات ،وتحت أي ظروف 

تصبح عملية التعرف على الكلمات سهلة ،مادامت القراءة بالنسبة لهم هي من صميم 

  اإلدراك
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إلى أن الذي يتحكم ويسهل  )  1982Geschwind  يدكنشو( لهذا يشير بعض الباحثين 

  ألستيل كولين    ستراز(السليم لمادتي  يعملية إدراك الكلمات هو التوازن الكيميائ

Acctyl  Cholinecstrace (     إذ يسمح هذا التوازن السليم لهاتين المادتين بالسماح

مر الذي يسهل العملية اإلدراكية للنبضات العصبية  أن تمر من العين إلى خاليا المخ ،واأل

ومن ثم التعرف على الكلمات ،أما إذا حدث العكس فإن ذلك يؤثر على قدرة الفرد على 

  .إدراك الكلمة

فيؤكدان بأن التالميذ عندما )   Staats And Gibson 1991    ستارتر وجيبسون( أما 

 ،ية التعرف على الكلماتل لهما عمليكتسبون الموصفات الكتابية للحروف فإن هذا ما يسه

وتتم عملية التطابق بين الحرف والصوت،أي بإستطاعته تحويل المرسوم الكتابي إلى 

وهذا يتم عن طريق التدريب وترى هذه النظرية بأن القراءة من األسفل إلى  صوت،

األعلى إلى اللغة المنطوقة على أنها تتكون من مقاطع من األصوات أو الفونيمات 

Sounds of phonemes األصوات تتضمن صفات صوتية متنوعة، وهذه المقاطع من، 

ولعل من أهم هذا التنوع في الصفات هو وجود أو عدم وجود صوتي للحروف الساكنة 

Consonant    فضال عن أن موضع التلفظ Articulation   فضال  ،يغير معنى الملفوظ

تغير موضوعها ضمن ترتيب على ذلك هناك مقاطع صوتية ال تنطق أو تغير وذلك إذا 

  .معين يكتابي أو صوت

أن كل حرف أثناء القراءة يتم تجهيزه )   Goodman 1972كودمان (  كما يرى 

ومعالجته في فترة زمنية قدرها ميل ثانية ،وحتى يتم تحويله إلى مقابله الصوتي ،وأن 

ينها في ذاكرة الحروف يتم تطابقها الصوتي وتنظيمها في كلمات من خالل إجراء تكامل ب

الفرد،وإذا لم تتم تلك العملية أي عملية التحويل بتلك السرعة ،فإن ذلك يجعل الفرد يعتمد 

و يكون سببا في تأخر القرد  على النظام  التخزيني الثانوي الذي يمثل تخزين محدود،

  .على التعرف على الكلمات

، ومخزون الخبرة النص يركز على جانبين وهما إدراكومن هنا نستنج بأن هذا المنهج 

وإن كان هذا اإلتجاه يجعل الدور األساسي للمادة المكتوبة وما تتضمنه من  السابقة،

إدراكات وإشارات في التعرف على الكلمات والتوصل إلى المعنى مع منح دور بسيط إلى 

ر الخبرة السابقة،وهذا ما يقودون إلىالقول بأن هذا اإلتجاه يركز على  دور اإلدراك أكث

  .في عملية  القراءة والفهم
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كما أجريت دراسات أخرى في نفس السياق ،لدراسة العمليات التي تؤثر في فهم القارئ 

للمادة اللغوية وبخاصة دراسة العمليات التي تؤثر على قدرة القارئ  في فهم وتجهيز 

ساسية األ ةالتي تعتبر الركيز  Current information processingالمعلومات المتدفقة 

التي يعتمد على في تطور ونمو القدرة اللغوية كما نلجأ إليها في تحديد الفروق الفردية 

  ،كما أستطاعت البحوث التي قام بها

أن توضح أن الوصول إلى تجهيز المعلومات المتدفقة يتطلب ) Hunter 1985هينتر ( 

  :التالية تالخطوا

  .يرات الخاصة بالمعلوماتالحساسية للشفرات التي تظهر من خالل تدفق المث ) أ

 .الدقة التي يمكن بها تحديد الشفرات  ) ب

في الذاكرة  Internal representationالسرعة التي يتم بها إكتشاف وتغيير التمثيالت  )ج

المؤقتة المباشرة لتلك األحداث،وإن مثل هذه العمليات الثالث إنها تمثل اإلختالفات 

  .ةوالفرق بين األفراد في القدرة اللغوي

مما سبق يتضح أن هذا المنهج يفسر كيفية حدوث عملية القراءة والفهم بأسلوب يركز على 

 .اإلدراك والمادة المكتوبة،وأنه ال يهمل أثر الخبرة والمعرفة السابقة في القراءة والفهم

. I 2.1.3   نظرية القراءة من األعلى إلى األسفل أو اإلنتقال من الكل إلى الجزء  

ات نظرية القراءة من األعلى إلى األسفل والتي عرضت من طرف كل طبقا لتفسير

والتي ترى أن فهم المادة ) Smithسميث و  Goodman 1981جودمان (من 

، فبينما تحدث القراءة، فإن Dependent languageالمقروءة يعد لغة مستقبلية 

يم، والمعلومات المعرف والخلفية الثقافية السابقة لدى الفرد حول المفردات، والمفاه

إلخ، وبنية وتراكيب اللغة وداللتها يجعل الفرد قادرا على أن يستخدم ...واألفكار 

السياق للقيام بعمل تنبؤات حول المعاني التي تضمنتها المادة المقروءة، وهو ما يمثل 

أساسا عكس اإلتجاه السابق في تفسير كيف تحدث القراءة و يتم الوصل إلى المعنى 

.  

رى في نظرية القراءة من األسفل إلى األعلى أو التوجه القائم على اإلنتقال من فبينما ن

الجزء إلى الكل، نجد إعتماد القارئ يكون منصبا على الوعي للرموز المكتوبة 

graphic symbols باإلضافة إلى ما يدركه من إلماعات خاصة بالتراكيب والمعنى ،

مع تقليل الدور  contextual meaningقي أو السميانتية وكذا مدخالت المعنى السيا
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النسبي للتركيز على الخلفية السابقة ومخزون المعرفة لديه، مما يجعله لعدم التوازن 

هذا في إجراء عملية التكامل احتمالية كبيرة لدى القارئ مما يخطئ في التوصل إلى 

و أسلوب فالفارق الجوهري بين أسلوب القراءة من أعلى ألسفل .المعنى المطلوب 

القراءة من أسفل ألعلى هو أن القارئ إذا ما اعتمد على أسلوب القراءة من أسفل 

 linearألعلى أثناء القراءة فإنه يركز بصورة أساسية على المعالجة الخطية 

processing  للمادة المكتوبة حتى يصل إلى معنى achieve meaning  بينما في ،

القارئ حتى يصل المعنى ويتوصل إليه إنما يركز أسلوب القراءة من أعلى ألسفل فإن 

بصورة أساسية على المعرفة السابقة مع تقليل الوزن النسبي لالعتماد على المادة 

  .المكتوبة

فأسلوب القراءة القائم على االتجاه )  Norman   Tulving 1983  نورمان و تلفان(

 .ةمن أعلى ألسفل إنما هو أسلوب في معالجة المادة المكتوب

يشير إلى التوقع ويعتمد على االستنتاج، وهو ما يشير إلى أهمية إجراء تكامل 

وتوازن في االعتماد على إلماعات السياق وإلماعات الكتابة وما يتور لدى الفرد من 

ألن يشير ) Goodman 1972  جودمان(مخزون ثقافي وخبرة سابقة، وهو ما حدا 

عل من عملية القراءة عملية من أعلى ألسفل إلى استخدام مثل هذه االستراتيجيات يج

يسمح للقارئ بعمل تنبؤات واستنتاجات، ويضيف جودمان أنه في هذه االستراتيجية 

يقوم القارئ بوضع العديد من الفروض حول المعنى المستنتج أو المتنبأ به، ويقوم 

قارئ هنا أثناء القراءة بتعديل هذه الفروض أو ضحدها إذا لم يتحقق منها، أي أن ال

يخمن ويتنبأ بالمعنى من خالل المعلومات التي يمثلها في مخزونه المعرفى، وكذا من 

  .خالل ما يتضمنه النص المكتوب من إلماعات سينتاكتية وسيمانتية وإلماعات كتابية

إلى أنه ما دامت القراءة في الواقع عملية نفس ) Clay 1987كالي  (ويشير 

جد أن النواحي الداللية والنواحي الخاصة بالتراكيب تعد لغوية فإنه في هذه الحالة ن

عوامل ذات أهمية عندما نريد أن نزود التالميذ بتعليم يساعدهم على تحسين الفهم 

وتنميته، ولعل ما يؤكد أهمية ذلك هو أننا نرى أن الجيدين في القراءة أو الكبار 

للغة أثناء قيامهم بالقراءة ) يالفونيم(يعطون انتباها وتركيزا أقل على النظام الصوتي 
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الصوت لفك شفرات رموز اللغة  –وهو النظام الذي يسمى بنظام تداعى الحرف 
Lettre – Sound Association For Decoding Process .  

أيضا أنه طبقا لذلك فإنه لو كان القارئ )    Goodman  1972  جودمان(وترى 

اد التي تتضمن إلماعات المعنى، واإللماعات ضعيفا في القراءة فإنه يجب استخدام المو

الخاصة بالتراكيب السينتاكتية حتى يتم تدريبهم على استخدام إشارات وإلماعات 

 Word Meaning and Wordمعناها زمن  السياق في التعرف على الكلمة 

Knowledge.  

حول  ومن هنا فإن جميع الدراسات التي أجريت في ظل هذا االتجاه إنما كانت تدور

أنواع التنبؤات واالستنتاجات تؤثر في فهم النصوص التي يقرأونها، كما أنهم كانوا 

كيف أن القراء يدمجون ويكاملون بين المعلومات الموجودة في النص : يركزون على 

 مع محزونهم المعرفي كي يتم خلق تمثيالت للمعنى الموجود بالنص

الدراسات التي ركزت على كيفية أجرى الباحثون  العديد من ) 1952(ففي سنة .

، وهي طريقة أجدر بنا أن نطبقها في Contexetاكتساب المعنى من خالل السياق 

مدرستنا عوضا عن الطرق التقليدية والعقيمة في التوصل إلى المعانى؛ ففس هذه 

الطريقة كان الباحثان يقومان بعرض كلمة صعبة وذات طابع تخيلي أي تثير خيال 

، هذه الكلمة متبوعة بست جمل تستخدم نفس الكلمة، وما على Imaginaryالقارئ 

القارئ إال أن يخمن معنى الكلمة من خالل التعويل على إلماعات السياق التى توفرها 

فمثال كلمة مثل .كل جملة و تكشف جانبا بسيطا من معنى الكلمة الصعبة المعروضة 

 :Contavish . 1983   نورمان  Norman      (     

  :كانا يدربان األطفال على إستنتاج معنى مثل هذه الكلمة من خالل هذه الجمل 
1 - you Can't fill Eny Thing With Contavish . 
2 - The More You Take Out Of a Contavish . 
3 - Before The House sd Finish Th Whalls Have Much Contavishes.  
4 - You Can't feel Or touch a Contavish. 
5 - A bottel has Only one Contavish. 
6 - John fell into a contavish in The Road.   
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تفيسرا آخر لعملية القراءة يتماشى مع إفتراضات   )Schank 1982شانك (ويقدم 

إذ يرى أن القراءة وفهم المادة المقروءة إنما . هذا اإلتجاه في تفسيره للقراءة والفهم 

البنية العميقة، وكذلك القواعد والتراكيب لها، حيث  يرجع إلى قدرة الفرد على استلهام

يشير إلى أن الفرد يوجد بذاكرته القواعد التي تحكم البناء اللغوي، وأن الجمل يتم 

معالجتها وتمثلها في ضوء تلك القواعد وفي ضوء تلك القواعد السيمانتية أو التمثيالت 

ين هو الذي يؤدي إلى فهم القارئ الداللية، وأن القدرة على إجراء تكامل بين الناحيت

  .لما يقرؤه 

وهذا الرأي اليختلف كثيرا مع افتراضات هذا اإلتجاه في تفسير القراءة والفهم، إذ 

إلى المعاني الممكنة  Deep Structure تتضمن إشارة رودل فيما يخص البنية العميقة 

لقواعدي وهو ما يمثل والمتاحة لمظهر اللغة، أو ما أشار إليه على حد لغته بالبناء ا

، كما أن وجهة نظره تؤكد على دور  Surface Structureالبناء السطحي ألي لغة 

 الخلفية الثقافية والخبرة السابقة في تحقق المعنى والوصول إليه 

  .بعد اختباره، ومن هنا نجده يشير إلى الذاكرة ودورها في ذلك 

.I.3.1.3   التوجهات التكاملية في القراءة النظريات التفاعلية في القراءة أو:  

Interactive Theories of Reading 
إذا كان الخالف بين نظرية القراءة من أسفل ألعلى، ونظرية القراءة من أعلى 

ألسفل تكمن في األهمية النفسية التي تعطيها كل نظرية للخلفية الثقافية والعمليات 

اد على اإلدراك وفك رموز اللغة العقلية الخاصة بتجهيز اللغة في مقابل اإلعتم

ومقابالتها الصوتية وأي هذه العمليات تتم قبل األخرى، والوزن النسبي الذي تتم به 

العملية في الوصول إلى المعنى ، فإننا في هذا اإلطار نجد أن نظرية القراءة من أسفل 

طابق بين ألعلى تعطى أهمية نسبية أبر للعوامل اإلدراكية وفك رموز اللغة وإجراء ت

رموزها ومقابالتها الصوتية، أما نظرية القراءة من أعلى ألسفل فقد ذهبت مذهبا 

معاكسا لما ذهبت إلبه النظرية األولى وهو خالف أشرنا إليه بالتفصيل فيما سبق 

  .وأجملناه اختصارا آنفا 

وهو خالف جاءت النظريات التفاعلية لفكه والتوفيق بينه، إذ تعطي هذه 

دورا متوازنا ومتكافئا لكل مجموعات )  Rumellhart 1974 روميل هارت (النظرية 
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العوامل السابقة، فمثال تعطى هذه النظريات أهمية متساوية ومتوازنة لما ذهبت إليه 

النظرية األولى ولما ذهبت إليه النظرية الثانية، أي أن الفهم والقراءة إنما يعتمد على 

كية ومكافآتها الصوتية، وكذلك إلى دور الخلفية إجراء التكامل بين النواحي اإلدرا

السابقة والمخزون المعرفي والعمليات العقلية التي يستخدمها القارئ في تجهيز 

ومعالجة اللغة أثناء القراءة، إذ ترى مثل هذه النظريات على اإلجمال أنه يجب أن 

  . ي آن واحد يقوم القارئ على إجراء تكامل المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة ف

أن الفهم القرائي ال يعد نتيجة التباع  )Rumellhart 1974 روميل هارت( إذ يدعي

  القارئ ألسلوب أو عمليات القراءة من أسفل ألعلى ومن أعلى ألسفل

 )Bottom up and Top – Down Process   ( كل على حدة، بل يعد نتيجة التفاعل

أنه طبقا للنظريلت التفاعلية في القراءة أن  وللتكامل بين األسلوبين في آن واحد، إذ

القارئ يقوم بتجهيز ومعالجة األحرف والكلمات في نفس اللحظةالتي يقوم بصياغة 

الفروض أوتكوينها حول معنى ما تنص عليه الكلمة أو الجملة أو النص، ويرى أن 

دورها تلعب   Word Identification  عملية التعرف على الكلمة أو مطابقة الكلمة

 أثناء عملية صياغة وتكوين الفروض، كما تلعب عملية صياغة وتكوين الفروض

  .دورها أثناء التعرف على الكلمة 

ونحن نرى أن هذا يشير إلى العالقة الدينامية بين عمليات فهم اللغة وتجهيزها 

  .لتين يؤثر في اآلخر سلبا وإيجابامن أعلى ألسفل و من أسفل ألعلى، إذ إن كلتا العم

بصياغة نظرية تتسق مع هذا اإلتجاه وهي  )   Holmes.   1978هولمز  (ولقد قام 

وهي نظرية يشير مجملها إلى أن القراءة  Theory of Readingنظرية قوة القراءة 

، وأن Subskillsوالمهارات الفرعية   Skillsتقوم على مجموعة من المهارات الرئيسة 

وأن التفاعل بين  Hierachical levelsت هرمية المهارات جميعها تنتظم في مستويا

  هذه المهارات الرئيسة والفرعية أثناء القراءة هو األساس 

في عملية فهم اللغة وتجهيزها أثناء القراءة وإجراء تفاعل بين المعلومات المجودة 

، وأنه عندما يحدث التفاعل بطريقة  Brainبالنص والمعلومات المخزنة في المخ 

إلى  ) Holmes  1978هولمز  (فإن الفهم يحدث آنذاك، وقد أشار  Smothlyسلسة 
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، Verbal Analogueوفهم المتماثالت اللفظية  Word Knwledgeأن معرفة الكلمة 

  .مل ذات األهمية في الفهم القرائيوالفهم اإلجتماعي تعد من العوا

   هل تعلم القراءة عملية فطرية ؟.4. 3.1

 ة بالحروف ثم تلقائيا يكتسب عملية القراءة ،وءمملال نترك الطقل في حديقة 

يحاول قراءة  لكتاب لم يراوهم، ومطالعة الكتب والتواصل، بل هو مطالب بالمشاركة،

وكل ذلك يتطلب الوعي والمثابرة ويكون متبوعا بتعليمات  الجمل وفهم معانيها ،

 Goodmanكودمان( ويرى   .وإستراتيجيات تعد بمثابة شروط أساسية لتعلم القراءة
 ألنه ليس  بحاجة أن يتعلم القراءة، أن التعليمات ال تعلم الطفل القراءة،)   1972

ال  )وهذه طريقة تساعد الطفل على تعلم القراءة ولكن بحاجة إلى  تعلم طريقة السمع،

يمكن االعتماد إال على هذه العملية  ألن القراءة عملية معرفية تحتاج إلى عدة عوامل 

فيرى أن مساعدة الطفل  على القراءة معناه،   )Smith 1981 سمت( وأما .معرفية

أن تمنح له اللغة األكثر فعالية وهي اللغة المكتوبة ثم نعلمه بعد ذلك األساق االغوية 

هذا ما يجبر و )والمعاني وعالقتها مع ترتيب الجمل والصرف، الترتيب والنحو،(

توظيف طرق  و .والمعاني التي يحتويها النصالطفل أن يبقى مركزا ومنتبها لألفكار 

وكذلك إلصدرا  األصوات المطابقة  تعلمها من خالل قراءة الكلمات، التعلم التي

  .للكلمات

I .3 .5   شروط تعلم عملية القراءة:  

هناك عوامل سيكولوجية وعومل اجتماعية تتدخل في عملية اكتساب القراءة، وقد 

سيكولوجيا يتدخل في عملية القراءة بطريقة مباشرة لخص الباحثون اثنى عشر عامال 

  .أو غير مباشرة ولكن كل عامل يختلف تأثيره أثناء عملية القراءة

اإلدراك يشمل أنشطة معرفية عديدة، :اإلدراك قدرة معرفية لها عدة اتجاهات •

ففي أول مراحل اإلدراك يتخذ الفرد موقفا ما يريد أن يدركه، ونذكر على سبيل 

عندما نريد أن نقرأ كتابا مدرسيا فإننا نلقي نظرة سريعة على الرموز المثال 

المكتوبة دون أن يكون لها معنى،ثم نركز على حروف منفردة، حتى نلتقط األفكار 

ذات المعنى، كما أن الذاكرة تتدخل في عملية اإلدراك من عدة نواح، الحواس لها 

تقوم بفك رموز المعاني لنقارن القدرة على اختزان المعلومات التي تصلها،لهذا 
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بين المرئيات، واألصوات واألحاسيس األخرى لخبرات مماثلة في الذاكرة، كما 

أثناء اإلدراك أيضا نقرر ) Information Processing(يحدث تجهيز المعلومات 

أي مقارنة المعلومات السابقة بالمواقف الحالية  المعلومات التي سوف ننتبه إليها،

  .الفهم، كما أن اللغة تؤثر في عملية اإلدراكلنتمكن من 

يوجد اختالف حول هذا الموضوع،لهذا يرى بعض  :االنتباه ودوره في اإلدراك •

لتصفية المعلومات في نقاط مختلفة في ) Filter(العلماء أن االنتباه هو مصفاة 

االنتباه يعتمد على المواقف  )Kahneman 1979كهمان (  عملية اإلدراك، ويرى

تي تتطلبها المهام،كما أن االنتباه مرتبط بالحاجات والميول التي تكون في ال

  .محيطه

  عملية اإلدراك تعتمد على النظام الحسي والمخ :الفيزيولوجية لإلدراك األسس. •

فالنظام الحسي يكتشف المعلومات ويحولها إلى نبضات عصبية ويجهز بعضها 

ويلعب المخ الدور  عصبية،ويرسل معظمها إلى المخ عن طريق األنسجة ال

وعلى ذلك يعتمد اإلدراك على أربع  الرئيسي في تجهيز المعلومات الحسية،

  .واإلرسال وتجهيز المعلومات والتحويل، عمليات هي االكتشاف،

أجسادنا مجهزة بأنظمة متخصصة لجمع المعلومات التي تسمى  :األجهزة الحسية •

ولكن لكل  تحول المعلومات الحسية،التي تكتشف و أو األجهزة الحسية، الحواس،

حاسة عنصر اكتشاف يلقب المستقبل وهو خلية أو مجموعة من الخاليا التي 

هناك خاليا خاصة باألذن مصممة  تستجيب بطريقة خاصة لنوع من الطاقة،

وهناك خاليا خاصة بالعين حساسة  خصيصا لتسجيل الصوت أو ذبذبات الهواء،

كما أن جهاز استقبال العين يتأثر  طيسية،للضوء في صورة طاقة كهرومغنا

وأن تجهيز المعلومات الحسية يتم في مواضع كثيرة من الجهاز  بالضوء المرئي،

يتم التجهيز داخل العينين،وفي مناطق متنوعة  الحسي العصبي،وفي حالة البصر،

كما أن الجهاز البصري يمنح لإلنسان كمية كبيرة غير محدودة من  من المخ،

كما أن حاسة البصر هي المهيمنة عند  ات عن المحيط الذي يعيش فيه،المعلوم

  .اإلنسان
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تسمح  )Pupil(األجزاء الرئيسية للعين البشرية التي تتمثل في البؤبؤ :العين •

بدخول الضوء ويتسع البؤبؤ عندما تكون اإلضاءة خافتة جدا ليسمح بدخول 

دة فإن البؤبؤ يضيق الكمية المناسبة من الضوء وعندما تكون اإلضاءة شدي

ويتحكم في البؤبؤ القرص الملون المحيط ويسمى  ليحدد كمية الضوء الداخلة،

ويغلف الجزء الظاهر من العين غالف شفاف يلقب القرنية ) (Iris القزحية

)Cornea(  التي تحمي العين وتساعد على تركيز األحداث في مجال البصر على

 )(Lensوالعدسة  ،)Retina( مى الشبكيةالسطح الداخلي الخلفي للعين الذي يس

 التي تقع خلف البؤبؤ وهي تشترك في بلورة الصور البصرية على الشبكية،

وتعمل العدسة عن طريق تغيير شكلها فتصبح سميكة عند الرؤية عن قرب 

ورقيقة أو مسطحة عند الرؤية عن بعد عندما تكون في حالة راحة وعند التقدم 

تتكون الشبكية من طبقات عديدة من و .قد مرونتهافي السن فإن العدسة تف

وتعتبر الخاليا  وكذلك النيورونات الحسية، الخاليا العصوية والخاليا المخروطية،

هي المستقبالت التي تستجيب للضوء  )Cones( والمخروطية) (Rods العضوية

وعندما تكون أشعة الضوء الواردة كافية فإن الخاليا العصوية  المرئي،

خروطية تستثير نبضات عصبية تنتقل إلى النيورونات الحسية خالل والم

والنيورونات الحسية فتتجمع معا في شكل حزمة لتمثل العصب البصري  الشبكية،

 12وتحتوي العين على ما يقرب من  الذي يصل العين بمراكز المخ المختلفة،

العصوية وسبع ماليين خلية مخروطية وحساسية الخاليا  مليون خلية عضوية،

أشد ألف مرة تقريبا من حساسية الخاليا المخروطية وفي األماكن الخافتة 

  .اإلضاءة ال تكون الفعالية  إال الخاليا العصوية

والحركة  في الظروف العادية تكون عيوننا في حركة مستمرة،: حركات العين •

ونفضات لمقلة  ، ) Nystagmus( تتكون من خلجات واهتزازات تسمى رأرأه

وبسبب نشاط العين الذي  ، )Saccades( ين من وضع إلى آخر تسمى شكماتالع

 ال ينقطع تتكون صور شبكية بمعدل من ثالث إلى خمس مرات تقريبا في الثانية،

وهذه الحركة تمكن الحظيرة من توسيع مجال الرؤية للشيء أو المنظر وبذلك 

ستمر دون وعي أو نتمكن من رؤية التفاصيل بدقة وبالطبع فإن هذه الحركات ت
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انتباه وتتطلب الرؤية كال من تخزين وتجهيز المعلومات  عن الصور المتعاقبة 

 .على الشبكية

  :تجهيز المعلومات •

الخاليا العصبية للشبكية تفعل أكثر من تحول الطاقة من تحريك الرسائل بطريقة 

وظائف وتوصل الباحثون إلى  فهذه الخاليا تجهز المعلومات البصرية، إلى المخ،

وقد كانت النتيجة  العين في تجهيز المعلومات بدراسة خاليا الشبكية للحيوانات،

أن الخاليا العصبية للعين عند اإلنسان أرقى وتعمل لتجهيز المعلومات وهذا ما 

تجهيز و ويزيد من احتمال الكائنات الحية من البقاء، يحمي المخ من االمتالء،

فالمخ ذو المعلومات األفضل يسمح بظهور  ين،المعلومات يحدث قليال منه في الع

  .سلوك أكثر مرونة

إن األصوات تمر عبر أنواع كثيرة من أشكال المادة : األذنان:اإلدراك السمعي •

فهي تمر بهواء وبأغشية بعظم الرسائل وال تنتهي رحلة األصوات بذلك البد لها 

ى يتعرف عليها من أن تتحول إلى إشارات عصبية تنقلها األعصاب إلى المخ حت

 األذنان من أجل تجميع االهتزازات الصوتية،تعمل  ويفهمها ويعرف معناها،

ويوجد داخل صوان كل أذن فتحة  ولذلك يطلق عليها األطباء صوان األذنين،

وتتكون األذن الخارجية من  تؤدي إلى دهليز قصير يسمى قناة السمع الخارجية،

سمع مسافة بوصة واحدة تقريبا داخل صوان األذن وقناة السمع وتمتد قناة ال

وال تستطيع االمتداد أكثر من ذلك ألنها مسدودة من الداخل بغشاء  الجمجمة،

فعندما تدخل االهتزازات الصوتية في األذن الخارجية تصل  مرن هو طبلة األذن،

غشاء طبلة األذن فتحدث فيها اهتزازات مماثلة وفي الناحية األخرى من غشاء 

يوجد تجويف صغير يسمى األذن المتوسطة فيها ثالثة عظام دقيقة طبلة األذن 

والسندان والركاب وتتصل  تسمى بأسماء تصف شكل كل منها وهي المطرقة،

هذه العظام الدقيقة الثالث بشكل معين يسمح لها بتوصيل االهتزازات الصوتية 

يلتقط التي نسمعها فترى أن مقبض المطرقة مثبت في غشاء طبلة األذن وبذلك 

وتسد قاعدة الركاب  اهتزازاتها وينقلها إلى السندان الذي يوصلها إلىالركاب،
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فعندما يهتز الركاب تتسلل الموجات  فتحة صغيرة توصل إلى األذن الداخلية،

الصوتية خالل سائل يسمى بريق ليمف إلى ممر حلزوني منحوت في العظام 

بداخل القوقعة الخاليا  وتوجد يطلق عليه القوقعة، أنه يشبهها في الشكل،

تمرر هذه الخاليا اإلشارات العصبية في  العصبية الخاصة بحاسة السمع،

وفي األذن الداخلية عضو أخر وظيفته  األعصاب إلى المركز السمع في المخ،

ويتركب من ثالث قنوات صغيرة نصف هاللية  المحافظة على اتزان الجسم،

وعند كل حركة من حركات  السائل،الشكل وكيسين صغيرين مملوء كل منهما ب

وبذلك تنشأ  الرأس يهتز السائل في القنوات وبذلك تنتبه نهايات األعصاب فيها،

إشارات عصبية تنقلها األعصاب إلى المخ تمكنه من إحداث تغييرات في توتر 

 .العضالت فتؤدي إلى المحافظة على توازن الجسم

I..3. .6 اكتساب متطلبات القراءة المبادئ األساسية وأثرها في عملية:  
في عملية  قبل بداية مناقشة المبادئ يجب أن نشير إلى الكالم يعتبر هو النسق األول

أي الفرد  يتفق الباحثون على إكتساب  الكالم دون تعليمات، اكتساب اللغة المكتوبة،

يكتسب الكالم طبيعيا وسط المحيط الذي يعيش فيه ، وأن القراءة مشتقة من الكالم 

إكتساب عملية القراءة تتم بواسطة تعليمات ) Liberman 1971ليبرمان (  حسب

أما األنساق األولية لعملية الكتابة  فال تكون مطابقة  .توجيهات تمنح من قبل المعلمين

للغة الكالمية، بل تعتبر رمزا من النسق الذي يحمل المعنى،ويعتبر الكالم شرطا 

ألطفال الذين يجدون صعوبة في عملية اكتساب الكالم أساسيا في عملية تعلم القراءة،وا

  .نظرا لعامل من العوامل سوف يعانون من عملية إكتساب القراءة

وهذا  إلى كلمة منطوقة،) المكتوبة( يستوجب من األطفال تحويل الكلمة المرسومة •

 1971ليبرمان  (يتطلب التعرف على البناء الصوتي للغة المكتسبة، حيث ترى 

Liberman(  بأن البناء الصوتي معقد، ويحتوي على قانون رمزي للكالم،وأن

لهذا يمكن طرح السؤال التالي هل نمو  الجانب السمعي يحمل رموز ألفونا مات،

اإلدراك لتقطيع الصوت يكون سهال  أم صعبا؟ أن نمو التقطيع الصوتي مرتبطا 

تقطيع الصوت  و كلما كانت القراءة جيدة كان بالقدرة على عملية القراءة،

إيجابيا،والدور الذي يؤديه التمثيل الصوتي في اإلدراك الكالمي هو ضبط 
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المعلومات التقطيعية  ومراقبتها كأجزاء في الذكراة  لفترة قصيرة المدى ثم تتحول 

إلى معنى عن طريقها  تتوحد تلك المقاطع، لذا نطرح السؤال التالي هل التمثيل 

لية الكالم هو نفسه المستعمل في عملية القراءة ؟ الصوتي الذي يستعمل في عم

  .الجواب يكون مفصال كاآلتي 

  : اإلدراك اللغوي والتعليمات األولية  •

اللغة المكتوبة ممثلة بتمثيل كتابي أي أن )   Perfetti 1985برفيتي    (يرى  

ن واللغة العربية تعتبر من بي البناء الصوتي للكالم، بواسطة حروف تعتبر مفتاح

رغم هذا يمكن  ونحوها الصعب، نظرا لثروتها، اللغات الصعبة االكتساب

وظيفة التالميذ األساسية في تعلم القراءة هو بناء ربط بين رموز الكتابة .تعلمها

ألن الكلمات المكتوبة  والكالم لهذا نجد هناك عدة طرق من أ جل أداء هذه الطريقة،

وسنهتم بدور المرسوم .ى التي تتمثل كصورةيمكن أن تُقرأ عن طريق التعليمات األول

ألن معظم األطفال يتعلمون الطريقة التي بها  الكتابي في عملية اكتساب القراءة،

والذي ال يحلل الكلمة ال  يدركون صورة الكلمة دون االعتماد على تحليل بنائها،

 التعرف على رسم الكلمة يساعد يمكن أن يستفيد من التعرف على رسم الكلمة،

القارئ على التعرف على نطق الكلمة وكتابتها يسهل عليه التلفظ بالكلمة حتى وإن لم 

يكن قد سمعها من قبل ِِِِِِِ،وتعتبر هذه القدرة ميزة يمتلكها القارئ الماهر الذي يستطيع 

  .تحليل الكلمة

يجب أن نعلم الطفل أن الكالم يمكن أن يقطع إلى أصوات ،كما يشترط على الطفل أن  

  .يدرك عدد فونامات الصوتية التي تحتويها كل كلمة

هذا ما يدفع الطفل أن  تمثل األصوات،) الرموز( يجب أنُ يعلْم الطفل أن الحروف

وليس المقصود التمييز بين الكلمات ولكن التلفظ  يدركبأن الكالم يجزأ إلى أصوات،

أن كل من  تب،ك أي التمييز بين كبت، وهذا ما يتعلمه الطفل في المدرسة، بها،

تحتاج القراءة  .الكلمتين تحتوي على ثالث فونامات كل فونام يمثله حرف رمزي

 Capacity Linguisticاإلدراك اللغوي بمساحة(  والكتابة إلى المساحة التي تلقب

Awareness)  ( حسب)  1985ماتنيكليMattingly.(  وفهم البناء السمعي للكالم

ألن  ج إلى قدرة لتحليل المقاطع رغم أنها صعبة،ولماذا نحتا يساعد على الشرح،
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بل هو منظم ومندمج وموحد  الفونام ليس ممثال كرموز منفصلة في النسق السمعي،

ليبرمان ( حسب  dig(مثال كلمة  عن طريق قانون رمزي يخضع للنظام أيضا،ف

1971 Liberman( ،واالنسجام  لها ثالث فونامات ولكن التقطيع السمعي واحد

تي أثناء التدفق الكالمي يخلق صعوبة للقارئ المبتدئ لهذا يجب أن يكون الصو

ال يعني الطفل  )Read   1971ريد    ( الطفل واعيا بمستوى فونام الكلمات، حسب

ال يختلفان إال في فونام )  Bat -bad(له صعوبة في عملية التمييز بين الفونامات مثل

تالف ولكن المشكل أن يتعلم األطفال التمييز وأغلبية األطفال يدركون هذا االخ واحد،

فكل منهما تتكون من ثالثة مقاطع وأن المقطعين األوليين  بين الكلمتين السابقتين،

  .أما الثالث فمختلف متشابهان

I.  .7.3 كيف تتطور عملية إدراك المقاطع الصوتية عند األطفال ؟  
يمكن   Liberman Isabelle)1971إيزابيل ليبرمان  ( حسب الدراسات التي قامت بها

 6إلى  4 من( مالحظة وتحديد ذلك في روضة األطفال وفي األقسام التحضيرية

في مثل  هذه السن يمكن أن يدرك األطفال عدد الفونامات التي تحتويها كل ) سنوات

ثم الطرق  ويمكن إجراء عملية تجريبية عن ذلك من خالل استعمال طاولة، كلمة،

مع طرح أسئلة لألطفال عن عدد المرات التي طرقت  ممثل بطرقة، عليها، فكل فونام

  .الطاولة

مدى قدرته على  اعتمدت التجارب التي أجريت في هذا الميدان على المستمع و

أي أن عملية اإلدراك  وليس على الكلمات المكونة للجمل، استرجاع معاني الجمل،

ن تكون جاهزة لبناء أصوات، السمعي تعتمد على سعة الذاكرة العملية التي يجب أ

ونظرا لسعة ذاكرة  مما يؤكد ذلك أن السامع أحيانا مطالب بإعادة الفقرة أو الكلمة،

(  وترى الكلمات المحدودة، نالحظ أن الفرد ال يحتفظ إال على المعنى فقط للجملة،

أنه يجب في الكالم االعتماد على المساحة  ) Liberman  1971إيزابيل ليبرمان 

التي تؤدي دورا فعاال في فهم رسالة ) الذاكرة العملية( دودة التي تمثل الذاكرةالمح

المتكلم وإدراكها، من أجل الفهم يجب االحتفاظ بالمعلومات كأجزاء حيث أنها تعرف 

مجزأة حتى تتمكن الذاكرة من فهم المعنى من المقاطع الموحدة أي الجمل والكلمات، 

قراءة تحتاج إلى نفس الذاكرة التمثلية للكالم خالل وهنا نطرح السؤال التالي هل ال



 68 

إذا كنا نرى أن القراءة هي نوع من أنواع إدراك اللغة فهذا  عملية القراءة  ؟ 

 يدفعنا أن نتوقع أن هناك عدة عمليات مشتركة فيما بينها في عملية إدراك الكالم،

ومهمة .طع الكالمولكن القراءة تعتمد على ترجمة تلك الرموز وهي خاضعة إلى تقا

وأن تلك  القارئ هو تحويل المرسوم إلى صوت أي من بناء داخلي إلى بناء خارجي،

ويستعمل ) في األذن( الحروف المقروءة يمكن االحتفاظ بها في الذاكرة المرئية كبناء

ُ يقتبس التمثيل  التمثيل الصوتي بغية فهم الرسالة، وفي حالة إدراك حروف اللغة،

سم الذي يعتبر هو األساسي في عملية النسق الكتابي، وتلك الرموز الصوتي من الر

والقارئ مطالب منه باالحتفاظ بالقانون الكتابي حتى  تعتبر كمنبه لصوت اللغة،

يتمكن من قراءة الكلمات وخاصة التي تمر عليه، وهل نحن مطالبون باستعمال 

وهل نواصل بناء  ا،القانون حتى لو كانت الكلمات والجمل قد مرت علينا سابق

أن القانون الصوتي نحتاجه  )Liberman 1971 ليبرمان(  التمثيل الصوتي،وتضيف 

وأن التمثيل الصوتي يلعب دورا  في جميع الحاالت حتى في المعلومات المألوفة،

وأن القارئ بحاجة إلى قاعدة صوتية لفهم القاموس الداخلي  فعاال في عملية الفهم،

واللغة المنطوقة التي لم تمثل  ء بهدف فهم العمليات المعرفية،من أجل إعادة البنا

عن طريق الكتابة يستوجب من القارئ أن يكون معتمدا على قاعدة صوتية حتى 

وأن  ألنها غير معروضة مباشرة عن طريق الكتابة، يتمكن من فهم اللغة الكالمية،

ا القارئ مجبرا على القانون الصوتي يكون حاضرا في جميع الحاالت التي يكون فيه

  .وهذا ما يجعله يسترجع المعلومات السابقة استعمال التمثيل المرئي إلدراك الرموز،

إذ عرض على )  1972Conardكونرد (وفي تجربة من التجارب أجراها 

فالحظ أن  األطفال قائمة من الحروف وكلمات مكتوبة للقراءة ثم طلب منهم تخزينها،

بل على  تعتمد على التشابه المرئي أثناء عملية االسترجاع،الذاكرة قصيرة المدى ال 

والمنبه غير اللغوي يمكن استرجاعه من خالل القانون  تشابه التمثيل الصوتي،

ويخزن على شكل نماذج ذاكرة قصيرة المدى من  الصوتي معتمدا على قانون بنائي،

يعتمد  شياء،وفي عملية استرجاع الصورة التي لها عالقة مع األ خالل الربط،

وما  .والمعنوي األطفال على البناء الصوتي في تسمية األشياء دون الجانب المرئي،

 في ذاكرة قصيرة المدى، الصوتي يمكن إضافته أن القارئ الماهر يستعمل القانون
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وأن إدراك المعنى من الرسم  مستفيدا من العمليات األولية للغة التي يمتلكها سابقا،

 .يل الصوتيخاضع لوسيط التمث

 :الترميز الصوتي عند القارئ الماهر •

في هذا الجزء نحاول أن نتعرض إلى المنهجية التي يعتمد عليها القارئ 

ألن الفهم يعتمد اعتمادا كبيرا على  الماهر في الربط بين الترميز الصوتي والفهم،

تي فالترميز في حد ذاته يخضع للتعليمات ال اإلنتاج ومعالجة الترميز اللغوي،

لهذا سوف نهتم في هذا الطرح على  أكتسبها القارئ خالل اكتسابه عملية القراءة،

القراءة الجيدة يشترط أن تكون تابعة إلى عالقة العناصر اللغوية  :الفرضيات التالية

وهذه العملية يطلق عليها تجهيز المعلومات  وتفاعلها مع بعضها البعض،

)Information Processing (أو الهيكل )Frame Work ( وظيفتها تكمن في البحث

عناصر عمليات القراءة ال يشترط أن .عن عالقة تلك العناصر وما تحمله من أفكار

تعمل متحررة بمفردها بل هناك مشاركة وتبادل والدليل على ذلك القارئ المبتدئ 

 يخضع لمساعدة من طرف المعلم حتى يتمكن من تحليل العناصر المكونة للقراءة،

 .ا القارئ الماهر فقدرته تفوق قدرة المبتدئ في عملية التحكم في عناصر القراءةأم

I.8.3  االختالف بين القارئ الماهر والقارئ المبتدئ:  
   Goodman)    1970 كودمان(ما يمكن تلخيصه، في النقاط التالية حسب 

 م فيأن عملية القراءة عملية واحدة ولكن القراء يختلفون في قدرة التحك -1)

   .العملية أثناء القراءة

إنهم  القراء المبتدئون يجدون صعوبة في توحيد العناصر المكونة للقراءة، -)2

  .يهتمون بالحروف والكلمات ويهملون الجانب المعنوي

  .التمييز الظاهري بينهما أن المهرة لهم القدرة في التحكم في معنى النص -)3

بعد مهارات فعالة تؤهلهم وتساعدهم في القراء غير الماهرين لم يكتسبوا  -)4

  .الربط بين الصوت والرسم وهذا يؤدي إلى ضعف في الفهم
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  : على المراحل التالية  والقارئ المبتدئيمر 

ينتقل من طبيعة القراءة التي اكتسبهاا أي صنعها دون تعليمات، والتي تسمح له من 

تمر القراءة عن طريق التعليمات  مراقبة العملية التي تمدد إلى اللغة المكتوبة، ثم

حتى تصبح أساسية وحيوية، تم تندمج القراءة مع نمو الطبيعي بواسطة التعليمات 

أيضا خارج إطار  المكتسبة لتسهل عليه عملية التعلم، ويمكن أن تتطور القراءة

المدرسة عن طريق الوسائل المتوفرة في المحيط وسوف نتعرض إلى هذا بتفصيل 

  .ات أخرىفي عرض دراس

أما القراءة عند القارئ الماهر فهي عملية تهدف إلى التوحيد بين الرسم والصوت 

ألن القراءة تحتاج إلىعملية  والترتيب، ومعنى الكلمة وكل هذا من أجل بناء المعاني،

كما سوف نركز على عملية  ومعنى، وكذلك إلى ترتيب، وعملية إدراكية، مرئية،

  .القراءة في الفصل الخامس

مساحة فهم القراءة محدد  )The Bottleneck In Comprehension(محدودة الفهم 

لهذا فإن الذاكرة العملية التي تؤدي دورا فعاال في عملية  بمعلومات سريعة الطلب،

كما أنها ال  وتكون جاهزة في أخذ القرارات خالل عملية القراءة، القراءة محدودة،

هذا ما يسهل على القارئ الماهر بأنه غير  تحتاج إلى سعة كبيرة من االنتباه،

 ألن مهارته القرائية ال تعتمد عليها، مطالب بمساحة كبيرة من الذاكرة العملية،

وهناك عدة عمليات للقراءة يحتاجها القارئ عندما يكون في مرحلة النضج أي تعلم 

  .القراءة

التي  )Bottleneck)(WorkingMemory)(النشيطة(مضاعفة نشاط الذاكرة العملية أو

  :تعتمد على ما يلي

المدخل إلى الذاكرة طويلة المدى مرتبط بالبنية المعرفية التي يمتلكها  -)أ

ضعف في القاموس الذي يحتوي على المفردات، يؤدي إلى عدم فال القارئ،

هذا يفسر لنا أن القارئ يعاني من نقص في مهارات  القدرة على الفهم،

يتطلب إنعاش  سرعة إلى مدخل معنى الكلمة،ومن أجل تحسين ال التدريب،

ويمكن أن نالحظ هذا بين الماهر  عن طريق التدريب، الذاكرة العملية المحدودة،
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 أن األول ال يأخذ مدة زمنية في إدراك الكلمات وفهمها، في القراءة والمبتدئ،

و يمكن أن  عكس الثاني الذي  يأخذ مدة زمنية طويلة للتأكد من صحة الكلمات،

عند قراءة اللغة األجنبية فالقارئ المبتدئ يأخذ مدة زمنية  نضيف مثاال آخرا،

  .من أجل القراءة مقارنة بالماهر

آليا يمكن الرجوع إلى  عند ظهور رسم الكلمة، السرعة واآللية والترميز، -)ب

ألن  أي الترميز ال يحتاج إلى مساعدة من الذاكرة العملية، أصل التلفظ بالكلمة،

  .يعني الفهم ويؤثر في الفاعلية) Phonemic Coding(زالترمي

 يحتاج القارئ إلى توظيف التقطيع الصوتي. الفاعلية واإلستراتيجية -)ج

)Phonemic Segmentation ( ،أي أنه يستعمل الجمل والفواصل من أجل  والتنظيم

في  كما أن الجمل بحاجة إلى المعلومات التي تتمثل التدفق المكتوب أو المسموع،

  .وكذلك على المعرفة التي يمتلكها القارئ الماهر أو المبتدئ النحو والصرف،

التعليمات التي يكتسبها القارئ من خالل القراءة : الترميز الصوتي والفهم -)د

وأن الترميز الصوتي للكلمة لها عالقة مع  لها عالقة وطيدة مع الترميز الصوتي،

الترميز الصوتي من خالل تلك التعليمات  إذ أن األطفال يتعلمون فهم القراءة،

شانك والر وليبرمان ( وقد وجد كل من  المقدمة من طرف المعلمين،

Shankweiller  1971  and Liberman (المنفردة تساعد على  أن قراءة الكلمات

  .)Venesky 1980فنزكي  (  كما أن فهم النصوص،

ومن  لها عالقة بمهارة القراءة، )Pseudowords( الحظ أن التلفظ بالكلمات الزائفة

  .هنا نالحظ أن الترميز الصوتي له عالقة بمستوى الفهم

 Wide rangeاختبار التحصيل الواسع المنظم (وفي تجربة من التجارب التي لقبت 

Achievement Test ( صرح المعلمون أن هناك أطفاال باستطاعتهم قراءة جميع

لهذا هناك عامل  لى فهم الجمل والنصوص،الكلمات المنفردة ولكن غير قادرين ع

آخر له أهمية أكثر من عامل الترميز الصوتي، ربما المشكل يكمن في محدودية 

حتى أن العالقة التي بين الترميز الصوتي وعملية ) Bottleneck(الذاكرة أو ما يلقب

ما ك الفهم تتمثل في االشتراك في المورد األساسي الذي يدعمهما أثناء أي عملية،

  .أن من الصعوبة معرفة االضطراب في عملية الفهم أثناء توظيف الترميز الصوتي
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 وجد أن هناك اختالف شاسع) Perfetti 1985برفتي (  في بحوث أجريت من طرف

  .بين القارئ الماهر والقارئ المبتدئ في المستوى وأيضا في والترميز الصوتي

I.9.3  أهداف القراءة في المدارس االبتدائية:  
من  يراقب الطفل في أثناء تعليم القراءة يشعر ) 1988 أحمد عبد اهللا أحمد(يرى  

بإنصرافه عن القراءة وعن كتابها ومادتها وعن كل ماله عالقة بها ،كما يلمس الجهود 

الكثيرة التي يبنيها المعلم دون جدوى،ويرجع السبب في ذلك إلى فقر القراءة بأسلوبها 

ا إلى ما يحرك شوق الطفل إلى اإلقبال عليها وينمي حبه ومادتها ووسائل إيضاحه

  .ورغبته في اإلستمرار على تعلمها

كما أن إجادة القراءة ال يزال مفهوما ضيقا   ) 1988  أحمد عبد اهللا أحمد(يضيف  

غير واضح ال يتعدى في نظر الكثير من المعلمين تمكين الطفل من إدراك صور 

يز أشكالها المختلفة والمتشابهة ،ومعرفة مقاطعها الكلمات وجعله قادرا على تمي

وإخراج أصواتها من مخارجها الطبيعية ورسمها وكتابتها وغير ذلك من , وحروفها 

المهارات التي تجعل مفهوم القراءة مفهوما آليا ببغائيا ضعيف األثر في تكوين 

ما يقرأ ويكون  شخصية الطفل وفي تقويمها ونموها أما أن يتعلم الطفل القراءة ليفهم

لقراءته أثر في تحريك شوقه إلى التعلم  وحبه لها يضاعف من معارفه ومن خبراته 

وتقوية شخصيته عن طريق القراءة ،كما أن المعلم  يركز على جعل الطفل يعمل على 

  .  للقراءة ةإكتساب المهارات اآللية الالزم

طفل ،إذا كان من  يتحمل تعليم القراءة يتم نجاحها ،ورسالتها في بناء شخصية ال

مسئوليتها له هدف من ورائها ، بإستعمال األساليب والمواد ووسائل اإليضاح لبلوغ 

أهداف القراءة ،التي نهدف من ورائها في المدرسة اإلبتدائية  تنمية قدرة الطفل على 

  .القراءة ،والمهارات الضرورية إلستخدامها لتحقيق غذاء متكامل لفنون اللغة األخرى

وال شك أن اللغة التي يكتسبها الطفل قبل إلتحاقه  )   Chall    1967شال ( 

بالمدرسة تساهم في تعلم القراءة والكتابة ،ولكن تعلم القراءة يكون عائده على كل 

 .الفنون اللغوية األخرى أعم وأشمل

فقط وليس هذا وحده هو الهدف من تعليم القراءة بمعنى أننا ال نعلم أطفالنا القراءة 

ألنها الفنون اللغوية بالقوة واألصالة ،ولكن هناك أهداف عديدة وكلها تتركز حول 
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إنماء شخصية الطفل في مختلف أطوار حياته ،ألن القراءة توسع دائرته ومعارفه 

وتغني خبراته ،كما تنشط خياله وتوسع أفق تفكيره ،وترهق حسه وتنمي ذوقه ،إضافة 

اإلنسان أكثر فهما لنفسه ،وذلك بالصلة التي يبنيها بينه  القراءة تجعل,إلى إثراء لغته ،

  .وبين العالم الخارجي

وال يستطيع القارئ أن يصل إلى أهدافه وغاياته البعيدة ) 1988  أحمد عبد اهللا أحمد(

إال بمساعدة معلم القراءة الذي يكون هدفه التوجيه منذ البداية والذي يتمثل في هدفين 

نفسية الطفل الرغبة الدائمة في القراءة ،والثاني أن يعمل  أن يغرس في. رئيسيين 

  .على تسليح الطفل بالمهارات والقدرات التي تمكنه من القراءة الجيدة 

  . وهذان الهدفان ال بد أن يكونا راسخين في ذهن المعلم

I.10.3  األسس التي يجب أن يبنى عليها تعليم مبادئ القراءة:  
العوامل التي تلعب دورا فعاال في إستعداد الطفل  لقد تطرقنا في ما سبق إلى

لعملية القراءة ،التي تتمحور حول الطفل ،وقابليته  وإستعداده  العقلي والجسمي 

والعاطفي ،وتغيير هذه االستعدادات وتنميتها بواسطة األساليب التربوية والنفسية 

ساب  المهارات الصحيحة التي تجعل الطفل قادرا على تعلم القراءة مستعدا إلكت

المتعددة و المتنوعة التي تتطلبها القراءة ،وحيث أن القراءة في المرحلة األولى لتعليم 

حسب  . الطفل القراءة تتطلب مجموعة من األسس تتركز حول محيط الطفل التعليمية 

  )1990علي مدكور  ( 

حوافز  أن يكون منهج تعليم القراءة منهجا شائعا مثيرا لرغبة الطفل وحافزا من •

 .حبه لها 

إذا كانت موضوعات مادة كتاب القراءة مصوغة بلغة سليمة وبسيطة مفرداتها من  •

مفردات الطفل ،فهذا يحفز الطفل على تعلم القراءة ،إذ حدث العكس فإن الطفل 

 .ينفر من القراءة

. I11.3  كتب القراءة في المرحلة اإلبتدائية  واألسس تبنى عليها:  

أن الهدف من كتب القراءة هو إتاحة الفرصة لتالميذ ) 1990 علي مدكور (  حسب 

أن تنمو لديهم اإلتجاهات اإليجابية نحو ,هذه المرحلة أن ينمو نموا كامال وشامال 
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وأن يتدربوا على أهم مهاراتها التي تمكنهم من التعرف على الكلمات والجمل ,القراءة 

  .والفهم الكامل الواعي لما يقرؤون 

اف هذه الكتب أن تؤدي دورها بفاعلية ،وأن تحقق الغرض منها أن ومن أهم أهد

   :تراعي ما يلي

يجب أن يكون محتوى هذه الكتب مبنيا على خبرات وأنشطة التالميذ :أوال المحتوى  •

وما يدركونه من مشكالت مجتمعهم للوصول إلى هذا ال بد من دراسة ميول 

ن به منها كما يجب أن تكون الكتب وإتجاهات التالميذ في هذه المرحلة  وما يهتمو

واضحة مزودة بالصور  والرسومات الجميلة الملونة الجذابة التي تثير التالميذ 

 .وتجلبهم للقراءة

ينبغي أن تراعي كتب القراءة معدل المفردات الجديدة : ثانيا من حيث األسلوب •

الخط الذي وتكرارها بالطريقة التي يتمكن الطفل من التحكم فيها ،يجب أن يكون 

مناسبا متالئما مع األطفال ويساعدهم على التعرف على الكلمات  يكتب  به الكتاب

والجمل بالنسبة للصور يجب أن تكون واضحة ومعبرة عن الموضوع  أو الدرس  

بحيث يدرك التلميذ المعنى مستعينا بالصورة ،والصور الملونة أكثر إثارة وجاذبية 

  .ر الملونةبالنسبة للتلميذ عن الصورة غي
  

I. .12.3 خصائص القراءة في المرحلة اإلبتدائية:  
في كل مرحلة من المراحل تتميز القراءة  أن) 1988  أحمد عبد اهللا أحمد(يرى 

 ،أخرىبخصائص نفسية تتفق مع خصائص النمو من ناحية ومع أهداف القراءة من جهة 

راسية ألنها نشاط يستمد مادته من و ال يمكن أن تعد القراءة في المرحلة اإلبتدائية مادة د

كل حاالت المعرفة ولذلك كان من أهم الفروق بين المدرسة اإلبتدائية التقليدية، والمدرسة 

أما في المدرسة التقليدية يحدث العكس  أن الطفل في المدرسة الحديثة يقرأ ليتعلم، الحديثة،

قليدية تكون القراءة عملية والفرق هنا واضح ففي الحالة الت ،فإن الطفل يتعلم ليقرأ،

ألن أغلبية منهم يرى  ،مة في تعليم القراءة عن األولياءوقد انعكس إتجاه المدرسة القدي.آلية

وهذا مما يجعلهم  بعد فترة وجيزة أن أبناءهم قد أستطاعوا التمييز بين الحروف وكتابتها،

طفل معرفة الحروف يطمئنون أن المدرسة قد حققت هدفها الرئيسي المتمثل في تعليم ال

  .وتهجي الكلمات والنطق بها
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أما في الحالة الثانية  فإن تعلم القراءة يكون عملية تعدلها الخطوات التمهيدية الالزمة 

ويعد الطفل لتعلمها إعدادا يضمن له النجاح في تعلمها وفيها تحصر القدرات التي ينبغي 

  .تدريب الطفل عليها

ة على جانب كبير من األهمية ،فالعالقة بينها وبين النجاح والقراءة في المراحل اإلبتدائي

في المدرسة عالقة وثيقة فالطفل الذي يقرأ ببطء يحاول دون الوصول إلى  مستوى 

والطفل الذي ال يجيد القراءة ويخطئ في . زمالئه في قراءة الكتب المدرسية المقررة عليه

  . .اب والكتابيةفهم ما يقرأ ال يتقدم في النواحي الدراسية كالحس

وال تستطيع المدرسة اإلبتدائية وحدها أن تحقق للطفل إتقان القدرات والمهارات الالزمة 

لقراءة جيدة بل إن على األسرة في البيت دورا أساسيا ينبغي أن تؤديه قبل دخول الطفل 

ع إلى المدرسة ،وهي تهيئة الطفل نحو المدرسة وتحفيزه  وخلق لديه الرغبة للقراءة ،وم

 1970بياجه ( األخذ بعين اإلعتبار نمو الطفل من الناحية العقلية والجسمية،وتدل  أبحاث 

Piaget  ( ، على أن عامل النمو العقلي هو أدق عامل يقاس به إستعداد الطفل للقراءة

فلكي يكون نجاح الطفل في القراءة مؤكدا يجب أن يكون عمره العقلي ست سنوات 

  مي ضروري لتوفير إستعداد الطفل                  ونصف ،وكذلك النمو الجس

النطق والسمع (للقراءة قبل الدخول إلى المدرسة،إضافة إلى العمر الزمني وسالمة  

لعل من أهم ما ينبغي أن يتصف به  األولياء في البيت وخلق جو ) والبصر وصحة الجسم

إليه أنه مصدر متعة ولذة وال للقراءة وتشويقهم إلى الكتاب المدرسي وتعويدهم على النظر 

شك أن كل الجهود التي تبذل في إعداد الكتاب المدرسي موضوعا ،مادة وأسلوبا وإخراجا 

  .ال يمكن أن يؤدي إلى األغراض المنشودة منها إذا لم يحبب الطفل الكتاب من صغره

اإلبتدائية وهكذا نجد اإلهتمام  بعملية القراءة في المرحلة ) 1988  أحمد عبد اهللا أحمد(

والوقوف على طبيعتها ومعرفة العوامل التي تضمن النجاح في تعلمها يؤدي للكشف عن 

 .مسؤولية جديدة للمدرسة

. I 13.3 االختالف بين اللغة الكالمية واللغة المكتوبة:  

استعمال اللغة يعني بأن لغتنا تحمل بأن  Mattingly )  1985 ماتلنكي( يرى 

وأن  اللغة  ا كالميا موجها إلى المجتمع الذي نعيش فيه،وكذلك تحمل سياق معاني،

  .المكتوبة تعتمد على وظيفة اللغة
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لهذا أن اللغة الكالمية والمكتوبة  وتستعمل اللغة المكتوبة من أجل سياقات ومعاني،

كما أن الكالم يمنح الفرص  تعمالن معا من أجل أن يكون التواصل فعاال ومنتجا،

ولكن الكتابة  تعمل على التمدد في الزمان  تحدث مع اآلخرين،لالتصال وال المناسبة

والمكان، ألننا بحاجة إلى التواصل مع األفراد في زمن ومساحة غير محدودة وهذا ما 

  .وتطور العلم يساعد على تقدم الحضارة،

  

  .يميز بين اللغة الكالمية واللغة المكتوبة  1رقم جدول  

سمات                                اللغة الكالمية   اللغة المكتوبة

  .والمعلومات  المنبه            .األذن – الصوت  .والعين –اليد 

ونماذج من  المرسوم،

  .الرسومات

نماذج من -أصوات

  .األصوات
  .أجزاء الرموز

  .العرض  .في وقت التحدث  .غير محدد

  .االستمرارية  .ال إذا سجلفي الوقت نفسه إ  .االستمرارية حسب الرغبة

 المسافة غير محددة وليس هناك

  .  مجاال لتحديدها

 المسافة بين المتكلم والمستمع

محدودة إال إذا سجلت 

                .المكالمة

  .المسافة

لبناء  تمثيل الكتابي للبناء العميق

  .معاني

 ومساحة تمثيل األصوات،

   .البناء عميق يتخلله معاني
  .البناء

       

 تستعمل اللغة الكالمية في مجال االتصال عند أغلبية األفراد في المراحل األولى،

ترى أن  )Chall  1967شال   (وهذا مما تؤكده   حتى في المجتمعات المتطورة،

وهذا  الطفل في المراحل األولى يدرك اللغة المكتوبة قبل تحكمه في اللغة الكالمية،

وماُ يقدم إلى الطفل من فرص في مجال تعلم اللغة  ه،يخضع إلى ثقافة المجتمع وتطور

  .المكتوبة

الطفل الذي يعيش في أمريكا وخصوصا الطفل  )Goodman 1970كودمان ( حسب

أما اللغة .األسود يكتسب العمليات األساسية للغة الكالمية في األسرة ومع اٌقرانه
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لهذا يتطلب ، ة في األسرةالمكتوبة فتكتسب في المدرسة والتي ال تطابق اللغة المكتسب

حتى الوسائل  و.منه أن يبذل مجهودات كبيرة من أجل اكتساب اللغة المكتوبة

وهذه  حتى النجاح يكون محدودا، المستعملة أثناء تدريس تكون غير مألوفة إليه،

  .األسباب يمكن أن تكون سببا في ظهور عسر القراءة 

والمجتمعات المثقفة يوظفون اللغة أن األسر )   ,Hatfield 1983هاتفيلد ( ويرى 

وهذا ما يؤهل ويساعد األطفال في  وفي أهداف مختلفة، المكتوبة في عدة مناسبات،

وكذلك إدراك اللغة المكتوبة التي  وتوسيع قاموسهم اللغوي، عملية اكتساب المعرفة،

م حتى هؤالء األطفال في المجتمعات المثقفة تمنح له تستعمل في محيطحهم الثقافي،

 الفرص للتعرف على وظيفة بعض الرموز المستعملة في الطرقات كإشارة الوقوف،

 وعند تعلم القراءة.وفي السن السادسة يمكن لهم التعرف على تلك الرموز والتحذير،

 تزداد حاجياتهم المفضلة في ثيزداد وعي األطفال وأهدافهم، حي) اللغة المكتوبة(

وقراءة  واختيار برامج التلفزيون، واأللعاب، ىدمواقتناء لوازمهم كال عملية الشراء،

المهرة في القراءة أن يجبروا األفراد على  لهذا يجب من القراء .الكتب المحبوبة لديهم

لهذا نحن مجبرون لتلقينها لهم لكي نساعدهم  تعلم القراءة حتى يستفيدوا من وظائفها،

  .في عملية االتصال

 أنه ف بين اللغة الكالمية واللغة المكتوبة،وما يمكن إضافته أيضا حول االختال

الحديث له  خالل عملية تفاعل المتكلم والمستمع يتبادالن األجوبة بسرعة وفي الغالب

 والجسم، ومع استعمال طرق أخرى أثناء الحوار كاليدين، عالقة بسياق الموقف،

بة التفاعل يكون أما في اللغة المكتو .والفهم أحسن ليكن التفاعل جيدا، وحتى العينين،

وفي  والقارئ يتفاعل إال مع المكتوب، حتى الكتابة تحتاج مدة لإلجابة عنها،و مجردا،

  .الغالب يكون الكاتب غائبا وغير مرئي

.I 14.3  .ما قبل  ةاهمية تطوير الوعي النغمي في الجيل المبكر في المرحل

   :والكتابه ةاكتساب القراء
أساسا على عمليات المعالجة النغمية بدءاً  إن عملية اكتساب القراءة مرتكزة

من الوعي للنغمات المكونة للكلمات، فك النغمات من خالل األشكال الحرفية التي 

تمثلها في الكلمة المكتوبة ودمجها للوصول إلى اللفظ الصحيح ارتكازا على 
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هذه العمليات تتطلب من القارئ الضعيف أو المبتدىء . عمليات تذكر فعال نغمي

بئا تفكيرياً لذلك فإنها تحدث ببطىء عند بداية القراءة ومع الوقت تصبح ع

اتوماتيكية ال تتطلب جهدا تفكيريا وتجنيد مكثف لمصادر التركيز إال إذا كان هناك 

إشكال في عمليات المعالجة النغمية التي تحد من عملية اكتساب القراءة وبالتالي 

  . تصبح اتوماتيكيةأي أن ال" طالقة القراءة"تؤدي إلى عدم 

إن مرونة عمليات المعالجة النغمي وتطوير األجهزة التفكيرية المسؤولة عن تلك 

من شأنها أن ) كالذاكرة الكالمية والنغمية والوعي النغمي(العمليات في سن مبكر 

تساهم في سهولة اكتساب عمليات القراءة والكتابة وذلك من خالل كشف الطفل على 

بحيث ان . مختلفة والتي تقوي وتمرن عمليات المعالجة النغمية لديهمهام بشكل العاب 

هذه التمارين تمارس سمعيا وكالميا في جيل قبل المدرسه مدخلين فيها تمارين 

  .ةفي جيل المدرس) مالءمة الصوت للحرف(المالءمة النغميه الحرفية 

ر على ضرورة التوصيات العلمية في مجال تطوير المقدرات التفكيرية والذهنية تص

بناء ومالئمة برامج تعليمية وبرامج خاصة في روضة األطفال من أجل صقل 

والوعي  ةالمهارات االدراكية والتفكيرية بشكل عام ومنها المهارات المتعلقة بالمعالج

النغمي بشكل خاص كأن يتعرف الطفل على النغمات التي تكون كلمات مختلفة وشائعة 

الصوات او النغمات التي تبدأ بها تلك الكلمات أو تتوسطها في بيئتِه أو يتعرف على ا

أو أن يقوم الطالب بدمج أصوات تلفظ له من   ) Adams  1990 أدامس( اوتنتهي بها 

قبل المعلمة للوصول إلى كلمة ومن ثم إلى اختيار الصورة التي تدل على معنى  

ة بين كلمات وألفاظ الكلمة من بين عدد من الصور، أو أن يجد األصوات المتشابه

مثال تعطى صورة شمس وصورة (مختلفة تعطى له عن طريق صورة الجسم    

هذه البرامج . ونسأل أي صور تبدأ بنفس الصوت؟  وهكذا ) شجرة وصور أخرى

التي تمرر بشكل ترفيهي لألطفال من شأنها أن تمرن عملية المعالجة النغمية في سن 

اإليجابي مستقبال على عمليتي إكتساب القراءة  الطفولة ومن شأنها أن تترك أثرها

  .والكتابة المترابطتين والمرتكزتين على عمليات المعالجة النغمية
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I.15.3   مدخل إلى مراحل تعلم القراءة:  
تعتمد مراحل اكتساب القراءة على مراقبة التحصيل القرائي عند التلميذ خالل 

 .حققه من نتائج أثناء فترة تعلمه في المدرسةعلى التنبؤ بما ي كمرحلته الدراسية، وكذل

لتعلم القراءة  هلهذا سنركز على التلميذ والمحيط الذي يعيش فيه و مدى قدرته، وقابليت

ألننا نهتم هنا على المنهج الذي تتطور فيه القراءة  وكيف تتغير  أثناء تلك المراحل،

  .إلى مهارة

  :)Chall 1967شال   ( نظرية مراحل  تعلم القراءة
الذي تطرق فيها إلى مراحل ( ه ياعتمدت في بناء نظريتها على نظرية بياج  

ترى أن هناك مراحل يجب أن يمر عليها التميذ حتى ) النمو المعرفي عند الطفل

  :يستطيع أن يتقن القراءة، لهذا سنلخصها في ما يلي

رحلة م لهناك مراحل للقراءة تتشابه مع مراحل النمو المعرفي عند الطفل، ك •

وكذلك من حيث  تختلف عن المرحلة التي تسبقها من حيث طريقة االستيعاب،

 .نموها

القراءة في جميع المراحل تمثل حال لمشكل، يستوِجب من القارئ أن يتكيف مع  •

 .المحيط من أجل استيعاب المستجدات القرائية

لمجتمع يجب أن يتفاعل مع ا نتتطور القراءة عند األطفال من خالل المراحل، ولك •

 .ط، والمحيلالذي يتمثل في المدرسة، والمنز

على بناء نظريات من أجل  اكل مرحلة يمر بها الطفل في عملية التحصيل، تساعدن •

  .تحسين منهجية تدريسها

بين كل مرحلة يفسر لنا بأن القارئ يستعمل إستراتيجيات مختلفة مع  عالتناسق والتتاب

لمراحل، ومرحلة التتابع توضح لنا مدى هيُ ستعمل لتصف تلك ا عملية القراءة،

حتى تصل إلى  حيث تتحول من السهل إلى المعقد، يطرأ على القارئ، التطور الذي

  .وكيف تتم عملية الكتابة فهم المجردات،

قراءة  مرحلة التتابع تفسر لنا ما هي المعلومات التي نحتاجها حتى نتمكن أن نقرأ

  .ونفهم فهما جيدا أيضا جيدة،
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ألن كل  في كل مرحلة يمكن أن نقيم ما استوعبه التلميذ ،:)Chall 1967   شال(

لهذا يجب على التلميذ أن يستوعب  مرحلة يمكن أن تعيق تطور المرحلة التي تليها،

وتوفير الوسائل الضرورية  لهذا يتطلب منا مساعدته، المعلومات في كل مرحلة،

  .لذلك

حتى أن األسرة تؤدي دورا فعاال  ه المختلفة،وفي مواقف القراءة تؤثر في أخذ قراراته،

  .والتعزيز اإليجابي من ناحية التشجيع،

  :مراحل تطور القراءة •

  .  مرحلة تطور القراءة مرتبط ارتباطا وثيقا بسن الطفل ومستواه المعرفي

السنة (أو  )مرحلة الروضة( ما قبل المدرسة ة، مرحلالمرحلة الصفرية •

 .السن السادسةمن الوالدة حتى  )التحضيرية

التي تبدأ من الوالدة حتى سن  تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطفل،

حتى أفراد و وهي التي تؤهله للتكيف مع متطلبات المدرسة، االلتحاق بالمدرسة،

األسرة لهم دور فعال في تهيئة الشروط المناسبة له التي عن طريقها تتاح للطفل 

حتى القدرة على كتابة البعض منها، ككتابة و والكلمات، وف،الفرصة الستيعاب الحر

وكذلك النسق  هذا ما يساعد على نمو النسق المرئي، .أسمائهم، وكتابة رقم الهاتف

إضافة إلى هذا  الن كال منهما يؤدي دورا فعاال في اكتساب عملية القراءة، السمعي،

واستخراج المعاني منها،  ت،أنهما يمكنان الطفل من مراقبة نماذج الحروف والكلما

في هذه المرحلة يتعلم الطفل الطريقة التي تمكنه  من إدراك الكلمات المنطوقة، يمكن 

والكلمات هي  التي بواسطتها نكون الكلمات،) التقطيع الصوتي( أن تجزأ إلى فونامات

والطفل يتعلم   وأن الكلمة جزء من الصوت، وهو الذي يحتوها، أجزاء من الصوت،

   .ج تلك الكلمات في قالب صوتيدم

 1989فيونال  (  من قبل هناك دراسات أجريت على األطفال في المرحلة التحضيرية

Funnell( ،أهتم بدور القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل االلتحاق الطفل بالمدرسة 

واإلستراتيجيات المستعملة من قبل الطفل لحل المشاكل التي تواجهه عند القراءة 

وكانت النتيجة على  والمراحل التي يجتازها ليصل إلى اكتساب القراءة، كتابة،وال
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 وكذلك كتابة اسمه، بأن الطفل باستطاعته تسمية معظم الحروف، النحو التالي،

  .والتمييز بين بعض الكلمات من ناحية الكتابة

في تجاربه بأن الطفل يمكن أن يتعرف على )  Clay 1987كالي  (  كما الحظ 

كذلك على بعض الكلمات المكتوبة  ض الحروف المكتوبة في الجرائد والمجالت،بع

ويتحكم في الطريقة التي  وكذلك يتظاهر الطفل بأنه يطالع الجريدة، على أمتعة السفر،

 ي من اليمين إلى اليسار إذا كانت الحروف مكتوبة باللغة العربية،أ يبدأ منها القراءة،

ي حسب المجتمع أ كانت الحروف مكتوبة باللغة الالتينية،ومن اليسار إلى اليمين إذا 

  .الذي ينتمي إليه

والمهارات المكتسبة األولية  تلعب  أن القدرة المعرفية، )Clay 1987كالي  (يؤكد 

وهي التي تؤهله للنجاح في المرحلة األولى عند التحاقه  دورا فعاال في حياة الطفل،

ط لهما دورا أساسي في نمو تلك القدرات والمحي بالمدرسة وأن سمات الفردية،

  .والمهارات

والخبرة األولية،  أن السمات الفردية، والمحيط، Chall 197)1 شال ( كما أكدت أيضا 

وكذلك القدرات التي تعتبر نموذجا  هي األساس في عملية نمو المهارات األولية،

  . لمساعدته مع التكيف المدرسي

ة في األقسام التحضيرية في أمريكا وكانت النتائج بدراس )Clay 1987كالي  (وقام 

أن الطفل  في عملية القراءة يتفاعل مع  التي توصل إليها هي على النحو التالي،

كما أنه بإمكانه التمييز  الرسومات المكتوبة والموجودة في محيطحه ويدرك رموزها،

  .جتمعهبين الرسومات التي ليس لها عالقة بمجتمعه أي ال تطابق ثقافة م

وفي سن الثالثة من عمره يكتسب القدرة لإلستحابة إلى بعض الرموز الموجودة في 

وفي  وكذلك بعض الرموز المكتوبة والتعرف عليها من خالل السياق، محيطحه،

عندما رأى )Motherماما (مالحظة أخرى على طفل عمره سنتين ونصف نطق بكلمة 

 ،)Daddyأبي (تلفظ ) Mark(أباه  ألن اسم أمه، وعندما رأى اسم Myna)( كلمة

 أي Daddy(وعندما عرضت عليه األسماء األربعة استطاع الربط بين األب وهو

Mark( واألم )Myna  أيMother ( هنا يمكن أن نالحظ بأن الطفل يهتم بربط معنى

  Jimmy(فمثال لو أن اسمه  المفهوم بأجزاء المكتوب وعدم اهتمامه بالتمثيل الصوتي،
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أن  )Jimmy(  فإنه ينطــقه في جميع الحــاالت  Jim أو  Jones أوJame   كتب

الحظت في ) Clay 1987كالي   (  تطور معنى اللغة المكتوبة تبعا للممارسة حسب

الواليات المتحدة أن الطفل في المدرسة االبتدائية يمكن أن يتعرف على األسئلة 

كذلك  إلشهار المكتوب،كذلك التعرف على أنواع ا المكتوبة من خالل النص،

يتبع المرسوم بل  ال عندما يقرأ في الكتاب،.باستطاعته فهم القصة من خالل الصور

وفي تجربة أخرى  .ويستجيب للغة المكتوبة من خالل السياق يهتم بالنموذج الكلي،

أجاب ) Reveco(حينما عرضت عليه اسم مكتوب )Roberta( الحظت طفال ملقبا

وهذا ما يقودنا إلى القول أن اهتمام األطفال يبدأ  ل اسمي،له نفس شك) Reveco(أن

وكلما أتيحت لهم الفرص في  بمالحظة الرموز حتى يهيئ نفسه للتكيف في المجتمع،

  . مجتمعه كلما كان النجاح جيدا في القراءة

 بدراسة على مجموعتين من األطفال يعيشون في)  Clay  1985كلي (وقامت 

وكانت      New      Zealand( Pakeha) ( في  )Samoan  )(maori 2 1( قبائل

أن مهارة اللغة اإلنكليزية لم تكن في مستوى عملية تطور : النتائج على النحو التالي

ألن  أي أن المجموعة األولى نتائجها ضعيفة في جميع مستويات اختبار اللغة، القراءة،

حتى المجتمع الذين و مجالت،المحيط األسري ال يوفر لهم وسائل للتعلم كالكتب وال

 اأم .وكذلك هناك لغتين في عملية االتصال ،يعيشون فيه خاليا من اإلمكانات والوسائل

وهذا راجع إلى  المجموعة الثانية فهي ضعيفة في عملية القراءة مقارنة باألولى،

 زل،الفرص القليلة المتاحة للتعامل مع الرموز المكتوبة،نرى أن توفير الوسائل في المن

وقد  وحث األطفال على المشاركة في القسم كلها عوامل تؤدي إلي النجاح في القراءة،

بأن الطفل يدرك ماذا تتطلب عملية القراءة قبل أن  )  Read  1971ريد (أكد 

 .يكتسبها

  : المرحلة األولى للقراءة األولية •

في  )عةالسن السادسة حتى السن الساب( مرحلة المعجم المستوى األول والثاني

 هذه المرحلة يتعلم التلميذ كيفية التحكم في الحروف وعالقتها مع الكلمات المنطوقة،

 مثال يتساءل ما دور تلك الحروف، ي يستعمل المعرفة األولية المكتسبة حول القراءة،أ

  .وكيف يمكن التمييز مثال بين كلمة ذهب وكلمة هب، متى تكون الكتابة خاطئة
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أن ) Guess Memory(مرحلة ذاكرة الظن) Chall  1967 الش(هذه المرحلة لقبتها 

معتمدا على الخبرة  الطفل في هذه المرحلة يصيح، ويعوي على المرسوم الكتابي،

  .السابقة

أن التلميذ يتعلم بنفسه القراءة، عن طريق توجيهات  )Schank 1982شانك (  ويرى

ويقاوم من  تكرار الكلمات،حيث يجهد نفسه في  ولكن نالحظ عليه المثابرة، المعلم،

أجل تخزين المنبه الجديد المتمثل في الحروف الجديدة بالنسبة إليه، ويزداد شوقه لتعلم 

القراءة وخاصة إذا كان الموضوع يشغل اهتماماته ومشوقا إليه، تراه يرفع صوته في 

  .المنزل يتظاهر لألفراد المحيطين به أنه ماهر في عملية القراءة

فترى أنه من األفضل مراعاة   Isabelle Liberman) 1971ليبرمان  إيزابيل(أما 

البد أن تكون مطابقة للنسق  مخارج األصوات التي يتلفظ بها التالميذ فهذه المرحلة،

المنطوق مرتبطا برسم الكلمات، لهذا يجب  على التالميذ استعمال أناملهم  ىأ الكتابي،

اآلخرين ، حتى يبنوا ترابطا تناسقيا بين  وكذلك أثناء قراءة أثناء عملية القراءة،

  .                     العمليتين المرئية والسمعية

أن االكتشافات التي يحققها الطفل أتناء القراءة    )Schank 1982شانك (كما يضيف 

وتجعله يشعر بالثقة في  تبعث فيه روح المثابرة، والسعادة،و تجلب له االطمئنان،

وما  نالحظ عليه النفور من المدرسة،ف التلميذ الذي يجد صعوبة،عكس  النفس أكثر،

حتى كأباء نتأثر عندما . تحتويه من معلومات، حتى أنه يميل إلى االنعزال و االنطواء

 .ومكافأته أحيانا يحدث تغيير إيجابي نحو تعلم القراءة هذا يحفزنا لالهتمام به أكثر،

باء في حيرة وقلق حول آلتجد  أغلبية ا ة سلبية،كما أننا نتأثر أيضا عندما تكون العملي

منهم من يقول ننتظر سوف يتعلم القراءة ،عندما يكون جاهزا ومستعدا  مصير أبنائهم،

والبعض يذهب بطفله إلى المختص النفساني لعله يجد حال مناسبا يرضيه،و  لذلك،

  .يخفف من حدوث مشكل القراءة عند ابنه

أن األخطاء المرتكبة من قبل  التالميذ في المستوى ) Baddeley   1982 بادلي( اأم

ألنها وسيلة من وسائل  من خالل القراءة الجهرية،ئ وتنطف يمكن أن تضمحل، األول،

التي تكون مدعمة بنصائح وإرشادات المعلم، والتقدم يكون سريعا حسب  التعلم،

وف أخرى، وكذلك ألن في بداية اكتساب القراءة،يبدل التالميذ الحروف بحر .تجاربه
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ثم  يضيفون حروفا أخرى للكلمات، وإن أغلبية األطفال يمرون على هذه المرحلة،

وكذ لك تحسن في عملية الربط بين المرسوم  يحدث تقدم وتحسن، ويصاحبهما الفهم،

أنه يفهم  ،و يجب مراقبة الطفل والمنطوق، وكذلك مراقبة الكتابة الصحيحة للكلمات،

بها أو قراْها، كما يمكن أن نالحظ أن هناك فروقا فردية في عملية معنى الكلمة التي كت

ألن هناك القارئ الماهر تتطور قراءته بسرعة والقارئ البطيء الذي يجد  االكتساب،

يمكن أن نضيف أن األخطاء المرتكبة في هذه المرحلة من  صعوبة في اكتسابها،

  . ءةناحية كتابة الحروف لها تأثيرطفيفا في عملية القرا

ارا  فهو التلميذ في هذه المرحلة ليس له خيأن  يرى     ) Smith 1981 سميذ(أما 

ألنه غير متمكن من استقطاب كلمات الكاتب من الورقة   ،مجبر على استعمال حروفه

كما له معرفة  عكس القارئ الماهر يستطيع أن يدرك الكلمات التتابعية، المكتوبة،

  . واسعة حول بناء الكلمات

  :والطالقة والسيطرة على المرسوم مرحلة الثانية هي مرحلة التأكد،ال •

   .السن سبع سنوات إلى ثماني سنوات المستوى الثاني والثالث،

القراءة في هذه المرحلة عبارة عن المعلومات التي اكتسبها في المستوى األول،وتعتبر 

ن أن يقرأ المكتوب، هذه المرحلة هي مرحلة التأكد بأنه متمك بالنسبة إليه مألوفة،

لذلك القارئ يركز أكثر على الكلمات المكتوبة ومدى  محتوى النص مفهوما، يصبح

إنه يستعمل المعارف السابقة التي اكتسبها في المراحل .تناسقها وترتيبها في الجمل

يمكن أن نُالحظ عليه الشجاعة، والمهارة التي تساعدانه في شعوره بالثقة و األولى،

  .بالنفس

الطفل في هذه  .ما يحفزه على اكتساب السرعة في القراءة والدقة والطالقة أيضا هذا

 من األفضل القصص حتى تنمي رصيده اللغوي، المرحلة بحاجة إلى قراءة عدة كتب،

وقد تكون هذه المرحلة مشكال  .تزداد فصاحته وطالقته التي هو بأمس الحاجة إليهماو

ئالت فقيرة ال توفر ألبنائها الوسائل التعليمية لبعض التالميذ الذين ينتمون إلى عا

أن اآلباء يؤثرون على ) 1970Chomsky  شومسكي(  كما يرى كالكتب والمجالت،

  .أبنائهم من خالل مطالعة الكتب، حسب اهتمامات األباء

 :المرحلة الثالثة من أجل تعلم معلومات جديدة •
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وصول إلى هذه العند  .ث عشرالسن التاسع والثال )الرابع إلى الثامن( المستوى

ألن في المرحلتين  واكتساب المعلومات، المرحلة تبدأ مرحلة القراءة من آجل المعرفة،

 السابقتين يتعلم التلميذ القراءة فقط، لكن في هذه المرحلة القراءة من أجل التعلم

مرسوم ثم العالقة بين ال التعلم مرتبط بالعالقة بين المرسوم والتلفظ،) 2و1المرحلة(

  .والفكرة

لذلك يعتمد األطفال على السمع  التعلم عن طريق رسم الحروف يصبح أقل فاعلية،

كذلك يهتم الطفل بالطريقة التي يمكن بها البحث عن  واالهتمام بالمعرفة، والمالحظة،

كذلك البحث  وكيفية التمكن من إيجاد األفكار من خالل النص المقروء، المعلومات،

في هذه المرحلة تبدأ دراسة مواد الجغرافيا،  .سة من خالل المقاالتعن الفكرة الرئي

فالمواد السابقة الذكر تحتاج أن يكون الطفل قد  والرياضيات، واآلداب، والتاريخ،

   . اكتسب مهارة القراءة  

  ):الثانوية(المرحلة الرابعة وجهة النظر المتعددة  •

ة من أجل التعرف على القانون القراء .من السن الرابعة عشر إلى الثامنة عشر

طريق الكتب الثانوية   نوكذلك يمكن  اكتساب إتجاهات ، ع والمفاهيم، والحقائق،

كذلك مطالعة الجرائد و والعلوم االجتماعية، والبيولوجيا، التي تشمل الفيزياء،

  . واكتساب طريقة أخرى للتزود بالمعلومات قراءة القصص،و والمجالت،

  :ظرة الى العالمالمرحلة الخامسة ن •

 ،ةمرحلة الكمية، والكيفي يأالوصول إلى مرحلة النضج،  .من الثامنة عشر فما فوق

في  حيث كل منهم له رأيه الخاص، وكذلك األساتذة، مرحلة صعبة يجتازها الطلبة،

أن يختار  وكذلك في هذه المرحلة يمكن للقارئ، من ناحية التقييم،  المواقف المختلفة،

ويميز ما هو صالح له وما هو غير  والصحف التي يميل إليها، جالت،والم الكتب،

  .صالح

I .16.3.أهمية نظرية المراحل في عملية إكتساب القراءة::  

نستنتج أن  من خالل عرضنا للمراحل التي يمر بها الطفل حتى يكتسب مهارة القراءة،

يتعلم التلميذ قراءة فمثال مرحلة  التي  كل مرحلة لها عالقة بالمرحلة التي تسبقها،

لها عالقة مباشرة بالمرحلة  الصفرية والمعرفة التي اكتسبها في تلك   الكلمات،
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وهذا ال يعني أن االتلميذ الذي لم تتح له فرص تعلم  المرحلة تساعده في تعلم القراءة ،

ولكن تلك المرحلة تعتبر فعالة في  تلك المهارات األولى أنه لن يتعلم القراءة،

  .داد األولياالستع

هي التي تهيئ الطفل للدخول و المرحلة األولى شرط أساسي للمرحلة الثانية،

وكذلك لها عالقة  للمرحلة الثانية، فيها يتعلم الربط بين الكالم وكتابة الحروف،

للتعرف على األسماء والكلمات جديدة في المرحلة  فيها يتعلم   بالمراحل األخرى،

  .وكذلك يستعمل القاموس للتعرف على األسماء األجنبية مسة،والرابعة، والخا الثالثة،

واكتساب  القدرة على قراءة النصوص، والقراءة من أجل التعلم، المرحلة الثالثة،

والتعرف على  دون تلك القدرات السابقة ال يمكن قراءة األسماء والمفاهيم، الطالقة،

في عملية التحكم  هو القاعدة والمعجم تعتبر المرحلة األولى هي األساس،و .الحقائق

  .في المرحلة الثانية

 هي التعرف على وجهات نظر األفراد، والخامسة، والرابعة المرحلة الثالثة

  .والمستوى يتطور

ألن جل البحوث التي أجريت  نظرية المراحل تزيل بعض الغموض المتواجد،كما أن 

يقا، لكن عن طريق هذه حول القراءة لم يستطع العلماء تحديد مفهومها تحديدا دق

وكذلك مناقشة التجارب  المراحل يمكن تحديد المرحلة التي تنمو فيها القراءة،

وكذلك  وفي تحليل النتائج، والدراسات التي أجريت مع االعتماد عليها في المناقشة،

  .في بناء نصوص القراءة تناسب التي كل مرحلة

ما هو الدور و ميذ أن يكتسب القراءة،ومراحل القراءة تساعدنا في فهم كيف يمكن للتل

وما هي طرق  بالنسبة لطفل، والمحيط المدرسي، الذي يؤديه المحيط األسري،

والتي يجب أن تكون إيجابية  التدريس التي نعتمد عليها في كل مرحلة من المراحل،

  .لتمكن التلميذ  من اكتساب القراءة بدقة وسرعة 

ميذ بحاجة ماسة إلى تعليمات أكثر ما يحتاج في ن المرحلة األولى يكون فيها التلإ

  .لذلك يجب أن تكون القراءة مدعمة بكتب مشوقة لجلب انتباه التالميذ المرحلة الثانية،

وكذلك بناء برنامج  والتشخيص، ومعيار للقياس، المراحل تساعدنا على بناء اختبار،

تلك االختبارات  ألن تلك النتائج المحصل عليها من حسب المراحل والمستويات،
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 كذلك لدراسة المحيط في المدرسة، تساعد المعلمين في إتباع طرق فعالة للتدريس،

ودراسة جميع العوامل المختلفة  وكيف يمكن مساعدته و ترقية قراءته، وفي المنزل،

  .الموجودة في محيط القسم من ناحية التنظيم والبناء

والتعرف على الطرق  هم القراءة،والمراحل تساعدنا في االستفادة الجيدة من ف 

إما أن تكون  مشاكل التي يعاني منها المعلمون في عملية التدريس،ال البيداغوجية،و

وإما تكون راجعة إلى مشكلة  أم مشكال اقتصادية، راجعة إلى مشاكل إجتماعية،

  .أو نقص الخبرة عند المعلمين إلى  مشكل عضوي،وإما تعود  االزدواجية،

يمكن مالحظة التلميذ الذين يعاني صعوبة في )   Chall  1967 لشا(كما تضيف 

والتلميذ الذين لم . وكذلك في المرحلة الثانية في المرحلة األولى،  )المعسور(التعلم 

  . )المعسور( .ننتهج معه إستراتيجية تكون مطابقة لقدراته يتمكن من اكتساب الحروف،

 ين األطفال من ناحية السن والمستوى العقلي،كما تزودنا بمعلومات تفيدنا في التمييز ب

وسوف  وكيف يمكن مساعدتهم من خالل برامج إلعادة التربية، ي،ئوالتحصيل القرا

  .نتعرض لها بالتفصيل في الفصل السادس

 I.17.3 :العالقة بين إكتساب القراءة والكتابة

مهما في عمليات إن العالقة بين اكتساب مهارة القراءة ومهارة الكتابة شكلت محورا 

البحث العلمي المتعلق بأمور علم النفس المعرفي وأمور البحث التربوي الباحثة في 

هنا نستعرض شرحا للمكانيكيات التطورية التفكيرية . مجال إكتساب القراءة والكتابة

المتعلقة باكتساب القراءة والكتابة انتقاال الى شرح األسباب والتفسيرات لعسر القراءة  

الكتابة السطحي والعالقة القائمة بينهما كذلك سوف نحاول  شرح المفهوم وعسر 

العلمي لجهاز الذاكرة الفعالة  في الفصل السادس  ،اما واالجهزة المتعلقة بعملية 

المعالجة النغمية وعالقتها في عملية اكتساب القراءة والكتابة نتطرق إليها في هذا 

  .الفصل الرابع

  وأخرون 1993إليس ( ن توصلت االبحاث الجاريه  على مر عقدين من الزم

Ellis  ( في مجال علم النفس المعرفي والعلوم المختصه في بحث سيكولوجية اكتساب

التي تطرح وتشدد العالقة االيجابية بين التطور السليم  ةالعلمي ةإلى النتيج ةالقراء
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اب السليم للمهارات للوعي النغمي والمعالجة النغمية لمعطيات كالمية وبين االكتس

  . اللغويه وخاصة االكاديميه كالقراءة والكتابة
)Snowling, 2001; Stanovich, 1988  (.  

وفي هذا المجال يتفق معظم الباحثين في عملية اكتساب القراءة  لدى التالميذ 

  فما هو الوعي النغمي؟.  المتحدثين باللغات المختلفة

إلى مركباتها فأننا نصل إلى أصغر وحدة صوتية في إذا أردنا تحليل الكلمات الملفوظة 

فالقراءة هي . ومن هنا تنطلق عملية القراءة) Phoneme(الكلمة والتي تسمى النغمة 

إستنباط النغمات التي تكّون الكلمات الملفوظة من خالل األشكال التي تسمى األحرف 

تحوي   (Orthographic Pattern)فلذلك الصورة الشكلية للكلمة أو الصورة الحرفية

  .بداخلها هذه النغمات الصوتية التي تشكل اللفظ النغمي للكلمة

أن يفك النغمات المالئمة  ىءمن هنا عملية القراءة بشكل عام تصبو إلى تعليم القار

بحسب أحرف الكلمة وضمها بحسب تسلسلها من أجل أن يصل إلى اللفظ السليم 

النغمات حسب األشكال الصورية لألحرف  أي فك(أن عملية المعالجة هذه . للكلمة

هي عملية تفكيرية تحتاج إلى مهارات لغوية كالذاكرة ) ومن ثم ضمها بشكل تسلسلي

وهذه . الفعالة اللغوية والمقدرة على مالئمة الصوت آو النغمة المالئمة للشكل الحرفي

هذه بحيث آن   (Phonological Processing)العملية تعرف بالمعالجة النغمية 

المكانيكيات المتعلقة بعملية المعالجة النغمية تبدأ أوال من الوعي للنغمات المكونة 

وذلك من أجل أن يتسنى للطفل الذي يبدأ بتعلم . (Snowling, 2001) ةلأللفاظ الكالمي

  .القراءة أن يربط ما بين النغمات التي تلفظ بالكلمة وما بين تمثيلها الحرفي وبالعكس

طرحت األشكال الذي يعاني منه ذوو عسر القراءة وهو ) 2001، لطه(في بحوثه 

اإلشكال في الوصول للفظ الصحيح للكلمات التي يحاولون قراءتها وخصوصا تلك 

وذلك تبعا لإلشكال الذي يعانون منه في عمليات ) جديدة(التي يواجهونها ألول مرة 

التي الممكن أن يتحلى يوضح الكيفية والطرق ) 2001لطه، (المعالجة النغمية وهنا 

  :بها هذا  اإلشكال

من اجل أن يقوم هذا الطفل بقراءة سليمة , " بلَد"مثال طفل يحاول آن يقرأ الكلمة 

للشكل الحرفي الذي أمامه ومن ثم يضم ) النغمة(للكلمة عليه أن يالئم الصوت المالئم 
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ي هذه العملية فإن ف. هذه األصوات بترتيبها الصحيح وصوال إلى اللفظ الدقيق للكلمة

الطفل يحتاج لمهارة مالءمة الصوت للشكل الحرفي ومن ثم مالءمة اللفظ النغمي 

  و    ]B[هي ) ب(بحسب التوجيه النغمي بحسب الحركة مثال 

أثناء هذه العملية أي عملية فك األصوات من خالل الرموز فإن . Baولكن ب هي     

التي قام باستنباطها من خالل األشكال  القارئ بحاجة إلى أن يتذكر تلك النغمات

الحرفية وبترتيبها الصحيح حتى يتسنى له ضمها وعدم نسيانها لكي يحصل على اللفظ 

عملية التذكر هذه التي تحدث بشكل متواصل أثناء قراءة الكلمات تدعى . المراد للكلمة

يها وأثناء ذلك بحيث أن القارئ يقوم بحفظ النغمة التي توصل إل. عملية التذكر الفعال

يعمل على فك النغمة التالية أي انه يبذل مجهودا تفكيريا يرتكز باألساس على تذكر 

من هنا جاء اسم هذا النوع من . متواصل وعمليات مالءمة النغمة للشكل الحرفي

  (Working Memory)أو المسمى باالنجليزيه" الفعالة أو العاملة"الذاكرة 

(Baddeley, 1992, Baddeley & Coltheart 1981) .  

ومن اجل أن يستطيع القارئ أن يحافظ على التذكر الفعال بشكل متواصل يمكنه من 

لذلك هناك حاجه ألن يعمل , تذكر جميع النغمات التي قام بتحليلها وبترتيبها الصحيح 

أن العمل السليم لجهاز التذكر الفعال . هذا الجهاز المسمى بالتذكر الفعال بشكل سليم

ط بالقدرة على تجهيز وتجنيد إصغاء سليم ومتواصل بشكل يمكن القارئ من أن منو

يفّعل ذاكرته الفعالة بشكل سليم بحيث يستطيع أن يتركز فيما يعالجه تفكيريا وان 

  .يتذكره بصوره أنجع

بعد هذا الشرح بإمكاننا اآلن أن نوضح  ما هي الصعوبات التي تواجه معظم معسوري 

  .القراءة ؟

مكن أن يستصعب معسور القراءة في مالء مة الصوت المالئم للشكل الحرفي من الم

بحيث تنبع هذه الصعوبة من عدم االكتساب السليم للعالقة القائمة ما بين النغمات 

واألشكال الحرفية التي تمثلها في اللغة، أو أن ذلك القارئ المعسور يعاني بطء في 

لفظي والتسمية التي من شأنها أن تبطىء معالجة المعلومات وبطء في االستخراج ال

بشكل ملحوظ قدرة القارئ على استخراج النغمات المالئمة لألشكال الحرفية في الكلمة 

أن هذا األشكال أو ذاك يضعان القارئ في موضع يستنفذ فيه معظم . المستهدفة
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النتيجة  مصادر التركيز لديه في عملية فك النغمات والمالئمة الحرفية  نغميه بحيث أن

للجهد التفكيري  ةالحتمية لهذا اإلشكال هو عدم نجاعة عمل جهاز التذكر الفعال نتيج

بناء عليه فإن .  المبذول في عملية الفك النغمي ونتيجة الستنفاذ جميع مصادر التركيز

القارئ يستصعب الوصول إلي اللفظ الدقيق لذلك نراه ينسى ما قد قام بفكه من نغمات 

الءمة النغمة لشكل حرفي معين أو قام بضم النغمات بترتيبها غير أو استصعب مل

مثال من الممكن أن يقوم الولد بقراءة . الصحيح وهكذا مما يولد أخطاء في القراءة

  .دراجة تقرأ درج: الكلمة صوريا نتيجة لفشله بقراءتها عن طريق الفك النغمي، مثالً

في عملية القراءة لدى المعسورين  في دراسة أجريت لتحليل األخطاء التي تتجلى

، تبين أن النسبة العالية ) Taha  2003  طه(والعلديين من نفس الجيل الزمني   

لألخطاء كانت األخطاء التي صنفت كأخطاء مرفولوجية وهي عمليا قراءة كلمة الهدف 

بشكل خاطئ ولكن الكلمة الملفوظة من قبل القارئ تنتمي إلى نفس الجذر مثال إذا 

فإنه " باعة"أو إذا عرضت كلمة " كتاب"فأنه يقرأها , " كتابة"رضت للقارئ كلمة ع

إن نسبة هذا النوع من األخطاء كانت العالية بين جميع مجموعات ". بائع"يقرأها 

القراءة وقد عزي ظهور مثل هذه األخطاء إلى الحقيقة بأن اللغة العربية هي لغة ذات 

ة والتي تغني القاموس اللفظي للمتكلم بإشتقاقات كتابة مرفولوجية واشتقاقية عالي

كثيرة وعند الكتابة فان األشكال الحرفية التي تميز ) تابع لنفس الجذر(مرفولوجية 

لذلك فأن عملية معالجه نغميه جزئية مع . الجذر تظهر في الكلمات بشكل واضح

كن المعالجة االتكال على معالجة صورية للكلمات تحتم الوصول إلى قراءة صورية ول

النغمية الجزئية مع المعالجة الصورية تحتم الوصول إلى قراءه مرفولوجية أي استبدال 

كلمة الهدف بكلمة أخرى تابعة لنفس العائلة الجذرية ألنه في اللغة العربية كلمات ذات 

تقارب لفظي نغمي وشكل صوري تكون ذات احتمال كبير ألن تنتمي إلى نفس العائلة 

ومن هنا )     .Beland, R., & Mimouni    2001يالند و ميموني  ب( الجذرية 

ونتيجة للحقيقة بأن معسوري القراءة يعتمدون معالجة نغمية جزئية نتيجة للخلل في 

تطور تلك العمليات ويتكلون على المعالجة الصورية فإن احتمال حدوث األخطاء 

معالجة النغمية من شأنها آن ولكن الصعوبة في ال. المرفولوجية هو كبير إلى حد ما

تكون سببا في حدوث أخطاء أخرى وبنسبة عالية كنتيجة مباشرة للخلل في المعالجة 



 91 

النغمية مثال أخطاء كلفظ غير صحيح لكلمات الهدف بحيث أن اللفظ في بعض األحيان 

=  يَؤمِّن  تقرأ يؤِمن : مثال( يكون قريبا جدا لكلمة الهدف ويحمل أو ال يحمل معناً 

أو أخطاء ) أي كلمة بدون معنى= بيتٌ تقرأ بت : أو. كلمتين ذوات معاني مختلفة

أخرى يكون فيها اللفظ الخاطئ للكلمة مخالفا بشكل كبير لكلمة الهدف المراد وهذا كله 

  .نتيجة للصعوبة في إتقان عمليات الفك والدمج النغمي

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الرابع
  

  

بابها عسر القراءة  أس

  .وعالجها
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  :تمهيد

بناة المستقبل  وأطفال اليوم هم شباب الغد، إن أطفالنا هم فلذات أكبادنا،

ومؤهال تأهيال  ،ضرورة االهتمام بتنشئة جيل واثقاوينبثق عن هذا  وسواعد األمة،

لحياة  حتى يمكن له التغلب على عقبات ا ومعتزا بذاته، معتمدا على نفسه، جيدا،

و ال يتسنى له ذلك إال من خالل حصوله . ويؤثر إيجابيا على مجتمعه ،بشكل أفضل

اس التي تعتبر أس إذا تمكن من اكتساب مهارة القراءة، على قدر معقول من التعليم،

لهذا أصبحت التربية والتعليم من ضرورات الحياة في  .كل العمليات التعليمية األخرى

وأصبح الفرد ال يستطيع أن  إللزامي،ولذلك ظهرت فكرة التعليم ا وقتنا المعاصر،

أرتفع مستوى وكلما  يترقى إلى المناصب في العمل إال إذا كان متسلحا بالشهادات،

أن صعوبات . ولوج أعلى المناصب وتقلد أرفع الوظائفالفرد زادت فرصته في 

سلبي على الفرد  رفسيكون لها تأثي نالتعلم الخاصة إن لم تواجه من قبل المسؤولي

 . جتمعوالم
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I.1.4   أصل المصطلح : 

 ،مصطلح يوناني األصل Dyslexiaأن   ) Critchley  1975كرتشلي ( حسب 

قاموس وتعني )   Lexia(أو انحراف، ليكسيا  ،خطأ) Dys(ويتكون من كلمتين ديس 

ومن ثم فإن المصطلح هو الكلمة المثلى لوصف .صعوبات في الكلمة وفي جملتها

                              .    الصعوبة 

  ؟  كيف ومتى أكتشف عسر القراءة 1.1.4

بعد ظهور التعليم اإللزامي الذي يفرض التحاق األطفال إجباريا بالمدارس ليأخذوا 

هناك نوع من التالميذ ال يعانون أية إعاقة جسدية  رقسطا من التعليم المطلوب، ظه

متوسط أو أعلى من المتوسط وال يعانون  سواء في الرؤية أو السمع ،كما أن ذكاءهم 

مشاكل اجتماعية أو نفسية إال أن تحصيلهم األكاديمي متخلف وهو عكس ما كان 

إلى أنه يرجع الفضل إلى طبيب العيون )   Miles 1983ميلز ( متوقعا منهم ،و يشير 

بأن يكون أول من أعطى ) DR Pringle Morgan 1896 بريغل مورغان( البريطاني

فا وصفيا لعسر القراءة  عند عالجه أول حالة التأخر حين الحظ طفال اسمه تعري

)Percy  ( أثنتا عشرة سنة  ، عاجزا على القراءة ،رغم أن ذكاءه عادي،وحاسة

 مورغان(البصر  لديه كانت طبيعية ،وكان يتمتع بمكانة اجتماعية عادية،ولم يحدد 

Morgan 1896( ذا الطفل، لهذا أعتبر حالة دليال على وجود جرح بالمخ عند ه

والمصابون بهذا نوع يجدون صعوبة في تعلم الكلمات . مرضية، شُخص بأنه معسور

والحروف واألرقام ويبدون غير قادرين على القراءة والكتابة وتهجئة الكلمة ومتابعة 

كما أن . تسلسل األسطر ، حيث يتيه التلميذ ويبدو عاجزا عن تمييز الكلمات بوضوح 

 قام بإسهام)  غالسكو( طبيب العيون في )  Hinshelwood    1896  يشلود   هنن( 

أنظر ( كبير في دراسة عسر القراءة على مدى فترة زمنية طويلة ،ونشر عدة بحوث 

وقد سلطت بريطانيا األضواء من جديد على هذا المرض في اآلونة ) . المالحق

في المدارس ،وأثبتت األبحاث الجارية األخيرة،بعد تزايد حاالت اإلصابة بين التالميذ 
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أن للمرض صالت وراثية عائلية كما لوحظ عند تصوير دماغ المصاب باألشعة 

  وجود نقص في نشاط بعض مراكز اللغة

في النصف األيسر من الدماغ  ،وهي التي تقوم بتحليل األصوات ،وهذا ما يؤدي إلى 

 %10)    1994 ، نصرة لجلج(ا وتبلغ نسبة المصابين بها ببريطاني اإلصابة بها ،

وهو عدد مرتفع أدى إلى تأسيس جمعية الدسليكسيا البريطانية التي سخرت أمواال 

هذه في  روقد تظهر عالمات التأخ.كبيرة في سبيل استمرار األبحاث حول هذا المشكل

سن السنتين ونصف السنة تقريبا ،عندما يجد الطفل صعوبة في الكالم ،ويزداد هذا 

عند التحاق الطفل بالمدرسة ومالحظة المدرسين واألهل له لدى تأخره عن  التأخر

رفاقه في الصف ومعاناته من صعوبة بالغة في النطق والتعلم إلى جانب بعض 

  .االضطراب  في الحركة 
  

I.2.1.4 التمييز بين  مفهوم صعوبات التعلم و مفاهيم أخرى  
لحاالت  األخرى  كالتأخر الدراسي تعد التفرقة بين حاالت صعوبات التعلم و بعض ا

وبطء التعلم و الضعف العقلي أمرا ضروريا ذلك ألن البعض  يخلط بين هذه 

المفاهيم، حيث أن التأخر الدراسي كما يعرفه التربويون هو االنخفاض في مستوى 

التحصيل الدراسي عن المستوى المتوقع في اختبارات التحصيل أو عن مستوى سابق 

أو أن هؤالء األطفال الذين يكون مستوى تحصيلهم الدراسي أقل من . من التحصيل

حسب "  مستوى أقرانهم العاديين الذين هم في مثل أعمارهم ومستوى فرقهم الدراسية

  .)م1998ر و آخرون،   ,الوقفي(الدراسات التي قام بها 

في مادة  قد يكون التأخر الدراسي تأخراً عاماً في جميع المواد الدراسية أو تأخراًو

و قد يكون تأخراً دائماً أو مؤقتاً مرتبطاً بموقف معين، أو تأخراً حقيقياً . دراسية معينة

  .يعود ألسباب عقلية أو غير ظاهري يعود إلى أسباب غير عقلية

أن  يجد التلميذ صعوبة :"أما المفهوم اآلخر فهو بطأ التعلم حيث تم تعريفه  كما يلي

األكاديمية المدرسية، و ذلك بسبب قصور قدرته على في تكييف نفسه مع المناهج 

  ).المصدر السابق" (التعلم أو قصور في مستوى  الذكاء
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تتراوح و بطيء التعلم، بطأ في الفهم و االستيعاب و االستذكار، التلميذ  من صفات و

إذا توافرت الظروف المالئمة للتلميذ سواء في المدرسة ) 80 -70(نسبة ذكائه ما بين 

المنزل، و ذلك من خالل تدريب التلميذ على االستذكار،  و استعمال األشياء أو 

تنمية الثقة في النفس، و وضع المثيرات لتحفيز التلميذ على  و المحسوسة في التعلم،

كذلك التعاون ما بين المدرسة و المنزل و التعلم، و االعتماد على طريقة التكرار، 

ا يمكن للتلميذ مواصلة  اندماجه مع المناهج األكاديمية بهذ. الستمرار العملية التعليمية

  .المدرسية

 مفهوم من المفاهيم التي  يخلط بينها و بين أيضاً الضعف العقلييعتبر مفهوم و

حالة نقص أو تأخر أو توقف أو :  " بأنهالضعف العقلي    و يعرف. صعوبة التعلم

في سن مبكرة، له د أو تحدث المعرفي، يولد بها الفروعدم اكتمال النمو العقلي 

نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر على الجهاز العصبي للفرد، مما 

يؤدي إلى نقص الذكاء، و تتضح آثارها في ضعف مستوى أداء الفرد في المجاالت 

  ).المصدر السابق"(التي ترتبط بالنضج و التعليم و التوافق النفسي
.  هذه المفاهيم عامال مساعدا على عدم حدوث أي خلط بينهم هكذا يكون التمييز بين كلو

وتشكل صعوبات التعلم أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى صعوبة وتعثر في التحصيل 

الدراسي لدى  بعض تالميذ المرحلة االبتدائية أو الحلقة األولى من التعليم األساسي وعدم 

وبالتالي . في المراحل األعلى من المدرسةقدرتهم على التكيف مع المقررات الدراسية 

  .يشكل ذلك هدراً  في الكفاءة الداخلية للتعليم 

.I.3.1.4   .مفهوم عسر القراءة  :  

يختلف هذا المصطلح باختالف الباحثين ولكنهم يتفقون في مفهومه العام وهو 

المادة   مع تأخره في هذه الصعوبات التي يواجهها الطفل أثناء عملية تعلم القراءة،

كما يتمثل العسر في  مقارنة مع زمالئه، المدة تتراوح ما بين سنة وثالث سنوات،

وكثيرا  ،ن الحروف المتشابهة الصوت والشكلوالخلط بي عدم التعرف على الحروف،

إذ لم يتلق تربية خاصة  ما يبقى الطفل يشكو من المعضلة طوال المرحلة التعليمية،



 97 

 ،اإلدراك المكاني, والفضائي لطفل للتصور الزماني،وينتج هذا عن عدم اكتساب ا

  .تحت فوق، خلف، أمام، ،يساري يميني،

  )  Miles 1983ميلز : ( تعريفات عسر القراء

الذي يؤثر على جوانب محدودة ،وهي تظهر ,أن عسر القراءة شذوذ على النمو ،

كاء المتوسط نفسها بصورة خاصة عند سن السادسة ،عندما يظهر التالميذ من ذوى الذ

 1984نيوتن (صعوبات شديدة في تعلم القراءة،ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه 

Newton(  بأن صعوبات التعلم من بينها عسر القراءة ال تظهر إال عند دخول الطفل

بأن هناك اتفاق عام بأن بعض التالميذ )   Miles 1983ميلز ( ويضيف. المدرسة

صعوبة مستمرة في تذكر هجاء النصوص ،وال يمكن متأخرين في تعلم القراءة ولديهم 

أن يرجع ذلك إلى نقص في الذكاء ،أو الفرصة التعليمية ،ولكن هناك دائما دليل علو 

عسر القراءة على النحو  يعرف)  Hughes 1976هيوز . ( وجود صعوبات أخرى

حديث التالي أن عسر القراءة  بأنه فشل في القراءة على رغم من توافر التعليم ال

،والمنزل المالئم من ناحية الثقافية ،وجود دافعية مالئمة ،وحواس سليمة ،وذكاء 

يوضح الحالة )  Foorman   1989فورمان  .(متوسط، مع خلو من العيوب العصبية

التي يكون عليها التلميذ المعسور ،بأنه على الرغم من أن لديه قدرات بصرية كبيرة 

خالي من االضطرابات العصبية ،أو ,عقلية متوسطة ،وقدرة ,،وفرص تعليمية إيجابية 

العيوب الحسية ،فإن التلميذ المعسور يكون غير قادرا  على قراءة نص يقدم له 

إلى أن عسر القراءة النوعي إلى )   Vellutino 1988فاليتنو ( يشير.بصورة عامة

أوجه أن تلميذ الذي لديه ضعف حاد في فك رموز الكلمة ،وبالتالي ضعف في كل 

القراءة ،ومن الواضح أن هذا تلميذ عادي في كل الجوانب األخرى ،وأن الصعوبة في 

القراءة تحدث على الرغم من وجود ذكاء متوسط ،أو أعلى من المتوسط ،وهم 

يتعرض بصورة مالئمة للمادة المراد تعلمها ،مع غياب المشكالت الحسية الحادة ،أو 

سمية ،أو اضطراب انفعالي ،أو اجتماعي االضطراب العصبي الحاد،أو صعوبات ج

  .       خطير ،مع وجود ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية مالئمة
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عسر القراءة عدم قدرة التالميذ من ذوى الذكاء )  Aaron 1990أرون  (يرى 

المتوسط على اكتساب مهارات القراءة المالئمة ألعمارهم ،ويحدث هذا العيب النمائي 

،كما يضيف تعريفا .لجهود العادية التي تبذل من جانب المعلم والمتعلمعلى الرغم من ا

أخرا أن عسر القراءة مجموعة من اضطرابات إستراجيات تشغيل المعلومات التي 

ينتج عنه ترميز غير كفء أو غير مالئم وعيوب في فهم اللغة المكتوبة ،وهذا العيب 

أقل لإلستراتيجية  التتابعية ،أو في تشغيل المعلومات يكون سببه الرئيسي استخدام 

المتزامنة ،واعتماد التتابعية ،أو المتزامنة ،واعتماد تعويضي على األخرى،ويمكن أن 

يصنف االضطراب بصورة  واسعة إلى عيوب في فك رموز الكلمة،  وعيوب في 

  . الفهم

  عسر القراءة  اضطراب)   Quirous&Schrager:1978  كيورس وسكرجر(

ل يؤدى إلى فشــلهم في إتقان المهارات اللغوية الالزمة للقراءة يصيب األطفا

وهذا يجعل الخبرات المدرسية المعتادة غير مناسبة لتعليمهم تلك . والكتابة والهجاء

  .المهارات

وبالرغم من تعدد تعريفات  عسر القراءة وعدم وجود تعريف واحد محدد 

كيورس (راء من مثل آراء كل من لها،إال أنه يوجد ثمة اتفاق بين العديد من اآل

على ) Stanovich   1991وستانوفتش  (  (Quirous&Schrager:1978) وسكرجر

التي   Learning Difficultiesأن عسر القراءة واحدة من أهم صعوبات التعلم 

  .تحدث عسرا قرائيا يؤثر على تحصيل التالميذ

التالميذ في اكتساب  عسر القراءة اضطراب  ينعكس على قدرة:تعريف اإلجرائي

  . عسر القراءة موجود حيثما وجدت الحروف الهجائية. مهارة القراءة

I .4.1.4  مفهوم عسر القراءةتطور :   

من طرف  )    ,1983Milesميلز   ( حول اللغة حسب تّم نشر أول مالحظة 

و رغم ظهور القراءة  ) Franz Joseph Gall 1828-1758فرانس جوزف غول (

العرض أي عسر  صنفسنة إال أن أول من  5000إلى حوالي  أصلها يعودالتي 
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القراءة كان منذ أكثر من مائة سنة تقريبا والمالحظات األولى لعسر القراءة تّم شرحها 

  :منهم   )Anglo-saxonمن طرف المؤلفين والباحثين  االنجلوساكسون 

عمى (لح الذي أستعمل المصط ) Adolf Kussmaul  1877أدولف كوسمال   (

أن اضطراب القراءة ناتج عن خلل في نصف الكرة )  Word blindness الكلمة 

  .اليسرى للمخ التي تسيطر على منطقة الكالم

، أرجع Dyslexia أول من أستعمل المصطلح ) Djerine 1892جيرين ( ثم ظهر 

 السبب إلى ظهور عسر القراءة إلى خلل في الجهة الخلفية للمنطقة الصدغية ،أين

  .يلتقيان كل من الفص الصدغي والفص القفوي

  Hinshelwood. جيمس هينشلوود بـجامعة قالسقو( ثم طبيب العيون 

University of   Glasgow   ( رأى أن االضطراب ناتج عن خلل خلقي عند

على إدراك  ةاألطفال ولكن ال يمكن مالحظته،ويؤثر في عدم نضج الذاكرة المسؤول

  . الحروف والكلمات

عالج أول حالة تأخر طفل عن ) بـجامعة برادفور  Morgan 1896مورقان  (

القراءة والكتابة بعد تخطى الطفل سن السابعة  ،إذ أنه من الطبيعي أن يتقن الطفل 

بعض الكتابة المبتدئة والقراءة قبل بلوغ هذا السن ،أما أن تستمر حالة التأخر حتى 

  .لة مرضية شخصت عسر القراءةسن الرابعة عشر فهو أمر غير طبيعي وحا

عاد  1909إلى غاية سنة  1896ومن سنة  )Geschwind  1983كشويند (  حسب 

  .و نشر مذكرتين عن هذا الموضوع) Hinshelwood ."هينشلوود" (من جديد

ليشر ( ظهر أطباء من مختلف الدول فنجد مالحظات كل من    1903وابتداء من 

Lecher  ( بهولنداHollande) ( 1861فيرينكي  و    Wernicke(  بـنمسا

Autriche  فوستر (نجد   1904أما في سنةR.Foster (  بـألمانيا)Allemagne .(

و في نفس السنة قام ) Sharp ringer 1906"شاربر ينجر("  1906و في سنة 

ا ـــبتسمية هذه الحالة بنمـو أالكسي) E.Jackson جاكسون (

)Dévelopement-Alexia (ــام و كذلك ق)"فاريات "Variat(  لوكانت"و "

Leconte(  بعرض الحالة األولى التي أطلقا عليها)Typholxie  Congenital.(  
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"  ديسليكسيا"اســم أيضا أقترح ")  Hinshelwood 1917هينشلوود ("أما في سنـة 

)Dyslexie ( و هي كلمة يونانية األصل اشتق من)Dys (أي خطأ أو انحراف و )

Lexie (ي تعني الكلمة أو اللغة، استعملت للتعبير عن صعوبة اكتساب مهارة الت

  .القراءة

فتوصال ) Bashman 1927" بشمــان"و  ) Berkhane 1917" برخــان("أما 

إلى التمييز بين عسر القراءة و الضعف  في الذكاء و بهذا أصبح عسر القراءة 

افترض أنها تأخر ) Appert" ابرت(  "   1924اضطراب في حد ذاته، و في سنة 

جزئي للنمو و فك للعالقة بين الوظائف الخلفية و بالتالي نتكلم عن عسر القراءة 

ثم توصل إلى تصنيف عسر القراءة . الخلقي، الحبسة الخلقية والصمم اللفظي الخلقي

  .ضمن األعراض الوظيفية دون أي إصابة

يقترح نظرية ) Orton Samuel" سمويل ارتون"(  1937إلى  1919فمن سنة 

اإلدراك المرئي المكاني، والخلل ناتجا عن عدم نضج الجهاز العصبي المركزي الذي 

يؤدي على عدم القدرة على بناء تمركز جانبي،أي مشكل الجاذبية لدى المعسورين أي 

  .يدركون الحروف معكوسة

فسرا أن ) Jacquley" جاكلي"و  )Austin 1930"أوستين(" 1930أما في سنة 

  .منتشرة عند الذكور أكثر مما هي عند اإلناث ) عسر القراءة(ة الظاهر

فهو يؤكد على وجود اضطراب في ) Ombredane" أومبرودان("إضــافة إلى 

  .البنية الزمنية و المكانية

  .ظهر عدد كبير من األعمال حول الموضوع منها  1950و منذ سنة  

  ).Danemark(نمارك ـ بد  )Evan  Hallgren(األعمال اإلحصائية و الخلقية 

علم األعصاب ) Ajuriaguerra, Borel Maisonny, Launayمقتبسة من أبحاث 

  .للوظائف الرمزية 

  . أعمالها التي تدور حول االضطرابات العاطفية للمعسورين -).Priche بريش( ثم  

لقد عرفت الدسلكسيا كمشكلة طبية في بداية  القرن العشرين على أنها حالة من عمى  

جيدز و (، وأعزى )Congenital word blindness(الكلمات الوالدى

صعوبة تحديد مفهوم دقيق لعسر القراءة إلى أن   (,Gaddes &Edgell:1974)أيدجل
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كل تعريفاتهما لم تكن إال وصفا ألشخاص قد عانوا من اضطرابات في القراءة ولم 

صل بعد إلى تمام اكتمال فهم تكن تحليال لعمليات اضطراب القراءة، ومن ثم لم يتم التو

عسر )   (Frierson   Barbe : 1976,87فرايسون وباربى ( فعرف . هذه الصعوبة

عجز جزئي في القدرة على قراءة أو فهم ما يقوم التلميذ بقراءته قراءة " القراءة  بأنها

  ".صامتة أو جهرية

 The World Federation ofوتعريف حدده االتحاد العالمي ألطباء األعصاب  

Neurology  )   كريتشليماكدونلد    M Critchley 1970  ( عرفها على النحو

أال أن القدرة العقلية ال توازي القدرات  ةرغم الظروف الجيدة والفرص التعليمي:التالي

  .المكتسبة، كما صنفها على النحو التالي

هي  . Specific developmental dyslexiaالدسلكسيا النمائية المحدودة 

اضطراب يصيب الطفل يظهر كصعوبة في تعلمه للقراءة بالرغم من توافر قدره عقلية 

عادية لديه، وذلك نتيجة لقصور تكويني في بناء الطفل يترتب عليه قصور معرفي 

  .وصعوبة تعليمية بالطرق المعتادة مع كل األطفال

ان المهارات هي اضطراب يصيب األطفال يؤدى إلى فشــلهم في إتق.  عسر القراءة

وهذا يجعل الخبرات المدرسية المعتادة غير . اللغوية الالزمة للقراءة والكتابة والهجاء

  .مناسبة لتعليمهم تلك المهارات

وبالرغم من تعدد تعريفات عسر القراءة وعدم وجود تعريف واحد محدد لها،إال أنه 

رس كيو(يوجد ثمة اتفاق بين العديد من اآلراء من مثل آراء كل من 

 نعلى أ  (,Stanovitch:1994)وستانوفتش (Quirous&Schrager:1978)وسكرجر

عسر القراءة تعتبر من أهم صعوبات التعلم التي تحدث عسرا قرائيا  يؤثر على 

  .تحصيل الدراسي للتالميذ

إلى وجود أخطاء شائعة مرتبطة بعسر القراءة   (Boder 1980)بودر ( وأشارت 

ر ترتيبها، وحددت ثالثة عيوب تؤدى إلى عسر القراءة مثل  عكس الحروف أو تغيي

  :هي 

في التكامل بين أصوات الحروف والقدرة على تطوير  disphoneticعيوب صوتية 

  .المهارات الصوتية 
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في القدرة على إدراك الكلمات ككليات فينطقون الكلمات  diseideticعيوب إدراكية 

ويكتبونها بطريقة تعتمد على أصوات المألوفة كما لو كانوا يرونها ألول مرة، 

  .الحروف

ويعانى التالميذ من صعوبة القراءة وإدراك الكلمات . عيوب صوتية وإدراكية معا 

  . وإذا لم تقدم لهم برامج عالجية فإنهم يستمرون عاجزين عن القراءة . معا

إلى أن التلميذ  (Harris&Hodges:1981)هاريس وهودجز (وأشار 

  -:الثالث التالية المعسوربالخصائص

  .يجب أن يكون العجز القرائى حادا •

  .العجز القرائى ناتجا عن اضطراب في الجهاز العصبي •

يحدث الفشل القرائى بالرغم من وجود عمليات حسية عادية، ومستوى ذكاء  •

عادى، بالرغم من توافر الظروف المواتية لتعلم القراءة سواء في األسرة أو في 

  .المدرسة

فرأيا  أن هناك مجموعة من األسباب التي تؤدى إلى )  1984(وكالفانت  كيرك( وأما 

التلف الدماغي المكتسب قبل الوالدة أو أثناء الوالدة أو بعد الوالدة : عسر القراءة مثل 

للمخ، أو إلى عوامل  Parietalالذي يؤدى إلى اضطراب وظيفي بالفص الجدارى 

وية أو إلى الحرمان البيئي والتغذية، أو إلى وراثية جينية، أو إلى عوامل كيميائية حي

  .عوامل تنشئة أسرية وبيئية 

في مركز البحوث والدراسات المتعلقة   )Vellutino  1988 قيلوتينو. (كما قام

 1989سنة  ) albany" ألباني"(باألطفال التابع لجامعة نيويورك الحكومية  في 

والتصدي لها بما في ذلك فكرة نشوء باختبار المعتقدات الشائعة حول عسرة القراءة 

) الواليات المتحدة(من الباحثين في  وكانهذه المشكلة أساسا عن العيوب البصرية 

وخارجه نجد أن عسرة القراءة مشكلة لغوية دقيقة لها جذورها في مجاالت أخرى 

أي عدم المقدرة على (  phonological coding" الترميز الصوتي"عجز في : منها 

التقطيع "أو عجز في ) : الكلمة والوصول إليه بغية تسهيل تذكرها" صوت" تمثيل

عدم القدرة على تقطيع الكلمات إلى (  phonemic segmentation" الصوتي

أو ضعف في نمو المفردات وصعوبة التمييز في الكلمات ) : مكوناتها الصوتية
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، إن   syntacticوية واإلعرابية البني  grammaticalوالجمل بين الفروق النحوية 

عسرة القراءة البعيدة عن كونها مشكلة بصرية ، تبدو نتيجة لضعف البراعة في 

  .استخدام اللغة لترميز أنواع أخرى من المعلومات 

ولكي يفهم المرء هذا التعريف للمشكلة ، يمكنه أن يتصور العقل كمكتبة مرجعية بالغة 

ق إذ يبدو أن الدراسات الحديثة تشير إلى التطور ، وهذا النموذج المكتبي تشبيه موف

وبتذكر   cross referencing" المرجعية الشاملة"أن عسرة القراءة وثيقة الصلة بـ 

المعلومات المرّمزة والمختزنة في الذاكرة مسبقا بقدر ما هي وثيقة الصلة بترميز 

  .المعلومات الجديدة واختزانها 

راض بأن معالجة المعلومات لالختزان في ويبنى النموذج المكتبي هذا على االفت

الذاكرة تمر بمراحل عدة ، وتتم أولى هذه المراحل في جهاز اختزان حسي حيث 

يحتفظ بنسخة مطابقة للمنبه الحسي لفترة وجيزة ، أما المرحلة الثانية فيعتقد أنها تتم 

وهي نظام محدود    short – term memory" ذاكرة مساعدة قصيرة األمد"في 

فترة ال تتجاوز ثالثين ثانية ) المثير(للمنبه ) المحولة(السعة يحتفظ بالنسخة المرّمزة 

تتحول المعلومات الطبيعية إلى تمثيل رمزي أكثر تجريدا  وفي هذه الذاكرة المساعدة

يعتقد بأن سعتها     long term memory" ذاكرة طويلة األمد"بغية اختزانها في 

ة األخيرة من عمليات الذاكرة فإن الصيغة الرمزية للمنبه غير محدودة ، وفي المرحل

إما أن تصنف وتختزن في الذاكرة الطويلة األمد وإما أن تهمل أو تضيع من الذاكرة 

 هفي أبحاث) Vellutino  1988 قيلوتينو. (  دلقد وج.المساعدة عن غير قصد 

ثناء عمليات تخزين المعتمدة على هذا النموذج أن عسرة القراءة عرض لخلل وظيفي أ

واسترجاع المعلومات اللغوية أكثر مما هي نتيجة عيب في جهاز اإلبصار ، ففي 

طلب إلى الضعاف في القراءة في الصفوف الثاني وحتى السادس الذين  هإحدى تجارب

تكرر خطؤهم في كتابة الحروف معكوسة أن ينسخوا أشكاال وكلمات وحروفا 

ادا بعد إلقاء نظرة سريعة عليها، وطلب إليهم بعد وإعد) مختلطة(عشوائية الترتيب 

ذلك تسمية المنبهات التي كانت كلمات حقيقية ، ولقد وجدنا أن أولئك الضعاف في 

القراءة استطاعوا أن ينسخوا الحروف في الكلمة المنبهة بشكل صحيح اتجاها وترتيبا 

لى نحو نموذجي الكلمة حتى عندما لم يتمكنوا من تسمية الكلمة بدقة ، فنسخوا مثال وع
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was    لكنهم كثيرا ما نطقوهاsaw   وعندما طلب إليهم مباشرة بعد قراءة الكلمات ،

وا أحرفها بالتفصيل فإنهم تمكنوا من قراءتها بترتيبها الصحيح حتى أكاملة أن يقر

  في قراءة هذه الكلمات  أخطأواعندما 

بدال   sawء التي تشبه قراءة إن ما يستخلص من هذه التجربة كان واضحا ، فاألخطا

هي نتيجة صعوبات في تخزين الكلمات المكتوبة ثم استعادتها وليست   wasمن 

  .نتيجة خلل وظيفي في عمليات الرؤية المكانية 

لقد دعمت هذا االستنساخ نتائج سلسلة من الدراسات حول مقدرة األطفال على أن 

عرفونها ، فقد طلب إلى مجموعة من ينسخوا من الذاكرة البصرية كلمات من لغة ال ي

األطفال معسوري القراءة وأخرى من األطفال األسوياء أن ينسخوا كلمات وأحرفا 

عبرية بالترتيب واالتجاه الصحيحين بعد عرضها عليهم لفترة وجيزة ، وقد خضع 

لالختبار أيضا أطفال كانوا يتعلمون قراءة وكتابة اللغة العبرية وذلك بغية المقارنة 

  .ينهم وبين المجموعتين السابقتين ب

وكانت النتيجة الهامة التي حصل عليها هنا هي أن المعسورين تساووا في هذه المهمة 

مع أقرانهم األسوياء مع أن كال من المجموعتين األوليين تخلف بال ريب عن أولئك 

ى أنه عندما ويبدو أن هذه النتيجة تؤكد عل العبرية،األطفال الذين كانوا يتعلمون اللغة 

ألي ارتباط لغوي أي عندما لم يتوفر فيها أي ) أشباه الكلمات(افتقرت الرموز المعقدة 

فإن التذكر البصري لهذه الرموز لم يكن أقل صعوبة بالنسبة  -أثر للمعنى أو الصوت

ألسوياء القراءة منه بالنسبة لألطفال الضعاف في القراءة، ويقود ذلك إلى أن الخواص 

مساعدا في تذكر  وسيطالكلمات ال سيما معانيها وأصواتها تلعب دورا اللغوية ل

  .الرموز البصرية الدالة على هذه الكلمات 

أيضا أن كلتا المجموعتين من األطفال الذين ال يعرفون العبرية قد أبدتا نفس  لقد وجد

ير إلى الميل في كتابة وقراءة الحروف العبرية من اليسار إلى اليمين ، األمر الذي يش

أن األطفال المعسورين ليسوا مصابين بطبيعتهم في مقدرتهم على التمييز االتجاهي 

  .في القراءة والكتابة من اليسار إلى اليمين 

ن يواجهون صعوبة في التمييز االتجاهي فذلك ووبعبارة أخرى إذا كان المعسور

  .عرض الضطراب في القراءة وليس سببا لهذا االضطراب
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ثانوي من هذه الدراسة وهو أن المعسورين واألسوياء في القراءة قد وثمة استنتاج 

وهذا ما أثبتته أيضا دراسات أخرى (تساووا في مدة االحتفاظ بأثر المنبه في ذاكرتهم 

وهذا ) اهتمت مباشرة بتقدير مدى االختزان الحسي لدى القّراء المعسورين واألسوياء

ة الحسية لدى األسوياء وهكذا يبدو أن يعني أن تالشي اآلثار البصرية من الذاكر

  .اإلدراك البصري هو من مرتبة واحدة لدى مجموعتين

ن قادرين على األقل على إدراك الحروف واستردادها وإذا كان القراء المعسور      

بدقة تكاد تساوي الدقة المقابلة لدى القراء األسوياء ، فإن المشكلة عندئذ ترد ثانية إلى 

وي وليس إلى أجهزة الترميز البصرية فمن الممكن الكلمات المكتوبة إما التكوين اللغ

بمعالجتها ككلمات كاملة بناء على مالمحها المنظورة البارزة ومعانيها والسياق الذي 

تظهر فيه وإما عن طريق االنتقال من الجزء إلى الكل في تكوينها بالمسح األبجدي أي 

  . حروفبتقطيعها إلى مكوناتها من أصوات ال

   ولما كان تعلم القراءة صعبا بطبيعته فإن على القارئ المبتدئ أن يتبنى كلتا الطريقتين

 في تعرف الكلمات ، فإذا بالغ الطفل باالعتماد على استخدام طريقة الكلمة الكاملة ولم 

فإن ذلك  –من أصوات الحروف األبجدية في حل رموز الكلمات الجديدة  يستفد

و   wasبدال من   sawصرية كثيرا ، ويرتكب بالتالي أخطاء مثل سيرهق ذاكرته الب

loin   بدال منlion   ومن جهة ثانية فإن األطفال الذي يعتمدون على طريقة المسح ،

األبجدي وحدها  وال يستفيدون من المميزات المنظورة البارزة للكلمات وال لمعاني 

قراءة بطالقة ويتعثرون في فهم ما هذه الكلمات وال لسياقها في الكالم يستصعبون ال

  يقرؤون 

مثل (ويستنتج بوضوح أنه ربما كان السبب في عسرة القراءة عجز لغوي محدد تماما 

يتناول مهارات فرعية معينة ) ضعف المفردات أو العجز عن المسح الصوتي للكلمات

ن هي من المكونات الضرورية لقابلية القراءة ، هذا ما جهة ومن جهة أخرى يمك

القبول على حد سواء بوجود ضعف لغوي أعم عند الطفل يؤثر في جميع مهاراته 

الفرعية ، وهناك فرضية تؤيد وجهة النظر األولى وقد عرضتها 

مختبرات " من  ) Shankweiller.1975 "شانكوايلر.(  ) Liberman."ليبرمان(

  .   New Haven" نيوهاقن"في    Haskins Laboratoires Inc" هاسكنز
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فإن  )  Shankweiller.   شانكوايلر Liberman   1975 ليبرمان  (اوحسب رأي

ون بشكل واضح أنه يمكن تقطيع الكلمات المقروءة والمكتوبة انضعاف القراءة ال يع

إلى أصوات منفصلة وهذا يجعل من الصعب عليهم أن يتعلموا تعرف الكلمات من 

حل الترميز "ما يدعى بـ خالل المسح األبجدي وتركيب أصوات الحروف أو 

 Phonetic" ضعف التقطيع الصوتي"   Phonetic decoding" الصوتي

segmentation   الترميز الصوتي" في مظهر من مظاهر مشكلة أعم "

Phonological coding    عقيمة ) تمثيالت(تتجلى في اختزان الذاكرة رموزا

  .ألصوات الحروف وألفاظ الكلمات 

خلل الوظيفي يمكن أن يؤدي نظريا إلى صعوبة ليس في تعلّم إن مثل هذا ال    

الكلمة ) اسم(األصوات المرافقة للحروف وتراكيبها فحسب ، بل وكذلك في تعلم لفظ 

المكتوبة بكيانها الكلي ، ولذلك فإن الكلمات تختزن دون توفر الترميز الصوتي التام 

فإذا طلب إلى الطفل أن يستعيد لها بما يماثل بطاقات التصنيف في النموذج المكتبي 

الكافية ليتوصل  الالتالكلمة المناسبة من الذاكرة وجد أنه لم يحتفظ بالد) يستدعي(

  .إلى لفظ هذه الكلمات 

 ) Vellutino  1988 قيلوتينو. (هأما نتائج الدراسات التي أجريت في مختبر

حل الترميز "في وفي أماكن أخرى فإنها تؤيد فكرة أن العجز في المسح األبجدي و

من العوامل الرئيسية في صعوبات القراءة ،   Phonetic decoding" الصوتي

في    impaired" المعوقين"وتنسج هذه الدراسات مع بعضها في بيان أن األطفال 

القراءة هم أقل مهارة من األسوياء في تعلم استخـدام أصوات الـحروف لتحلـيل 

أي تجمعات األحرف المستعملة في االختبار (   pseudwords" الكلـمـات الزائفة"

وكذلك الكلمات التي لم تسبق لهم رؤيتها من قبل، ) فيما يشبه كلمات ال معنى لها

أصغر الوحدات (ويبدو أن مثل هذا العجز هو نتيجة لضعف إدراكهم لما للفونيمات 

لديهم  من أهمية ، ولقد وجد أيضا أن أطفال الروضة والصف األول ممن) الصوتية

" صوتية صغرى"بعض المقدرة على تقطيع الكلمات الملفوظة إلى مقاطع ووحدات 

Phonemes   هم أفضل في تعلم القراءة من األطفال الذين ليس لديهم مثل هذه

 1967شال( كل من  المقدرة ولعل التأييد األكثر إثارة لإلعجاب قد جاء من الدراسات
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Chall (نت أن األطفال الذينتدربوا على تمييز أصغر الوحدات الصوتية  التي بي

يتمتعون بقدرة إضافية على المسح األبجدي تعزز مقدرتهم على إدراك الكلمات 

  )أنظر مراحل اكتساب القراءة الفصل الثالث(.المكتوبة 

وكان   Phonemes" الوحدات الصوتية الصغرى"فإذا كان الفقر النسبي في إدراك 

لصوتية يتأصالن في صعوبات  أشد عمقا في الترميز العجز كذلك في حل الرموز ا

الصوتي ، فإن بإمكان المرء عندئذ أن يتوقع أن األطفال الضعاف في القراءة يعانون 

أيضا من صعوبة في تذكر الكلمات التي يسمعونها ، وقد تبين أن األمر كذلك ففي 

أماكن أخرى  وفي )هاسكنز(وفي مختبرات  هعدد كبير من دراسات أجريت في مختبر

تبين أن األطفال الضعاف في القراءة قد قصروا عن أقرانهم األسوياء عندما طلب 

  .إليهم أن يتذكروا كلمات ألقيت للتو على مسامعهم

 Martha  1974  "دنكال ارثم"(لقد وجد عدد من الباحثين أيضا ، خاصة 

B.Denkla(  روديل.ك .ر "و "Rita G .Rudel  ( الجراحين في من كلية األطباء و

 College of physicians and surgeons , columbiaجامعة كولومبيا 

University    أن معسوري القراءة يميلون إلى البطء وعدم الدقة بمقارنتهم مع

القراء األسوياء ال في ذكر الحروف والكلمات فحسب بل وفي ذكر أسماء األشياء 

هذه الدراسات تميز أداء الكثيرين من  العامة الشائعة مثل األلوان واألرقام وفي

المعسورين بمعوقات شديدة مثل اإلسهاب في الكالم والتردد الطويل وأخطاء 

ويبدو بوجه عام أن ". قط "عندما يواجه بصورة " كلب"االستبدال كقول الطفل 

" القدرة على االستدالل على معانيها الداللية"المقصود في إنماء المفردات وفي 

semantic ability   يتسبب في صعوبة تعرف الكلمات الجديدة حسبما أفادته

 syntactic" الكفاية النحوية التركيبية"دراسات عديدة وقد يكون القصور في 

ability    ، يتسبب في صعوبة تعرف الكلمات الجديدة حسبما أفادته دراسات عديدة

سببا    syntactic competence" الكفاية النحوية التركيبية"وقد يكون القصور في 

وفي أماكن أخرى  هآخر لهذه الصعوبة ، فلقد بينت الدراسات التي أجريت في مختبر

أن ضعاف القراءة يبدون أقل مهارة من القراء األسوياء أوال في فهم الجمل وخاصة 

" اإلضافات التصريفية"تلك المعقدة في تركيبها النحوي وثانيا في استخدام 
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inflectional morphemes   المناسبة إلى الكلمات المصرفة لتخصيص األزمنة

للداللة على   ingللداللة على الماضي و    Edمثل استخدام الالحقتين (واألعداد 

وثالثا في التمييز بين الجمل النحوية ) الحاضر المستمر في اللغة اإلنجليزية 

معقدة في قالب نحوي  والجمل غير النحوية ، وأخيرا في استخدام جمل) القواعدية(

صحيح وكذلك في تمييز الفروق الدقيقة بين الكلمات المجردة وبخاصة تلك الكلمات 

" لكن"و" لو"كالكلمات ( noncontent) ال معجمية(الخالية من الداللة المعجمية 

  " ).كتابهم"كما في كلمة " هم"والضمير 

بمقارنتهم مع (قراءة وثمة في الحقيقة دليل قوي على أن قصور ضعاف ال        

في تمييز الكلمات الالمعجمية هو أشد من قصورهم في تمييز الكلمات ذات ) األسوياء

ويبدو كذلك أن ضعاف القراءة " قط"و " كلب"مثل ) المعجمية(الداللة المعجمية 

الكلمات المكتوبة وتجدر  على لتعرفليواجهون صعوبة في االستعانة بسياق الجملة 

حال إلى أنه لم تتوطد بعد العالقة السببية بين العجز في القراءة من  اإلشارة على كل

النحوية "و  semanticجهة والقصور في تناول الخصائص النحوية الداللية 

إن احتمال أن يكون .للكلمات المكتوبة من جهة أخرى   syntactic" التركيبية

ا كانوا مصابين أساسا القراءة مصابين بعجز لغوي يطرح التساؤل حول ما إذ امعسور

تهم الحسية السمعية مصابة افي عمليات السمع ، وأحد االحتماالت هو أن تكون ذاكر

و .ر "بعجز ، األمر الذي يعني أن األثر السمعي يتالشى من ذاكرة أسويائها ولقد قام 

 University of" جنوبيةالجامعة كارولينا "وزمالؤه في   Randel W.Engle" إنكل

south Carolina   بدراسة هذا االحتمال فاستبعدوه وقد وصلنا نحن أيضا إلى نتائج

  .مماثلة 

  

  

  

طويل األمد            اختزان قصير األمد       انتباه          اختزان  اختزان 

  ) مثير(حسي            منبه 
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  حسي                                                                               

  

  

  11الشكل رقم 

  

               

 ،ل الذاكرة والعالقات فيما بينهايوضح هذا الشكل نموذج معالجة المعلومات في مراح

أن المنبه البصري وسمعي تمكث قليال في االختزان الحسي ،فإذا أسترعي المنبه 

أما إذا لم يسترع  ،ندئذ جهاز الذاكرة القصيرة األمدالمنبه عانتباه الشخص،داخل 

يمثل هذا الشكل كيفية تتم عملية   المنبه االنتباه فال يرمز  ويضيع من الذاكرة

وتشير األسهم الطويلة على الشكل إلى بعض التفاعالت  .عند الفرد العادي  القراءة

 Frank Vollutino ينو  فرانك فولوت(مأخوذة من دراسة . بين أجهزة الذاكرة

1989(                                                

وهناك احتمال آخر هو أن ضعاف القراءة محددون بوجه عام في قدرتهم على 

 "برادي.س("اختزان المعلومات الصوتية في ذاكرتهم الدائمة ولقد قومت هذه المسألة 

susan Brady ( من مختبرات)وأسو نة قدرة معسوري القراءة قارم)   هاسكنز

كلمات ( nonverbal"  غير اللفظية " و  verbalاللفظية "على تذكر المعلومات  ايائه

وقد وجدت أن المعسورين تخلفوا عن األسوياء فقط فيما يتعلق ) وأصوات من البيئة

أن  بالذاكرة اللفظية، ووفقا لنمط الذاكرة الذي نتبناه فإن مثل هذه النتائج تشير إلى

متساوون في قدرتهم على المعالجة السمعية في المراحل  اوأسو ياءهضعاف القراءة 

األولى، وإلى عدم وجود أي عجز عام في ذاكرة ضعاف القراءة بالنسبة للمعلومات 

التي يتلقونها عن طريق السمع إال أن ضعاف القراءة على كل حال يبدون مقصرين 

، مختزنة في ذاكرتهم الطويلة األمداللغوية الفي مقدرتهم على استرجاع المعلومات 

  .يز اللغوي المتعلقة بعجز القراءةوتبدو هذه النتائج منسجمة مع نظريات الترم

هناك عدة فرضيات أخرى تقول إن سبب عسرة القراءة يكمن في الوظائف غير و

قصور ال"اللغوية، إال أن هذه الفرضيات كلها غير مقنعة تماما ، فإحداها وهي فرضية 
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تنسب الصعوبة في القراءة إلى عجز عام عن   Attention deficit" االنتباهي

التركيز واالنتباه، وقد وجد بعض العاملين في هذا المجال الدليل الذي يرد هذا النمط 

  .من العجز إلى أنواع من الشذوذ الفيزيولوجي 

خرى غير على أية حال فإن الذين يعانون من ذلك يواجهون صعوبة في أمور أ

القراءة وقد ال يمثلون أولئك الذين تنحصر مشكلتهم في القراءة فقط وتنسب النظرية 

-cross" االنتقال المتبادل للمدركات الحسية"الثانية عسرة القراءة إلى قصور في 

modal transfer   أي عدم المقدرة على الربط بين المنبهات التي يستقبلها جهاز

بلها جهاز حسي آخر ، وهذه النظرية تفتقر إلى التأييد حسي معين وتلك التي يستق

التجريبي كما تفتقر إلى االتساق المنطقي إذ يبدو من غير المحتمل أن يعاني الطفل ذو 

من ) كما هي الحال بالنسبة لمعسوري القراءة(الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط 

أخذنا بعين االعتبار درجة قصور في االنتقال المتبادل للمدركات الحسية ، وذلك إذا 

اإلجادة للتعلم القائم على تبادل المدركات الحسية التي يتطلبها تحقيق سوية متوسطة 

  .على األقل في أي اختبار للذكاء 

عجز في "أما النظريات األخرى فإن بعضها يستحق الذكر إحداها تفترض وجود 

ل أخرى بأن المعسورين وتقو  Associative learning" التعلم بالقرائن والتداعي

كتلك القواعد التي " العالقات الثابتة"يعانون من صعوبة في اكتشاف األنماط وتعلم 

تنظم مفاهيم المسح الهجائي واألعداد ، وتقع هاتان النظريتان في الخطأ كذلك، إذ 

تؤديان إلى القول بأن من يحوز على درجة جيدة في اختبارات الذكاء قد يكون 

الخاصة فتبين أن  هما دراستكة من مثل هذه المعوقات الشاملة ، عرضة للمعانا

ضعاف القراءة الذين لم ينجحوا في اختبارات هذه القابليات كانوا محدودين في 

قدراتهم على الترميز اللغوي ، وعندما لم يعتمد االختبار على الترميز اللغوي تمكن 

ط بين األشياء وتعلم القاعدة ضعاف القراءة من تحسين سوية أدائهم في قضايا الرب

الدراسات مثال طلب إلى مجموعة من ضعاف القراءة وأسويائها أن  تلك،وفي إحدى 

يتعلموا الربط بين أزواج من رموز بصرية مستحدثة وكلمات ال معنى لها ، كل منها 

، وكانت مهمة  ال معنى لهمؤلف من قطعتين وكان كل رمز يمثل دائما نفس المقطع 



 111 

مؤلفة دائما من مقطعين كلما  التي ال معنى لهاأن يتعلم ذكر الكلمة  الطفل هي

  .عرضت عليه مع الرمزين الممثلين لتلك الكلمة 

  2الجدول رقم 

  كلمات حقيقية

  ثالثية األحرف  رباعية األحرف  خماسية األحرف

  مجموعات أحرف مختلطة

  ثالثية األحرف  رباعية األحرف  خماسية األحرف

  األرقام

  ثالثية األرقام  رباعية األرقام  ية األرقامخماس

  

عرضت منبهات لفظية لنصف ثانية أمام قراء ضعاف وقراء أسوياء من الصفين  (

الثاني والسادس ، وفي الجدول هنا أمثلة من هذه المنبهات ، ثم طلب في أحد أطوار 

ات التجربة إلى األطفال الخاضعين لها أن يكتبوا من الذاكرة الكلمات ومجموع

األحرف المختلفة واألعداد وفي طور آخر طلب إليهم من ذلك تسمية كل حرف من 

أحرف المنبه بالترتيب الصحيح بعد لفظ الكلمة إن كان المنبه كلمة لقد تعادل تقريبا 

القراء الضعاف مع القراء األسوياء في النسخ وليس في التسمية ويبدو أن مشكالتهم 

  ).عملية اإلبصار    ليس عن عجز فيتنشأ من عجز في عملية اللفظ و

  

  

  12الشكل 
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كلمات عبرية بأحرف مطبعية مبسطة عرضت واحدة بعد أخرى على ثالث . 

مجموعة من التالميذ ) من الصفوف الثاني وحتى السادس(مجموعات من التالميذ 

تجهالن اللغة  ة ومجموعة من التالميذ األسوياء فيها ، وكلتاهماالضعاف في القراء

العبرية ومجموعة ثالثة من األطفال الذين يتعلمون العبرية وقد عرضت كلمات ثالثية 

لمدة ثالث ثوان وأربع ثوان ) في الصور نماذج منها(األحرف ورباعية وخماسية 

للتجربة أن ينسخوا الكلمات وخمس ثوان بالترتيب ، وكان على التالميذ الخاضعين 

على الورقة من الذاكرة وقد تعادل في األداء التالميذ الضعاف واألسوياء في القراءة 

لكن أحدا من تالميذ هاتين المجموعتين (من المجموعتين اللتين تجهالن اللغة العبرية 

  ) . لم يصل طبعا إلى سوية األطفال الدارسين للعبرية

     

على تذكر الكلمة كاملة طلب إليه أن يحاول تذكر الرمز الواحد  وبغية مساعدة الطفل

الذي يمثل مقطعا معينا ، وبعد التدرب على هذا الموضوع أعيد ترتيب الرموز في 

أو  أزواج جديدة ، ثم عرضت على األطفال لمعرفة ما إذا كان الطفل يستطيع أن ينقل

تقابلة ، والتي تعلمها سابقا في يعمم استعمال وحدات الربط بين الرموز والمقاطع الم

 catربط األزواج الجديدة بكلمات تقابلها وهذا شبيه بتعلم أصوات األحرف في الكلمات 

و  ratو  fatمثل " جديدة"واالعتماد على هذه األصوات الستنباط كلمات  fanو  ranو 

can . وطرحت على مجموعة ثانية من ضعاف القراءة وأسويائها مهمة مماثلة في

الذي يعتمد على نقل ما يتعلمه الطفل في حاالت سابقة إلى حالة جديدة (التعلم االنتقالي 

  ) .واالستفادة منه في تحليل الوضع الجديد

واآلخر لفظي فقد تعلم ) بصري(وبدال من تعلم الربط بين رمزين أحدهما منظور 

أثر التعلم  ونقل) بصريين(األطفال الخاضعون للتجربة الربط بين رمزين منظورين 
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الستخدامه في أوضاع جديدة ، وهنا أيضا كان أحد الرمزين في الزوج المنبه يمثل 

  ) .االستجابة(دوما أحد الرمزين في زوج جوابي 

وكانت إحدى النتائج المهمة لهذه الدراسة أن ضعاف القراءة تخلفوا عن أسوياء القراءة           

والملفوظ وقد استنتج من ذلك ) البصري(ظور في مهمات تعلم الربط بين الرمزين المن

أن ضعاف القراءة واجهوا صعوبة ، أوال في مرحلة تعلم الربط وثانيا في نقل ما 

تعلموه إلى التطبيق في اإلجابة وذلك ألنهم أعيقوا بعدم قدرتهم على تذكر المقاطع 

ستنتاج الخالية المعنى وليس لعجزهم عن الربط والتعميم ، وقد عززت صحة هذا اال

-بنتيجة أخرى مفادها أن ضعاف القراءة تعادلوا مع أسوياء القراءة في الربط البصري

وقد تبين عندئذ أن ضعاف القراءة  transfer learning" التعلم االنتقالي"البصري و 

يستصعبون الحاالت المعتمدة على الربط وتعلم القاعدة فقط في األعمال التي تتطلب 

  .سترجعوا الصور السمعية التي تمثل الكلمات والمقاطع منهم أن يختزنوا وي

ومفاد   serial deficit" القصور التسلسلي"صل أخيرا إلى ما يمكن تسميته بنظرية وو

هذه النظرية هو أن العجز عن تذكر تسلسل مجموعة من األشياء أو الحوادث يكمن 

لترتيب جاهزة للقيام خلف عسرة القراءة ، وتفترض النظرية أن الدماغ مزود بقدرة ل

أن هناك أجهزة إدراكية  لكن حسب الباحثبهذه المهمة على الدوام ، وهذا افتراض 

مختلفة لها قواعدها وأنظمتها إلقامة الترتيب والتسلسل ، فإذا صح ذلك استبعدت مثل 

  .هذه النظريات

ضنا منحى مخالفا بعض الشيء للنظريات التي تعر إلى عدد من الباحثينانتهى ولقد 

لذكرها حتى اآلن ويقترح هؤالء الباحثون إمكانية رد العجز في القراءة إلى عدد من 

االضطرابات العصبية المختلفة حيث يمكن كل منها وراء إحدى العمليات األساسية في 

تعلم القراءة وتقتضي مثل هذه النظرة وجود مجموعة مرتبة من االضطرابات العصبية 

بصري فقصور لغوي فقصور في االنتقال المتبادل تتميز على التعاقب بقصور 

للمدركات الحسية وما إلى ذلك ، وعلى الرغم من أن عسرة القراءة يمكن أن تتسبب 

عن عدة عوامل مختلفة فإن سبب العسرة عند الطفل السوي في كل ما عداها يبدو أكثر 

وتبقى المشكلة  أن موضع المشكلة هو في الساحة اللغوية ويبدو حسب الدراسةتحديدا ، 

  .على كل حال مفتوحة للنقاش
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باحثين آخرين في أماكن أخرى ألقت شكوكا حول مفاهيم أخرى عن هناك إن    

عسرة اللغة ، فمن المهم أوال أن نشير إلى عدم وجود أنماط محددة تماما من السلوك 

فقر الخاص في القراءة عن غيرهم من ضعاف القراءة الذين تنبع صعوباتهم مثال من 

خبرتهم ، كما أنه ليس ثمة أنماط ألعراض سريرية تستطيع هذا التمييز ، فجميع 

الكلمات المكتوبة وتهجئتها ، على تعّرف الالضعاف في القراءة يعانون من صعوبة في 

" عسرة القراءة"إنما ال يمكن اعتبارهم جميعا في عداد المعسورين إذا استعمل اصطالح 

ما في القراءة عند طفل سوي ن فيما عدا ذلك ، وأكثر من للداللة على عجز محدد تما

 20ذلك فإن أخطاء الكتابة المعكوسة التي تعتبر مميزة للمعسورين ال تشكل أكثر من 

من أخطائهم في القراءة التي تقع غالبيتها في تعميمات يعززها عدم اكتمال %   25إلى 

بدال  bomberو kittyبدال من  catو   fatبدال من   catمثل (معرفة الربط اللغوي 

وعالوة على ذلك فإن أخطاء العكس يمكن تفسيرها بشكل مقبول  )bambardierمن 

فلو حاول طفل على  ) Spatial confusion" الخلط المكاني"دون اللجوء إلى مفهوم 

فقط كالّ كوحدة كلية مستقلة ودون أن  topو  potسبيل المثال أن يتذكر الكلمتين 

ات المميزة لألحرف اإلفرادية ، لكان لديه استعداد أو ميل ألن يعكسهما ، يعرف األصو

وقد تحققنا من ذلك في تجارب كانت فيها مجموعتان من معسوري القراءة وأسوياءها 

تتعلمان تعرف الكلمات الزائفة المركبة من أحرف ) في الصفين الثاني والسادس(

ث على أخطاء العكس التي من طبيعة هجائية مستحدثة ، وقد صممت الكلمات بحيث تح

، فاألطفال الذين تعلموا تمييز الكلمات الزائفة بطريقة  sawبدال من  wasالنمط 

من أخطاء العكس أكثر بكثير مما ارتكبه األطفال الذين تعلموا بطريقة المسح  ارتكبوا

كثر مما الهجائي ، إال أن األطفال الضعاف في القراءة لم يرتكبوا من أخطاء العكس أ

  .ارتكبه األطفال األسوياء 

) أو التشوش المكاني(ويبدو واضحا أن التفسير المبني على الخلط المكاني 

  .العكس هو تفسير خاطئ   ألخطاء 

إنه يساء أيضا إدراك األهمية السريرية للكتابة المعكوسة ، إذ يالحظ قدر من الكتابة 

لدى القراء الذين يتطورون تطورا  المعكوسة ، إذ يالحظ قدر من الكتابة المعكوسة

طبيعيا ولدى الضعاف منهم على حد سواء ، والمرجح هو وجود رواسب ضعف من 
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مرحلة مبكرة من مراحل النمو ، يحتاج ضعاف القراءة زمنا أطول لتجاوزها  وأعتقد 

أنها تتشبث لدى هؤالء األطفال ألنهم يستصعبون تذكر جميع الداالت اللغوية البصرية 

فيها الداالت التي يوفرها سياق الجملة ، تلك الداالت التي تعزز الوصول إلى حكم بما 

دقيق على المواضيع النسبية للكلمات والحروف وعلى االتجاه الذي تندرج فيه ، أما 

ما يتسبب في تشبث عادة الكتابة المعكوسة فيكمن في االفتقار للتدريبات الصحيحة 

  .عنه حقا مشكالت الطفل القرائية   على الكتابة والتهجئة بما تنجم

رى بعبارة أخرى عندما تالحظ الكتابة المعكوسة عند القراء الضعاف فإن ي هإن

ظهورها هو نتيجة لصعوبة يعانونها في القراءة أكثر مما هو عالمة فارقة للخلط 

وثمة تصور عام آخر يقول بأن مشكالت القراءة تنشأ عن أنواع . البصري المكاني 

بصرية أو عاهات  –تترافق مع اختالالت حركية وحركية ) حسي ز إدراكمن عج

عينية غير فقدان حدة البصرة ، فإذا كانت أنواع القصور  في التطور الحركي 

البصري أو العيوب في حركات العين هي التي تسبب ضعفا في اإلدراك  –والحركي 

يتعلم القراءة والكتابة  وفي مشكالت القراءة  فقد يحار المرء عندئذ في تفسير كيف

الكثيرون من األطفال المصابين بشلل مخي وبمختلف عيوب حركة متابعة العين 

  ) .تسديد النظر(

وال يزال هناك تصور آخر ، وهو أن انتشار عسرة القراءة في البلدان التي تعتمد 

بة فيها الكتابة فيها على حروف هجائية أكثر من انتشارها في البلدان التي تعتمد الكتا

على األشكال الصورية أو التي تكون الكتابة فيها أقل تعقيدا من حيث بنيتها الصوتية 

 Harold W.Stevenson" ستيفنسون.و .هـ " (وقد قادت دراسة أجراها) اللفظية(

إلى دليل يدحض هذه الفكرة ، فقد  ) Michigan" متشيغان"وزمالؤه من جامعة  

ن أطفال المدارس في مدن متشابهة في الواليات اختبر الباحثون ثالث مجموعات م

مجموعة المتحدة واليابان وتايوان ، وقورن تالميذ المجموعات الثالث من خالل 

ضخمة من االختبارات التي تقيس التحصيل المدرسي وكذلك القدرات اللغوية 

ليابان والمعرفية ، ولم تؤد نتائج هذه الدراسة إلى ما يدل على أن نظامي الكتابة في ا

  ) .عند بعض األطفال اليابانيين والتايوانيين(والصين يحوالن دون العجز في القراءة 
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ويبدو أن حقيقة كون اللغة اليابانية تستخدم رموزا تدل على كلمات كاملة لم تؤد إلى 

  .فروق في النتائج بين التالميذ اليابانيين والتالميذ التايوانيين 

  

  

  

  

  

  

  

  

.I4 5.1 .ينيعصبي لدى معسوري القراءة والقراء العادالتفسير ال:  

إن تقدم البحث العلمي والتقنيات العلمية التي تمكن من قياس الفعاليات الدماغية 

عند أداء وظائف تفكيرية والتي تمكن من إظهار نماذج دماغية في حال تنفيذ العمليات 

ي المنسوب إلى التفكيرية مكنت من الوصول إلي تقدم كبير في فهم األشكال الدماغ

عدم نجاعة مناطق دماغية معينة والتي تشكل األجهزة الدماغية لعمليات القراءة 

والتعرف على الكلمات في حال القراءة لدى معسوري القراءة مقارنة مع أقرانهم 

بحيث أن األبحاث تؤكد أن أدمغة معسوري القراءة تعتمد على مناطق . القراء العاديين

شواتز (  لية القراءة عن تلك التي تعتمدها أدمغة القراء العاديوندماغية مختلفة في عم

بحيث أن معسوري القراءة يعتمد على منطقة )  ,Pugh  Shaywitz  2001 و باك

ومنها منطقة االستخراج  (Inferior frontal gyrus)االلتفاف المتدني األمامي 

 لى الجهاز الدماغي المسمى بينما يعتمد القراء العاديون ع (Broca)بروكا   –اللفظي 

temporal – parietal   نسبة إلى موقعه الدماغي و الذي يحتوي على االلتفاف

 Superior temporalيوالجهاز التزامني العلو (angular gyrus) الزاوي 

system) (نطقه المسماة بالفص الصدغيمباإلضافة إلى الOccipital – Temporal 

صري التزامني وهي تتطور متأخرةً نسبياً ومسؤولة وتضم أجزاء من القسم الب 

البحث العلمي . باألساس عن التعرف على الكلمات بعد االنكشاف عليها لمدة طويلة
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يؤكد بـأن هذه المناطق التي ذكرت والتي اكتشف بأن القراء العاديين يعتمدون عليها 

ى عسيري القراءة بشكل أساسي في عملية القراءة هي غير متطورة بالشكل السليم لد

للتوضيح انظر الشكل . لذلك نرى آن اعتمادهم هو على مناطق أمامية كما ذكر أعاله

  ).رسم رقم  ( أدناه   

من هنا فإن األبحاث تؤكد على وجود اعتماد دماغي على المناطق األمامية في 

في حال  (Anterior region)الجزء األيسر من الدماغ لدى معظم عسيري القراءة 

في النصف األيسر من الدماغ والتي  Posterior regionم نجاعة المناطق الخلفية عد

  .تشكل المناطق األساسية التي تعتمدها أدمغة معظم القراء العاديين كما تظهر األبحاث

  

  

  

  

  

.I 6.1.4 اإلمالئية ةالكتابي ةوتطور المقدر ةبين اكتساب القراء ةالعالق               

القراءة تشكل عامال أساسيا في تطور المقدرة على الكتابة إن عملية اكتساب 

" تغذية"فعند القراءة تبدأ عمليات . وتمثيل الكالم كتابيا بصورة أحرف بشكل سليم

بأشكال  الكلمات التي يتم )  ( Orthographic Lexicoالقاموس الشكلي للكلمات 

 )  Seidenberg, 2001; Ellis, .1993; Frith, 1985(استخراجها عند الكتاب 

في حالة آن عملية الكتابة هي عكسية لعملية القراءة، فإذا كانت عملية القراءة مرتكزة 

على استخراج النغمات من األشكال الحرفية ودمجها للوصول إلى اللفظ الصحيح 

للكلمة فان عملية الكتابة أو التهجئة اإلمالئية مرتكزة على تمثيل تلك النغمات بواسطة 

لذلك على الكاتب آن يعي ما هو الشكل . المالئمة لها) األحرف(لشكلية الرموز ا

المناسب للصوت في الكلمة من اجل أن يصل إلى تمثيل دقيق لألصوات بواسطة 

  .األشكال الحرفية المالئمة

ولكن في لغات عديدة ومنها اللغة العربية أصوات متشابهة لحٍد كبير لها تمثيل حرفي 

تطلب من الكاتب أن يكون ذا وعي نغمي دقيق لتميز االختالف مختلف، اآلمر الذي ي
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بين هذه األصوات وصاحب وعي قاموسي شكلي لكي يستطيع استخراج الشكل الدقيق 

إن هذا الوعي القاموسي ألشكال للكلمات هو نتيجة حتمية لتخزين األشكال . للكلمة

تطور هذا القاموس  الصحيحة للصور الكتابية للكلمات في القاموس الشكلي بحيث أن

الشكلي هو نتيجة حتمية لممارسة صحيحة ومتقنة لعملية القراءة والتي تعتبر المغذي 

ومن هنا تتضح العالقة ما بين عسر القراءة وعسر الكتابة . لهذا القاموس الشكلي

الذي يعرف بعدم قدرة الطالب على كتابة كلمات   (Surface dysgraphia)السطحي 

ليس كما تقرأ أي أن على الكاتب أن يعتمد على قاموسه الشكلي شاذة التي تكتب 

للكلمات من أجل كتابة تلك الكلمات وبسبب عدم نجاعة ذلك القاموس نرى الكاتب 

  .  صاحب هذا النوع من العسر يتكل على كتابة نغمية  سمعيه أي يكتب كما يسمع

 )1986; Snowling, 1987; Temple, 1985 Frith, .(لكن"لمة الك: مثال "

آو يستصعب التمثيل الحركي في كلمات تحتوي على أصوات متشابهة ". أكن"يكتبها 

دفضع او دفدع أو أن يكتب التنوين في آخر الكلمة كحرف نون :  كأن يكتب ضفدع

أن عدم قدرة هذا الشخص صاحب هذا النوع من عسر الكتابة السطحي هو .. والخ 

في عملية القراءة وبذلك عدم القراءة بشكل صحيح نتيجة حتمية للصعوبة التي يواجهها 

وابتعاد الشخص عن ممارسة القراءة تحد من التطور والتغذية السليمة للقاموس الشكلي 

للكلمات وتدفع ذلك القاريء إلي أن يعتمد أساليب نغمية عند الكتابة واإلمالء، هذا 

سة التي أجريت لتحليل الكتابة النغمية ظهر بشكل واضح في الدرا ءالمعطى من الخطا

  .لدى طالب عسيري القراءة) اإلمالء(أخطاء القراءة والكتابة الهجائية 

من هنا تظهر العالقة الواضحة بين عسر القراءة وعسر الكتابة السطحي بشكل 

  .خاص

هناك أبحاث عديدة تظهر وبشكل واضح تلك العالقة القائمة بين اكتساب القراءة 

بعض الباحثين يقترح تفسير الصعوبة في التذكر المرموز . وعملية إتقان الكتابة،

(implicit memory)  )سوالينك (Snowling 1987    كتفسير لصعوبة استخراج

الشكل الصوري المالئمة للكلمة الهدف بحيث آن تلك الصعوبة في تذكر الشكل 

 الصوري المالئم هو نتيجة حتمية للفشل في مرحلة تفكيك  الشكل عند القراءة

(decoding) وذلك ألن القراءة نفسها وعملية الترميز لم تكن سليمة.  
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.I4 .7.1 عسر الكتابة التطوري:  

كما رأينا سابقا فأن عسر القراءة يعتبر عامال مؤثرا على عملية اكتساب الكتابة 

وبالتالي فأن األبحاث العلمية تؤكد على الترابط القائم بين عسر القراءة  وعسر الكتابة 

، لقد تم الشرح عن عسر الكتابة السطحي أعاله آن Surface dysgraphia حيالسط

التفسير العلمي المطروح لوجود مثل هذا النوع من عسر الكتابة منسوب إلى تلف 

التي تحتوي األشكال الحرفية للكلمات وبما أن   (Lexical route)القناة القاموسية 

ذا العسر لدى معسور القراءة هو األشكال هو تطوري فأن السبب في وجود مثل ه

  .Temple, 1986)تمبل( نتيجة لعدم تطور هذه القناة بشكل سليم

المنسوب للمجال الكالمي  ةتظهر وجود أنواع أخرى من عسر الكتاب ةالدراسات العلمي

هذا النوع من عسر الكتابة . Phonological dysgraphiaوهو عسر الكتابة النغمي 

والتي تحد من فعالية  (Phonological route)ناة النغمية منسوب إلى خلل في الق

أن مثل هذا Temple, 1986) تمبل ( عمليات الفك النغمي والتمثيل النغمي الحرفي 

النوع من عسر الكتابة يتصف بكثرة األخطاء الكتابية الناتجة عن عدم مالئمة الصوت 

ال يمثل األصوات للشكل الحرفي المناسب، بحيث أن الناتج الحرفي المكتوب 

من  )بيت(مثال إذا طلبت من تلميذ المعسور أن يكتب كلمة . المسموعة في الكلمة

الممكن أن يواجه صعوبة في مالئمة األشكال الحرفية لألصوات التي سمعها فيكون 

يواجه ذلك الكاتب  ،"ينفرد"، آو في كلمات ذات مقاطع متعددة ككلمة )تيب (الناتج مثال 

ع من العسر الكتابة صعوبة في تمثيل جميع األصوات في الكلمة صاحب هذا النو

بواسطة األحرف وذلك للصعوبة التي يواجهها في عميلة الفك النغمي وتعرِّفه على 

النغمات التي تمكنه من كتابة الكلمة، فنراه يحذف من األحرف آو يضيف أحرف غير 

حص العالجي الستبيان في الف)   Ellis   1993إيليس (موجودة أصال في الكلمة 

وجود مثل هذا النوع من عسر الكتابة للمفحوص كلمات زائفة لم يراها من قبل بحيث 

انه من اجل كتابة هذه الكلمات يتطلب منه االرتكاز على عملية الفك النغمي والمالئمة 

الحرفية، والحكمة من أن ال نعطي له كلمات عادية هي بأنه من الممكن آن  –النغمية 

بكتابة هذه الكلمات من ذاكرته القاموسية، حيث أن بهذه الطريقة من الممكن أن  يقوم
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تعرف فعالية عملية الكتابة التهجئة المبنية على أساس الفك النغمي والمالئمة النغمية 

  .الحرفية

في فحص وجود عسر الكتابة السطحي يعطى للمفحوص كلمات تضم أصوات 

  ...)ت والخ  - ذ، ط  - ض، ظ  - مثال د( ة تتمثل بواسطة أحرف مختلفة في اللغ

لكن، هذا،  أو كلمات : ضفدع ، مضطرب، ارض أو كلمات شاذة كتابيا مثل: مثالً

وي على تنوين لكي نفحص ما إذا كان الكاتب يعتمد على كتابة  قاموسية مبنية حتت

آي (فقط على تعرفه على أشكال الكلمات وقوانين الكتابة أو مبنية على كتابة نغمية 

يعتمد على  ) Bryant 1985براينت ( الكاتب الماهر  حسب  ).يكتب ما يسمع

أسلوبي الكتابة النغمي والقاموسي فحتى يستطيع الكاتب أن يكتب بشكل صحيح يجب 

أن يكون صاحب مهارة جيدة في عملية الفك والتمثيل النغمي ومن جهة أخرى بحيث 

  .ماتأن يكون صاحب قاموس متطور إلشكال الكل

  

  

  

  

  

  

. I.8.1.4  الذاكرة الفعالة( Working Memory ) ةوعملية القراء:  

إن المهارات اللغوية متعلقة بعمليات معالجة لغوية بواسطة أجهزة تفكيرية ذات سعة 

أن إحدى تلك األجهزة التفكيرية التي أخذت حيزا كبيرا في البحث العلمي . محدودة

ل خاص والمعالجة التفكيرية بشكل عام كان جهاز اللغوية بشك ةلفهم عمليات المعالج

  .الذاكرة الفعالة

نموذجا  (Baddeley& Hetch, 1974)باديلي وهيتش ( اقترحا  1974في سنة 

وبحسب هذا النموذج فان . يصنف أجزاء هذا الجهاز التفكيري المسمى بالذاكرة الفعالة

مع , ة زمنية للمعلوماتالذاكرة الفعالة هي جهاز محدود السعة يعمل لخزن ومعالج

 للمعلومات  ةالتشديد على عملية المعالجة آي أن عملية التخزين ترافقها عملية معالج
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فأن جهاز  ) Baddeley 1992) Baddeley& Hetch 1974 باديلي وهيتش(( 

أوال جهاز التنفيذ المركزي . أقسام آو أجهزة مركبة 3الذاكرة الفعالة مكون من 

(Central executive)  والذي يعمل كمجند للتركيز والمراقبة أثناء المعالجة باإلضافة

الذي   (Visuospatial sketchpad)إلى جهازين آخرين وهما الملف البصري 

 ييختص بالتذكر الفعال لمعلومات بصرية فراغية غير كالمية وجهاز الربط النغم

(Phonological loop) طيات كالمية والمختص في عملية تذكر فعال ومعالجة مع

       (Phonological loop)إن جهاز الذاكرة الفعالة للربط النغمي .ونغمية لغوية

يلعب دورا هاما في عملية اكتساب القراءة وتنفيذها )   Baddeley 1992باديلي (( 

بحيث أن التذكر الفعال هو تذكر المعطى وممارسة معالجه بواسطة ذلك . بشكل دقيق

مثال إذا قلنا لكم سنذكر لكم كلمات وعليكم )   Baddeley 1992باديلي  . (( المعطى

بعد كل كلمة نذكرها لكم  أن تقولوا ما عكسها في النهاية يجب أن تذكروا جميع 

مثال نقول طويل عليكم أن تقولوا قصير، ) أي العكس(الكلمات التي ذكرتموها أنتم 

لكلمات المعكوسة وبترتيبها حار في النهاية عليكم استرجاع ا –أبيض، بارد  –أسود 

في هذه العملية قمتم باستخراج الكلمة المعكوسة . قصير، أبيض، حار:  الصحيح أي

األولى وبالتالي حفظتموها في الذاكرة للمدى القصير في حال أنكم تمارسون عملية 

األول والثاني  نالعكس للكلمة الثانية وبعدها للثالثة في حال أنكم تتذكرون العكسيي

كلمات السابقة، إذا تالحظون أنكم تتذكرون وتمارسون معالجة كالمية معينة، هذا لل

  .النوع من التذكر يسمى التذكر الفعال بحيث أننا نمارس فعالية تفكيرية أثناء التذكر

لننتبه اآلن لما يحدث أثناء عملية القراءة وبالذات لدى تلميذ مبتدئ في عملية اكتساب 

لكي يقوم بقراءة الكلمة عليه أن يفك كل صوت :  ر في القراءةالقراءة آو تلميذ معسو

وعليه أن ) Vellutino 1988فولوتينو كما ذكرنا سابقا (بحسب الشكل الحرفي 

يحفظ الصوت الذي قام بفكه في ذاكرته منتقال إلى الحرف التالي لكي يفك الصوت 

يقوم هذا القارئ  منه وهكذا وصوال إلى الحرف األخير، في أثناء عملية الفك هذه

بعملية دمج لألصوات التي فكها وبحسب ترتيبها إذا نالحظ بأنه لدينا عملية تذكر 

فعال،  فك الصوت أوال وحفظ في الذاكرة للمدى القصير ثانيا، ثم ننتقل إلى الحرف 

التالي لفك الصوت ودمجه مع الصوت السابق ومن ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه 
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افة إلى أهمية تطور الوعي النغمي وقدرتنا على مالءمة الصوت إذا باإلض. وهكذا

المالئم للشكل الحرفي المالئم ولكي تتم عملية الفك والدمج النغمي فهناك حاجة ألن 

يعمل جهاز التذكر الفعال بشكل سليم لكي يتسنى للقارئ  أن يقوم بعمليات الفك 

  .والدمج النغمي بشكل سليم

ي يستصعب في عملية المالءمة الحرفية النغمية  يستنفذ معظم إن التلميذ المعسور والذ

باديلي  ((( مصادر التركيز الموجودة لديه في عملية المالئمة هذه وبالتالي كما فسرها  

Baddeley 1992   ( أن جهاز التنفيذ المركزي والذي يعتبر المحرك لجهاز الذاكرة

ية وبهذه الطريقة يستصعب القارئ الفعالة يعطب نتيجة لعدم وجود مصادر تركيز كاف

عسير القراءة تذكر األصوات التي قام بفكها وعندها يصل إلي لفظ غير صحيح 

  .للكلمة

من الممكن أن يكون هذا الجهاز المنسوب للذاكرة الفعالة اللغوية ، معطوب أصال في 

راء حالة قراء المعسوريين ، وذلك تبعا للقصور اللغوي الذي يعاني منه هؤالء الق

  .نتيجة لعدم التطور السليم للمناطق الدماغية اللغوية

األبحاث العديدة أقرت بالدور المهم الذي يلعبه جهاز الذاكرة الفعالة النغمي في 

وأبحاث أخرى تطرح أهميته في تنفيذ مهام كالمية لغوية تفكيرية . اكتساب القراءة

  1998شال ونيوكاب مر( ففي البحث الذي آجري من قبل . عليا كفهم المقروء

Marshall. Newcombe,. &(   على أشخاص يعانون من الحبسة(Aphasia)  

وهو أشكال لغوي ناتج عن خلل يعطب مناطق اللغة والفهم والقناة الواصلة بين (

 ةبين سعة جهاز الذاكرة الفعال ةوجدوا عالقة قوي) مناطق فهم اللغة واستخراجها

بحيث انه كلما زادت . همات لفحص فهم المقروءوبين أداء الشخص في م ةالكالمي

سعة هذا الجهاز الحتواء المعلومات ومعالجتها استطاع الشخص أن يعالج المواد 

  .بشكل أكثر فعالية وبالتالي يصل إلى ترميز وفهم أفضل للمعلومات

.I .9.1.4 االضطرابات المشتركة مع عسر القراءة:  

ع اضطرابات في نمو الوظائف االساسية مشتركة في اضطرابها م عسر القراءة إن

إذن سوف نبحث هنا عن . الخ...الزمان و التوجيه في المكان،ومثل اللغة 
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يجب إجراء  في البدايةلكن .في الدراسة التالية  االضطرابات المشتركة لعسر القراءة

ما إذا كانت إصابة دماغية  ندركعلى الطفل لكي  Neurologyاالختبار النروعصبي 

مختلف االختبارات  استعمال و) البصر، السمع(ضطراب في الحواس أو ا

بالكشف عن االضطرابات  لنا مهمة جدا فهي تسمحألنها  السيكولوجية و الحركية 

( اختبار يستعمل غالبا  Intellectuelفالكشف عن المستوى العقلي .المشتركة

على سنة الذي يحتوي  15إلى  8في سن )  Wechsler  W.I.S.C روكسل

اختبارات لفظية  واختبارات أدائية ونتائج قياسية، فالطفل المصاب بعسر القراءة 

نجد أن نتائجه ضعيفة جدا بالمقارنة مع قدراته العقلية الحقيقية فاالضطرابات 

  :المشتركة التي يمكن استخالصها من االختبارات هي

 .تأخر في اللغة •

 .في الجانبية تاضطرا با •

 إ.زمان و المكاناضطراب على مستوى ال •

 .                               ضطراب  عاطفي وسلوكي  •

الحظ تلك   ) Vernon 1976فرنون "حسب الدراسات التي أجريت من طرف 

الحظ وجود تأخر في  :االضطرابات المصاحبة لعسر القراءة هي على النحو التالي

، و التأخر % 30ما بين اللغة  لديهم ،كما يؤكد معظم الباحثين  أن نسبة تتراوح 

و هذا ما يساعد على . في اللغة يسبق ظهور عسر القراءة ،حسب التسلل الزمني

التشخيص المبكر قبل سن الدراسة عند المعسورين لكن هذا ال يعني أن كل تأخر في 

اللغة يؤدي حتما إلى عسر القراءة و ال يعني أيضا أن كل المعسورين قد كانوا 

  .، إال أن هذا االضطراب يشترك مع عوامل أخرى يعانون تأخرا لغويا

نصفي لكرة المخية ) انظر الفصل اثالث( خلل في سيطرة أحد : اضطراب في الجانبية •

الذي يتسبب في سوء استعمال الجانبية أي بصفة عامة كلما كان هذا الصراع دائما 

 1925رتون أ(ومن هذا تؤكد الدراسات . و مختلفا، كلما كان تكرار الجانبية أكبر

Orton   (و يمكن أن نستنتج أن اضطراب الجانبية غير . بسوء استعمال الجانبية
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مرتبط بعسر القراءة إال في أقل من ثلث الحاالت، فهذه النسبة إذن ال تدعم أن أصل 

عسر القراءة ناتج عن عدم سيطرة أحد نصفي الكرة المخية، و كما نعلم أن اكتساب 

ى و اليسرى و عادة نالحظها في سن السادسة و السابعة الجانبية أي معرفة اليمن

و أما عند أغلب المعسورين ال يمكن ).Piaget 1970  بياجة( عند العاديين 

  .مالحظتها إال بعد تسع سنوات أو عشر سنوات

هذا االضطراب يترجم من خالل خلط و قلب :اضطراب على مستوى الزمان و المكان •

وضح هذه االضطرابات و على األساس اختبار الحروف و نجد عدة اختبارات ت

)Rey ( و)Bander(   مكعبات ،)Kohs( ، 20حيث نسجل . و ترتيب األشياء % 

فتكرار هذا االضطراب نجده . من المعسورين سالمين من اضطراب في البنية المكانية

بكثرة عند االطفال الصغار لكنه سيختفي مع مرور الزمن إال أن عسر القراءة تبقى 

أن األكثرية الذين لهم )   Piaget 1970 بياجة( دائمة و من الواضح أيضا حسب  

أما االضطراب . اضطرابات في اإلدراك المكاني هم السالمين من عسر القراءة

. الزماني فنبينه عن طريق اختبار في اإليقاع بحيث نالحظ صعوبة في إعادة اإليقاع

طفل يتطلب منه إمكانية معرفة الموجة و من الواضح إذن أن اكتساب اللغة عند ال

 -.الصوتية

  :اضطراب عاطفي و اضطراب في السلوك •

إن موقف المعارضة و الرفض عند الطفل المضطرب عاطفيا يؤدي إلى تأخر في تعلم 

القراءة و االضطرابات السلوكية مرتبطة باضطرابات عاطفية و التي لها مكانة بارزة 

فحوالي اثنان على ثالثة ) Rutter 1977  رايتر( في جدول عسر القراءة عند الطفل

من المعسورين لهم اضطرابات عاطفية، فمن الصعب توضيح كل ما يعيشه  3/2

الطفل من االضطرابات لذلك يجب إجراء اختبارات إسقاطية، كما يمكن أن نجد عند 

  :الطفل المعسور سلوكات مختلفة منها
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المعارضة، عدم النشاط،  )  Rutter and Williams, 1992( :ردود فعل معارضة •

كما يمكن . نوع من الخمول، عدم المباالة الكلي، الكف الذي يصل أحيانا إلى البكم

  .أن تعبر المعارضة من خالل النشاط أو نوع من التشويش، العنف و الغيرة

يتواجد القلق بصفة دائمة كما يمكن أن يترجم بطرق ) Rutter 1977 رايتر : القلق •

اضطراب في  - التبول -عادة: (رة أي عن طريق مظاهر ثانوية مثلغير مباش

  . النمو اضطراب في الهضم

تتمثل في السرقة، الكذب و تركيب قصة خيالية ) Rutter 1977 رايتر : اإلجرام  •

فقد ). فالطفل هذا يحاول المخادعة، الرفع من قيمته و يعوض ضعفه(عن الواقع 

ي نسبة االضطراب السلوكي و نجد أن موقف يتبين أن موقف أفراد محبطه يؤثر ف

العائلة أمام الفشل الدراسي للطفل أساسي و مهم، لكن الطفل يتخذ موقف 

  .االنطواء

قد يحاول األطفال )    John Stein  1996 جون ستين(   :التعويض و اإلسقاط •

بالتهرب من المسؤولية و  ةتجنب المضايقة و الشعور باإلحباط و عدم الالمباال

و قد يكون لشعورهم تجاه . لقاء اللوم على غيرهم في الفشل الذي يلح بهمإ

المدرسة معنى خاصا عندهم فيعوضون السبب الحقيقي الذي يسبب لهم القلق و 

 .اإلحباط بسبب آخر غيره كالعدوان

I.2.4 وعالجها  عسر القراءة أسباب:  

ند الطفل هو طرح إن أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نالحظ صعوبات التعلم ع

؟ بحيث معرفتنا ألسباب هذه المشكلة يساعدنا  كيف حدث هذا و لماذا: السؤال التالي

إال أن اإلجابة على أسباب صعوبات . على معرفة عالجها، و كيفية التعامل معها

التعلم لم تتبلور بعد و ليست لها إجابة شافية إلى حد اآلن فمعظم األبحاث التي تمت 

وع ترى أن السبب يكمن في تعرض دماغ الطفل لإلصابة أثناء الحمل، في هذا الموض

فقد يتعرض الجهاز العصبي إلى حاالت يفقده بعضها القدرة على القيام ببعض مهامه 

فينشا عنها صعوبات تعيق التعلم بالشكل العادي، كما يمكن أن تكون أسباب أخرى و 

ماعية و على هذا يمكننا تقديم منها وجود عوامل سيكولوجية و أخرى عاطفية و اجت
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بعض األسباب التي قد يكون سببا في صعوبات التعلم عامة و مؤدية إلى عسر 

  .القراءة

I .1.2.4 أسباب عسر القراءة حسب رأي التربويين  

يتوقف التحصيل في القراءة على قوى ) Vernon 1976فرنون : ( األسباب البيئية

القراءة و األطفال الذين في أسر أو عائالت  الطفل الشخصية و على متطلبات برنامج

يأتي بعض . تعلم القراءة كمتعلمين تعساء غير امنين نيسود فيها التوتر قد يبدأو

التالميذ من بيئة منزلية يشيع فيها الحب و التفاهم و تتاح فيها الفرص لتنمية القدرات 

آلخر يأتي من بيئات الفردية و يسود فيها اإلحساس بالطمأنينة و األمان و البعض ا

تفتقر لكل ذلك بل و تسودها المشاجرات بين الوالدين، إهمال الطفل و تجاهل فرديته 

و القلق أو العدوانية و المنافسة  ةو تعنيفه و المبالغة في تدليله و السيطرة الو الدي

كل ذلك يؤدي إلى التوتر العصبي و اإلحساس عدم األمان . الخ... المدمرة بين اإلخوة

على ازدياد نسبة المشكالت  )Newton 1984نيوتن ( و تدل الدراسات التي قام بها 

أن اإلهمال أو العدم الفهم المتعاطف . العائلية في بيوت التالميذ الضعاف في القراءة

قد يولد لدى الطفل الشعور بأنه غير محبوب و غير مرغوب فيه، مما يسبب قلقا 

  .للطفل و فقدانه للثقة

يرون أن )  Vernon 1976فرنون ( الكثير من الباحثين : لبيداغوجيةاألسباب ا

طريقة معينة في تعلم القراءة مثال الطريقة العامة تدفع الطفل إلى أن يكون مصاب 

بعسر القراءة، فالطريقة التي تعد سيئة أو بداية خاطئة في القراءة تؤدي إلى الفاشل 

: سليكسيا مرتبطة بالعوامل المادية مثالوإضافة إلى الطريقة المستعملة نجد أن الدي

و إلى عوامل نفسية بيداغوجية، نقص في  ).اكتظاظ األقسام، التغيير الدائم للمعلم(

الرشاقة عند انتقاء الطريقة و المواقف النفسية الخاطئة التي تظهر العالقة بين المعلم 

 .و التلميذ

البيداغوجية في مقدمة  العوامل النفسية) Vernon 1976فرنون ( " لذلك وضع  

كما توصل إلى أن البؤس وراء انتشار فكرة الصفوف . البرنامج و الخطة التعليمية

الخاصة بالبرامج العالجية للقراءة يرجع إلى فشل المدارس في مالئمة المناهج 
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. الدراسية للسياسة المتبعة في نقل التالميذ من صف دراسي إلى صف أخر أعلى

ز القرائي نتيجة البدء بتدريس البرنامج العادي للقراءة قبل أن يكون فعادة ما ينشأ العج

الطفل مستعدا له و بسبب افتقار الطفل للخبرات السابقة و اإلمكانيات اللفظية، و نمو 

  .بصري و عدم النضج الكامل إدراك سمعي

ال يتوقف عند   )  Rutter and Williams, 1992(إن األمر حسب كل من 

فشل و ما يؤدي إليه من شعور بعدم الكفاءة و الشعور بالنقص و عدم اإلحباط و ال

الطمأنينة بل يتعداه إلى الثورة و العصيان، فيبدأ المعلم تطبيق برنامج واحد لتعليم 

القراءة لجميع التالميذ في بداية الصف األول يؤدي حتما إلى فشل الكثير منهم في 

  .الوفاء بمتطلبات هدا البرنامج

 )Critchley 1978كريشلي ( ه األسباب البيداغوجية إلى ثالث هي تصنف هذ 

تعتبر الظروف التعليمية من أهم األسباب التي ينشأ عنها العجز : األسباب التعليمية) أ

ألقرائي فهي سبب رئيسي لصعوبات القراءة، فغالبا ما يكتشف التشخيص الدقيق 

التعليم أو في البرامج لحاالت العجز ألقرائي عن نواحي القصور في عملية 

و  مترابطةالتعليمية ذاتها، فعملية القراءة معقدة تتضمن مهارات و قدرات عديدة 

متداخلة فقد ال يتمكن الطفل من اكتساب بعض المهارات التي يتضمنها برنامج 

  .القراءة

يتوقف قدر كبير من أهداف برنامج تعليم القراءة على المعلم : اإلدارة المدرسية) ب 

ذي يجب أن يفحص الدور الذي يقوم به المعلم و مدى تأثيره بالسياسات ال

  .             اإلدارية الني تحدد أهداف البرامج و طرق تطبيقها

مع تعقد عملية القراءة و ازدياد متطلباتها يكون االحتمال كبيرا : طرق التدريس )ج    

بب فيها عدم فعالية في وقوع التلميذ ضحية لعدة مشكالت غالبا ما يكون الس

طريقة التدريس و العوامل المؤشرة في ذلك، تتمثل في طول المنهج فقد 

يصاحب طول المنهج عدم مالءمة الطريقة بحيث ال يتمكن التالميذ من استيعابها 

ومجاراة السرعة وأن استخدام كواد وطرائق تتجاهل ميول التالميذ واهتماماتهم 

إذا ما حاولنا تلخيص ما سبق ذكره في .ريسعامال آخر يؤثر في فعالية التد

نتيجة واحدة لقلنا انه ال يوجد سبب واحد لجمع حاالت العجز ألقرائي، إذ نعتبر 
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كل حالة قائمة بذاتها وعلى ذلك من الصعب التوصل إلى خطة موحدة أو 

برنامج عالجي واحد لتفريد التعليم بهدف التخفيف من حدة العجز ألقرائي و ال 

هناك عوامل أخرى .يتم إال إذا قام هذا التخطيط على تشخيص دقيقيمكن أن 

  تؤثر في عملية ظهور عسر القراءة 

  I.2.2. 4 :أسباب عسر القراءة حسب رأي المعرفيين

يعتقد بعض علماء النفس أن عسر القراءة يعود إلى أسباب نفسية معرفية، حيث فهم 

أنه أجرى ) Orton   1925"  اورتون( من أعمال عالم النفس العصبي األمريكي 

 اورتون(تصور هذا العجز في البداية و كأنه كامن في الجهاز البصري و افترض 

1931   Orton  (  أن عسر القراءة ناشئ عن خلل وظيفي ظاهر في اإلدراك

البصري و الذاكرة البصرية و يتميز هذا الميل إلى إدراك الحروف و الكلمات بشكل 

و مثل هذا االضطراب يفسر ) Sawبدال من  Wasأو )  d بدال من أنb (معكوس 

إلى أيعد من ذلك ليفرض أن هذا  Orton   "اورتون"أيضا الكتابة المعكوسة، يذهب 

االضطراب ناشئ عن تأخر في النضج نتيجة إخفاق إحدى نصفي كرة الدماغ في 

يزال فرضية  ، هذا االفتراض األخير على األقل ال)للطفل(السيطرة على النمو اللغوي 

ه ربما تقول بأن)  Orton " اورتون( "وهناك فرضيات أخرى ال تنسب إلى .قائمة

يكون عسر القراءة ناشئا على نحو ما عن خلل حركي و بصري، أو النظر أو عن 

خلل حركة العين يسئ إلى التنسيق بين العينين و تسديد النظر و المسح أالتجاهي 

مفهومي عسر القراءة كمشكلة بصرية و كارتباط  ،و ال يزال كل من)مساحة الرؤية(

مفترض بسيطرة دماغية غير مؤكدة، يشكالن أساسا الكثير من الطرق العالجية لهذه 

و زمالئه العاملين في مركز  ) Vellllutino  1988فيلوتينو"(لذلك بدأ .المشكلة

في " ميةجامعة نيويورك الحكو"البحوث و الدراسات المتعلقة باألطفال التابع لـ 

الجانب باختبار المعتقدات الشائعة حول عسر القراءة و التصدي لها، بما في دلك فكرة 

نشوء هذه المشكلة أساسا عن العيوب البصرية، و كان يعتقد مثل غيره من الباحثين أن 

عسر القراءة مشكلة لغوية دقيقة لها جذورها في مجاالت أخرى منها عجز في 

" صوت"أي عدم القدرة على تحليل ) (Phonological Coding" (الترميز الصوتي"
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 Phonetic(أو عجز في تقطيع الصوتي  ) الكلمة و الوصول إليه بغية تسهيل تذكرها

Segmentation) (أو ضعف ) عدم القدرة على تقطيع الكلمات إلى مكوناتها الصوتية

" النحوية الفروق"في نمو المفردات و صعوبة التمييز في الكلمات و الجمل بين 

و أن عسر القراءة البعيد عن كونه مشكلة بصرية ) Syntactic" (اإلعرابية البنيوية"و

  .يبدو نتيجة لضعف البراعة في استخدام اللغة لترميز أنواع أخرى من المعلومات

I.3.2.4 أسباب عسر القراءة حسب العياديين.  

سر القراءة ، وال هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى ع)  Vernon 1976فرنون ( يرى 

يمكن أن تكون مجتمعة عند الفرد حتى يظهر عليه عسر القراءة ،ألن سببين يكونان 

  .وقد شخص طبيعة الصعوبة في العوامل التالية.كافيين لظهور عسر القراءة

 .االستعداد غير مالئم الكتساب. •

 .القدرات العقلية  غير نامية نموا سليما. •

  .عوائق جسمية . •

  .خلل في إفراز الغدد الداخلية)ج. خلل سمعي) ب. خلل مرئي ) أ

  .تأخر عام في نمو الكالم ) د

 .صعوبة في الكالم  •

 .  القاموس اللغوي محدود •

 .القاعدة ألولية محدودة التي تكون لها عالقة مع المجتمع  •

  .عائق ثقافي •

 .عوامل شخصية . •

 . الحرمان العاطفي •

  .عدم القدرة على التالؤم •

  .عوامل إجتماعية. •

  .تغيير المدرسة)ج.الحضور غير المتسلسل ) ب.وامل المحيطع) أ
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  .الحوافز غير متوفرة)ه. المعلم

 ..طرق التدريس وتنظيم المدرسي. •

 .عدم توفر الطريقة المالئمة لتدريس الفرد حسب قدراته المرتبطة مع نموه •

 .الدخول إلى المدرسة في وقت مبكر  •

  .اكتظاظ األقسام  •

  .كعوامل خارجية تؤثر في ذكاء األطفالهذه العوامل يمكن إدراجها 

I .3.2.4 أسباب عسر القراءة حسب رأي األطباء:  

 و  جينر Mencl و منسل  Pugh  باغ  ( االكتشافات الطبية لعسر القراءة  لكل من 

Jenner      و شواتز Shaywitz  2001 (  

اءة تبدو عسرة القرفي  نهاية القرن الحديث ،أن  )نيور عصبي (توضح ضمن       

عامة مرتبطة بخلل وظيفي في الدماغ وفي مقدرة الدماغ على اختزان واسترجاع 

المعلومات فإن من الضروري أن نتبين ما إذا كانت عوامل التكوين البنيوي الوراثية 

أو العصبية تسهم في هذه العسرة وليس ثمة معايير تشخيصية تمكن المرء من التمييز 

ات األصل المشتق من التكوين البنيوي والعسرة التي يرد بوضوح بين عسرة القراءة ذ

، هناك على كل حال دليل واحد قوي الداللة وهو أن  إلى الخبرة والممارسةأصلها 

عدد الذكور الضعاف في القراءة يفوق عدد اإلناث الضعيفات فيها بنسبة تتراوح بين 

  .أربعة أمثال وعشرة أمثال 

" النمائية"ة واعتبرنا معها أيضا ما أدت إليه الدراسات فإذا اعتبرنا هذه النسب      

Developmental   والتي بّينت أن الذكور أقل من اإلناث مقدرة في اللغة واألمور

المتعلقة باللغة ، أمكننا أن نستخدمها عندئذ في تأييد كلتا النظريتين حول عسرة القراءة 

قد يكون الذكور إما أقل من اإلناث ، نظرية العجز البنيوي ونظرية العجز اللغوي ، ف

موهبة في ملكاتهم اللغوية وإما أن يكونوا أكثر منهن عرضة لإلصابات العصبية التي 

تؤثر في تكوين الملكات اللغوية ، وإذا صح عندئذ أن عسرة القراءة تنتج عن 

محدودية المقدرة اللغوية فإن االختالالت اللغوية ذات األصل البنيوي تظهر بنسب 

  .على في الذكور منها في اإلناث أ
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توضحان المناطق المسؤولة عن اللغة أثناء عملية االتصال  2، 1الصورة رقم 

،ويمكن أن نالحظ أن المنطقة التي تستعمل من طرف األنثى تختلف عن المنطقة 

المستعملة من طرف الذكر، أن األنثى تستعمل نصف الكرة اليسرى للمخ واليمنى  

تعمل إال نصف الكرى اليسرى للمخ،لهذا يفسر بعض الباحثين ،بأن ،بينما الذكر س

  .الذكر معرض لعسر القراءة أكثر من األنثى

  

  

  
  

  

أما تأييد فكرة وجود أساس وراثي لعسرة القراءة فقد جاء من عدد صغير من     

الدراسات التي تناولت األسر والتوائم خالل سنين كثيرة ، وأشارت األدبيات إلى أن 

دراسات األولى منها كانت تفتقر لشروط وافية من التحكم والمعايرة ، إال أنها ال

انسجمت كلها معا في بيان أن عسرة القراءة تقع بين شديدي القرابة أكثر مما تقع بين 

وأن معدل )  غير التوائم(السكان بصورة عامة ، وأنها تتكرر في األشقاء الفرادى 

وقد ثبتت حديثا ) غير المتماثلة(  dizygotic" لالقحةالتوائم األحادية ا"ظهورها في 

  Shaywitz و شواتز  "(صحة هذه النتائج في تجربة أكثر دقة وتحكما أجراها 

 Institute for Behavioral" معهد الوراثة السلوكية"ومعاونوه في   ) 2001

genetics  2001بوادر (   التابع لجامعة كولورادو في Boder ( .  
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من الباحثين   لنتيجة األكثر إثارة من ذلك والمنبثقة عن بحث أجرته مجموعة ولعل ا 

) مورثة( ةلجنينغير النهائي  الوضعتقع في  )  Smyth  2001سميث.د (".كل من 

من أفراد أسر لها تاريخ في عسرة القراءة ، فحالما يتحدد  15خاصة في الكروموزوم 

وزوم معين يكون علماء الوراثة مسؤولة عن صفة معينة في كروم ةجنينموضع 

بواسطتها هذه الصفة وقد  ةالجنينعندئذ في وضع يخولهم إيجاد اآللية التي تسبب 

  .تكون هذه النتيجة قفزة خارقة في دراسة عسرة القراءة ، إال  أنها لم تتكرر بعد 

  

  
  

في عمل الدماغ بدراسة ) Pugh   2001باغ (   لقد شرع عدد من الباحثين    

 بوسطنيات عسرة القراءة ، وتبدو بواكير نتائجهم واعدة ، ثم إن فريقا آخر في سبب

قارن القراء المعسورين واألسوياء في  )   Shaywitz  2001شواتز ( برئاسة 

اختبارات لتقويم استجاباتهم الفيزيولوجية الكهربائية للتنبيه السمعي  البصري ، وكانت 

عة هي أن النشاط الكهربائي في االستجابة للقراءة النتيجة الرئيسية لعمل هذه المجمو

تميز عند األطفال المعسورين بأنه ذو سعة أكبر في النصف األيسر لكرة الدماغ منها 

  .في النصف األيمن ، في حين تبين العكس تماما عند األطفال األسوياء 

يذ خاصة بالعادي ، توضحان الفرق  بين مخ التلم  4خاصة بالمعسور ،  3صورة 

المعسور و مخ العادي أثناء عملية القراءة ،واللون األحمر يفسر المنطقة المستعملة 

       ..من طرفهما



 133 

 !

مسح "واستخدمت مؤخرا تقنية مستحدثة في هذا المجال من البحث وهي تقنية   

  Brain electrical activity mapping (BEAM)" النشاط الكهربائي للدماغ

وزمالؤه    Caspari, I., Parkinson, S. R., LaPointe 1998التي طورها 

في مدينة بوسطن ، وتؤدي تقنية   Children`s Hospitalفي مستشفى األطفال 

المسح هذه إلى رسم مخططات طوبوغرافية استنادا إلى وظائف الدماغ ، ال إلى 

وزمالؤه في الوقت الحاضر إلى الدليل )  Duffy      فيدو ( لصبنيته ، لقد تو

على أن عمل نصف الدماغ األيسر عند القراء المعسورين مختلف نوعيا عما هو 

  .عند القراء األسوياء 



 134 

وكانت االختالفات على وجه خاص بارزة في المناطق المتجاورة في الفصين  

وهي المناطق الدماغية   temporal" الصدغي"و  parietal" الجداري"األيسرين 

  .المعروفة بمسئوليتها عن الكالم واللغة وما يتصل بذلك من فعاليات لغوية 

وعلّي أن أذكر أخيرا تلـك الدراسات التشريحية العصبية التي قام بها            

 Harvardوزمالؤه في كلية هارفارد الطبية   )Galaburda   1985  "كاالبوردا(

Medical School    لقد كشف تحليل عدة أدمغة لمعسوري القراءة الذكور بعد ،

أوال تبين بصورة   anatomic anomaly" الشذوذ التشريحي"وفاتهم عن نوعين من 

غياب النمط النموذجي الذي يتجلى في ال تناظرية ) متفقة في جميع الحاالت(متسقة 

ة لم تكن مناطق النصف اللغة ، فخالفا للحالة الطبيعي  regions" مناطق"الدماغ في 

األيسر لكرة الدماغ أكثر نموا وتطورا من مناطق النصف األيمن ، ثانيا وجدت في 

القشرة المخية للمناطق المرتبطة باللغة مواضع عديدة تشوه فيها تنظيم البنية المعمارية 

أو الخاليا العصبية وخاصة  neurons" العصبونات"الدقيقة والمواضع الخاصة بـ 

  .الدماغ األيسر  في نصف

ولما كان غياب الالتناظرية ناتجا عن فرط نمو مناطق النصف األيمن للدماغ      

يقول  ) Galaburda   1985  "كاالبوردا( وهي األصغر في الحالة الطبيعية ، فإن 

العصبونية تدخال في " المعمارية"قد يعكس كل من الشذوذ التشريحي وشذوذ البنية  هبأن

يؤدي إلى القضاء على العصبونات المرغوب عنها وعلى وصالتها عملية النمو 

العصبية ، ومن المسلم به أن الشذوذ في النظام التشريحي الدقيق للمناطق اللغوية في 

     لقد افترض . الدماغ يفسر أنواع القصور اللغوي الملحوظ في اضطراب القراءة 

" األجزاء الجانبية للمخ"في  تاالختالفاأن   ) Geschwind  1982"جيشويند (

Cerebral lateralization    ترتبط " كاالبوردا"عن النمط الطبيعي التي الحظها

 immune" خلل وظيفي مناعي"ارتباطا وثيقا باضطرابات تنطوي على 

dysfunction   1986  جيشويند"ن(ويقول Geschwind ( إن آليات عامة للنمو

" الجهاز المناعي"تؤدي إلى نمو شاذ لبعض أجزاء تعمل في مرحلة الحياة الجنينية قد 

immune system   وكذلك إلى شذوذ في النمو الالتناظري للدماغ ، وهو يقترح

في هذه اآلليات ،  ) testosterone" تستوستيرون"(دورا هاما لهرمون الجنس المذكر 
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اللغة ،  وعلى الرغم من افتراض أن التستوستيرون يتدخل في النمو الطبيعي لمناطق

يرى أيضا أن التستوستيرون قد يؤدي إلى  )   Geschwind  1986" جيشويند( فإن

في اإلبصار المكاني وفي التنسيق  ةالمساهمنمو مفرط لبعض المناطق الدماغية 

  .الحركي  البصري

فإذا صح هذا الرأي أمكن جزئيا على األقل تعليل إخفاق الباحثين في الحصول على 

  .ت العجز البصري لعسرة القراءة دليل يدعم نظريا

لعسرة القراءة التي ناقشناها قد أدى كل منها إلى ظهور تقنيات  اللغوية إن النظريات 

التي تقضي هذه النظريات ) اإلدراكي(عالجية وضعت لتصحيح القصورالمعرفي 

بوجوده ، فنظريات القصور البصري على سبيل المثال قد ولدت بعض األساليب 

لمصممة لتحسين اإلدراك البصري ، كالتدريب البصري لتيسير التناسق بين العالجية ا

العينين ، وكذلك متابعة العين في تسديد النظر وما إلى ذلك ، وبصورة مشابهة ، فإن 

نظرية االنتقال المتبادل للمدركات الحسية ونظرية الذاكرة التسلسلية قد ولدتا مجموعة 

تحسين هذه الوظائف من خالل التنبيه المباشر متنوعة من تمارين عالجية مصممة ل

  .لمراكز دماغية معينة 

وإذا صحت الحجج المنطقية والتجريبية ضد النظريات المؤيدة لهذه األساليب فيتعين 

عند ذاك إعادة النظر في أمر هذه األساليب بصورة جدية ، والحقيقة هي أن البحوث 

معالجة أنواع العجز في القراءة لم تؤد إلى الرامية إلى تقويم فعالية هذه األساليب في 

إننا على أية حال ال نعرف عن  -بل أدت إلى دليل قوي ضدها–دليل مقنع يؤيدها 

كيفية عمل الدماغ ما يكفي لتمكين أي شخص من تصميم الفعاليات التي لها تأثير 

مباشر وفعال في الوظائف العصبية المسؤولة عن عمليات أساسية مثل اإلدراك 

  .لبصري واالنتقال المتبادل للمدركات الحسية والتذكر التسلسلي ا

، ة في التعليم العالجي نجاحا أكبرولقد أصاب مزيد من األساليب التقليدي

وخاصة في اإلعدادات التعليمية وتجهيزاتها لتزويد المعسورين بالمساعدة المناسبة 

  .نوعا وكما 

بكر لصعوبات القراءة ويجب أن تعتمد هذه ما يشير إلى فائدة العالج الم الحظناولقد 

المعالجة على تعليم مكثف يقوم به معلم خاص للطفل ، وعلى اتباع برنامج متوازن 
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) أو طريقة المعنى(برنامج يكثر من استخدام كل من الطريقة الكلية –للقراءة 

افية ، ويجب دعم التدريب على القراءة بنشاطات إض) أو الصوتية(والطريقة التحليلية 

لتقوية التطور اللغوي عند الطفل ، ويستطيع مثل هذا البرنامج أن يساعد الطفل في 

تكوين مهارات فعالة ومستقلة في القراءة ورفعه بالتالي من قائمة المعوقين ، ويتشكل 

اآلن إجماع بين الباحثين على أنه ال بديل عن التعليم العالجي المباشر في تقويم 

   .           القراءة 

أن فريقا من العلماء في مخبر الفيزيولوجيا في ) اندبندت البريطانية (وذكرت صحيفة 

جامعة أوكسفورد أجروا أبحاثا على عينات من الحمض النووي أخذت من دم ذويهم  

وأكد الفريق أنه نجح في عزل ثالث جينات لها .عائلة  90،وشاركت في هذه األبحاث 

ينات التي تتحكم بنظام المناعة في الجسم البشري عالقة بهذا الخلل قريبة من الج

وخلص الباحثون على أن عسر القراءة والفهم مرتبط بخلل في أليات حماية الجسم 

أن هذا )  جون ستاين(وناتج من بعض األجسام المضادة ،وأوضح رئيس الفريق 

 Stein 1996ستاين (جون (اإلكتشاف يثبت أن عسر القراءة والفهم وراثي وأشار 

John(  أن الباحثين يدرسون في الوقت الراهن عالجا لهذا الخلل ،وقال أن العديد من

المصابين بهذا الخلل يعالجون بطريقة سيئة ولكننا بدأنا نعرف أن في اإلمكان تجنيبهم 

وأفاد الخبراء أن من بين خمسة عشر في .الكثير من المشكالت بواسطة العالج المبكر

  . ون هذا الخللالمائة من األطفال يعان

  

.I 5.2.4  فرنون ( أعراض وظواهر لعسر القراءة من خمس سنوات إلى ما فوق

1976 Vernon  (.    

 .وتطوريها والكتابة   صعوبة غير متوقعة في اكتساب مهارات تعلم القراءة

صعوبة تعلم المتتاليات اليومية ،مثل أيام األسبوع أو الشهور السنة أو حروف 

 .التهجئة

تجزئة الكلمات إلى مصادرها الصوتية أو تجميع األصوات لبناء الكلمات صعوبة 

 .،وضعف التقدير للقوافي

 .اللعب واللهو وصعوبة التركيز
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 .الخرق مع ضعف التنسيق والتوازن 

ضعف في التحكم الدقيق كطريقة مسك القلم ،والكتابة غير الواضحة وصعوبة الرسم 

 .الدقيق

 ,في الحركات أثناء الجري أو المشيي عدم التنسيق ضعف في التحكم الكلي يظهر ف

  .األلعاب ,ويالقي صعوبة في رياضة وكثيرا ما يصاب بصدمات أثناء اللعب،

 وينسى ما يحدث خالل اليوم، ولديه ضعف في تقدير الوقت، غير منظم بشكل عام،

  .وعمله غير مرتب وينسى األدوات كاألقالم ومالبس السباحة وغيرها 

وصعوبة شكل العمل  ) الحظ الشخص الذي يقرب الكتاب ( النظر  مشكالت في

  .الكتابي 

إشكالية في االتجاه إلى اليمين أو الشمال ،وصعوبة في قراءة الخريطة وفهمها     

،وصعوبة في تعرف طريقة عندما يتبع التعليمات وفي القراءة والكتابة ،ويبرز عنده 

 عن، ش، س، خ، ح، غ، ات مثال ع،اإلشكال في عكس الحروف واألرقام والكلم

  .وهكذا من،

صعوبة في النطق واللغة ومثال على ذلك ،نطق العديد من األلفاظ نطقا غير صحيح . •

  .،كما يصعب عليه الكالم اللغوي السليم من التأنيث والجمع وتحديد الزمان والمكان

  .في بعض األحيان يكون النطق لديه غير سوي أو متأخرا •

 .لكلمات متعددة المقاطعصعوبة في نطق ا •

  .ضعف المعلومات في المفردات اللغوية •

 .جمل صغيرة غير كاملة •

  .    جمل طويلة غير منسقة •

 .صعوبة في الذاكرة قصيرة المدى مثل التعليمات ومجموعة من األرقام. •

  .صعوبة تذكر تفاصيل صورة عرضت في السابق  •

  .مشكالت في سلوكيه.  •

  .ي أو مضحك لتالميذ الفصلإنطوائي وهادئ هدوءا غير طبيع •

 ولديه حيرة شديدة عندما تطلب إليه القراءة الجهرية أمام الفصل يكون عدوانيا أو

  .كئيبا
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  .صعوبة شديدة في تنظيم الموضوعات وكتابتها آو فهمها •

  .صعوبة نسخ الكتب والمكتوب على السبورة. •

  .والحساب تصعوبة في الرياضيا. •

I.6.2.4 1984نيوتنن وطامسون ( ة طريقة تشخيص عسر القراء Newton     

And Thomson  (  

إن طريقة التشخيص عملية تتطلب جلسة طويلة مع االختصاصي النفسي التربوي 

المؤهل قد تستغرق بين ساعتين إلى ست ساعات ،كما يحتاج المشخص إلى معلومات 

ج من عن التلميذ نفسه وحالته الصحية ، من الوالدة إلى وقت الفحص وكذلك يحتا

المدرسين إلى معلومات  وتقارير عن أداء التلميذ في المدرسة ثم يبدأ بإجراء العديد 

من االختبارات التي نذكرها باختصار  والمختص له طريقته المفضلة في استعمال تلك 

  :االختبارات ،ومن هذه االختبارات

 12من حوالي ويتكون ) Wechsler Rوكسلر ( مثال اختبار.اختبار الذكاء عام        

 .اختبارا

 )Brook  1997 بروك  . Reading test. اختبار القراءة •

 .  Spelling Test. Redge .ريدج  .اختبار اإلمالء  •

         Direction At  Confusion test Annet.المشوشة تاختبار االتجاها •

 ..Sequence Test اختبار  للمتتاليات  •

 . Passage of  free Writing.كتابة موضوع بحرية •

 Perception of Sight And .اختبار لمعرفة إدراكه السمعي والبصري •
Sound Test   

 .اختبار لمعرفة التناسق البدني  •

فحوص تحليلية للعين واألذن ومعرفة المفضلة له عند الحاجة إليها ،وعند إجراء تلك  •

أن التلميذ   االختبارات التي يستعملها المختص من خالل النتائج  يمكن أن يالحظ

 .يعاني من عسر القراءة،وغالبا ما يتصف بما يلي

 .أو أعلى من المتوسط    مستوى الذكاء أعلى ، •

 .مستوى القراءة أقل بسنتين من مستواه العمري . •
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 .عدم وجود مشكالت في السمع والنظر •

 .قد تلقى فرص التعليم العادية في القراءة والكتابة •

 .ت خاصة تعيقه عن تحصيل العلمييليس عنده في محيط األسرة مشكال •

 .ال يعاني أمراضا مزمنة تؤثر على تحصيله العلمي  •

 .ضعف في مستوى الذاكرة قصيرة المدى . •

عدم التوافق في استعمال الحواس كأن يعتمد على العين اليسرى ويكتب باليمين أو . •

 .العكس،وكذلك استعمال الرجل والسمع

  .ضعف في العمليات الحسابية •

خصت حالة تلميذ يعاني عسر القراءة ورسمت له طريقة تطبيقها فال بد أن يتبع وإذا ش

ذلك فحوصات بعد فترة من تطبيق العالج لمعرفة أثر العالج على الحالة وتغيير 

  .أسلوب العالج إذا لم يتحسن

ونتيجة لفحص عسر القراءة نالحظ عدم التفرقة بين غني وفقير أو أسود أو أبيض أو 

  )981Smith 1سميذ ( بة الجسمانيةحجم التركي

ويظل الفرد يعانيها من الوالدة إلى الوفاة،إال أن الشخص المصاب بعسر القراءة له 

قدرة عالية في جوانب أخرى ،فإذا مارس أنشطة مالئمة لتركيبه الدماغي  ونجده يبدع 

مور وبعض األ ةوالتحليل الشكلي واأللعاب اإللكتروني رمثال في استعمال  الكمبيوت

الفنية ،ولقد برز أشخاص مشهورون في العالم يعانون من عسر القراءة للداللة على 

  :ذلك مثال

  1879.1955سنة . عالم الرياضيات المشهور ألبرت أينشتاين •

 . 1452.1519الرسام والمهندس سنة  ليوناردو دافينشي  •

  1931. 1847توماس إديسون المخترع األمريكي لالتصال والنور سنة  •

وكذلك الرياضي    )  Beckham(ليا بعض المشاهير في رياضة كرة القدم وحا

ومن كبار التجار كصاحب شركة ) Carl Lewis(متر  100المشهور في سباق 

)Virgin  ( وهذا يعني أن الفرد الذي يكون معسورا إذا ما استفاد من إمكاناته الذهنية

المجتمع وذلك ألن مستوى  استفادة مالئمة فإنه يصل إلى أعلى درجات النجاح في

ذكائه أعلى من المتوسط ،وفي بعض األحيان يصل إلى مستويات عالية جدا وعادة ما 



 140 

يبذل جهدا أكثر من زمالئه كي يلحق بهم ويصبح في المستقبل شخصا نشيطا مجدا 

  .في عمله

  7.2.4I.  .:المعلم و دوره في اكتشاف عسر القراءة.

ربوي تقوم به أي دولة بحاجة إلى دعم من إن أي برنامج ت )2002 حسن،( حسب

المعلم في مدرسته، فكلما اكتسب المعلم القدرة على فهم تالميذه ومستوياتهم الذهنية 

والمعرفية الفعلية، ومشاكلهم اإلدراكية، كلما أصبح أكثر فهماً و تمييزاً للفئات المختلفة 

فكلما . تعليمية المناسبةمن التالميذ مما سيساعد ذلك  على سرعة تقديم الخدمات ال

أسرع المعلم بتحويل ذوي االحتياجات الخاصة إلى إدارة المدرسة أو المرشد 

التربوي، كلما استطاع اآلخرون ،كل في مجال اختصاصه، القيام بما يخدم هؤالء 

  . التالميذ

لذا فإن اكتساب المعلم اإلدراك و الفهم الكافي لموضوع صعوبات التعلم ألمر 

م جداً، فالمعلم هو الشخص الذي يتعامل مباشرة مع التالميذ، و هو أول ضروري وها

من يستطيع أن يالحظ و يرصد و من ثم يتصل بالجهة المعنية كي تتخذ اإلجراء 

  .الالزم

إن مساعدة هؤالء التالميذ هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، و لمعلم  المادة دور 

باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به  ةالتعليميكبير في مساعدة التالميذ ذوي الصعوبات 

فبينما يعطى التلميذ بعض المساعدة  و التعليم . معلمة التربية الخاصة بالمدرسة

العالجي  لفترة  محددة و قد ال تزيد للبعض منهم  على  حصتين أسبوعيا أو حسب  

صف معظم اليوم حاجة التلميذ، فأن التلميذ يتلقى تعليمه مع باقي أقرانه  في غرفة ال

وتعتبر . الدراسي ولذا فالمعلمين دور أساسي  في تعليم هؤالء التالميذ و تنمية قدراتهم

أدوار المعلمين مكملة لبعضها البعض، و فيما يلي عرض لدور كل من معلم  المادة 

 :ومعلم  التربية الخاصة 

  )2002ع، س  حسن،(حسب :  دور المعلم في القسم •

و الضعف لدى التالميذ و إعداد برامج إثراء  أو تقوية أو اكتشاف نواحي القوة 

  .عالج  لها

  .خلق جو من التعاون بينه وبين المعلم  •
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تشجيع التلميذ على اكتشاف العالقات المختلفة بين المواد المتعلمة الجديدة و بين  •

المعلومات القديمة، و ذلك من أجل تسهيل عملية االنتقال بحيث تكون قدرة التلميذ 

 .لى التحصيل أفضلع

تقييم الصفات المميزة للمادة الجديدة و التأكد من فهم التلميذ لها و أن يربطها  •

 .بمعلومات سابقة

االهتمام بأن تكون المادة المتعلمة ذات معنى و مفهومة من قبل التلميذ  لمساعدته  •

 .على التعلم

استخدام تخدامها، وميذ و تدريبه على اسالتعرف على استراتيجيات التعلم  لدى التل •

 .استراتيجيات تعليمية تناسبه

استخدام الوسائل التعليمية المختلفة كالسمعية و البصرية و المحسوسة المناسبة  •

 . للدرس  إليصال المعلومة بطريقة أفضل و أسرع

ضرورة جلوس التلميذ في الصف األمامي المواجه للسبورة ، بعيداً عن كل ما  •

 . يشتت االنتباه

 . الفروق الفردية لكل التالميذمراعاة  •

 .تكليف التلميذ بعمل أنشطة خاصة به ومناسبة لقدراته و متابعته •

التعاون مع معلمة التربية الخاصة  في وضع الخطة التربوية الفردية للتالميذ ذوي  •

و الخطة التربوية هي خطة توضع لكل تلميذ لديه .  صعوبات التعلم و متابعتها

 .  حديد األهداف التي سيتم تحقيقهاصعوبة تعليمية ما لت

 .تعزيز نجاح و تحسن أداء التلميذ •

التعاون مع معلمة التربية الخاصة عند  تواجد األخيرة  داخل غرفة الصف  •

لمساعدة التالميذ الذين قد ال يحتاجون لتعليم فردي أو في مجموعات صغيرة في 

 . غرفة خاصة
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رسة، و تكليفه بالقيام ببعض األعمال إشراك التلميذ في األنشطة المختلفة بالمد •

 .البسيطة لبث الثقة في نفسه و تعويده االعتماد على النفس

  :دور معلم التربية الخاصة •

 حسب كل من : أما دور معلم التربية الخاصة فهو يتحدد فيما يلي

  ) 1998  ، فاطمة محمد و األكرف مباركة صالح المطاوعة (

اء بعض االختبارات التشخيصية و التقييمية للوقوف يقوم معلم التربية الخاصة بإجر •

على الصعوبات التي يعاني منها التلميذ و تحديدها بدقة سواًء كانت صعوبات في اإلدراك 

و ال يكتفي بأجراء اختبار واحد لتكوين صورة شاملة . أو التذكر أو غيرها من الصعوبات

 .  عن التلميذ، بل يجب استخدام اختبارات متنوعة

ع معلم التربية الخاصة و معلمة المادة خطة تربوية فردية تتضمن األهداف يض •

و كما تتضمن الخطة أساليب العالج سواًء داخل أو خارج . راد أن يحققها التلميذالم

 . الصف و الوسائل و األنشطة التي ستستخدم لتحقيق هذه األهداف

أو أي غرفة أخرى يقوم معلم التربية الخاصة باستخدام غرفة مصادر التعلم  •

و يكون التعليم فردياً أو في مجموعات صغيرة  . بالمدرسة لتقديم العون الكافي للطالب 

 . و ذلك حسب حاجة كل طالب و مدى شدة الصعوبة لديه

و قد يقوم معلم التربية الخاصة داخل غرفة الصف بمساعدة التلميذ ذي الصعوبة  •

ن بعد التعليم العالجي الفردي الذي أعطي البسيطة أو الذي حقق بعض التحس ةالتعليمي

  .  له بشكل منفرد

يضع معلم التربية الخاصة بعض البرامج التربوية للطالب الذين يعانون صعوبات  •

تعليمية، وتحتوي هذه البرامج على نشاطات موجهة نحو تطوير نمو التلميذ و قدراته 

ومفاهيم التلميذ  تالمختلفة من حسية وإدراكي ولغوية وكتابية وتطوير مهارا

  .االجتماعية

ويالحظ مما سبق أن الدور مشترك بين معلم المادة و معلم التربية الخاصة في متابعة 

التلميذ ومعرفة مدى إنجاز هذا التلميذ لألهداف، حيث أن هؤالء التالميذ يحتاجون إلى 
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مهارات بيئة تعليمية ودعم دراسي مالئمين ورعاية مناسبة لمساعدتهم في اكتساب ال

  .الدراسية و االجتماعية التي يحتاجونها

  8.2.4I.  .المستعملة لتدريس المعسوريين طرائقال

التي تستخدمها معلم التربية )  2002ع، س  حسن،((تختلف طرائق التدريس حسب 

و تكون هذه  الطرق أكثر  ة الصف العادي،فعن تلك المستخدمة في غرقليالً  الخاصة

وتستخدم معلم التربية الخاصة . لصعوبة التي يراد معالجتهاتنوع لتناسب امرونة و

وتتنوع . وسائل تعليمية وطرق تدريس تعتمد على وسائل سمعية وبصرية ومحسوسة

الوسائل والطرق لتراعي إستراتيجيات التعلم المختلفة لدى التالميذ، وذلك حتى ال 

وتر إذ قد يعيق كل هذا يصاب التلميذ بالملل وتشتت الذهن أو باإلحباط والقلق والت

  .عملية التعلم لدى التلميذ و قد تؤدي به بالتالي إلى الفشل

تقسم العملية العالجية إلى خطوات صغيرة بحيث تشتمل كل خطوة  على استجابة 

و ال يستطيع المعلم  االنتقال من هدف إلى .  محددة قبل االنتقال إلى الخطوة التالية

و تختلف الفترة الزمنية لتحقيق الهدف .لهدف الذي يسبقهآخر إال بعد إتقان التلميذ ل

العام من تلميذ إلى آخر ، فهناك من يحتاج إلى فترة أطول من اآلخرين و قد تطول 

  . المدة لدى البعض منهم

 المنفذ فيها الخطة الموجهة للتالميذ الذين يعانون عسر القراءة  في المدارستتضمن 

 )1994 جلجل( حسب  :لتاليةالخطوات اإلجرائية ابرنامج ال

تحديد التالميذ من قبل معلمين القسم وذلك من خالل مالحظة سلوكات التالميذ  •

وأدائهم للمهارات المختلفة المستخدمة في كل من مادتي اللغة العربية والرياضيات أو 

  .أحدهما وإحالتهم لمعلمة التربية الخاصة

الحظة أداء التالميذ داخل مشاهدة معلم التربية الخاصة  لبعض الحصص و م •

  .مجموعاتهم في صفوفهم العادية و ذلك لدراسة حالتهم بدقة

االختبارات التشخيصية والتقييمية المختلفة كاالختبارات )  1983 ،البغدادي( تطبيق   •

ألكاديمية  لمعرفة نواحي اإلدراكية واالختبارات العصبية النفسية واالختبارات ا

  .التالميذ و لتحديد الصعوبة بشكل أكثر دقةالقوة عند هؤالء الضعف و
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وضع نتائج التقييم في التقرير الخاص بالتلميذ والذي  يوضح حالة التلميذ بدقة والذي  •

كما . يبين كذلك الصعوبة التي يعاني منها التلميذ ومستوى أدائه للمهارات المختلفة

ع على العوامل يشمل التقرير وصف الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي لالطال

التي قد تكون من أحد األسباب ر في عملية التعلم لدى التلميذ واألسرية التي قد تؤث

 ة تقرير على مالحظهذا ال يحتويو. التي قد تساعد على ظهور صعوبة تعليمية لديه

ونتائج االختبارات  المرشد التربويو المعلمين المجال ومعلم التربية الخاصة

ف وع المساعدة التي يحتاجها التلميذ سواًء  داخل أو خارج الصالتشخيصية وتحديد  ن

تقوم اللجنة المدرسية المسؤولة من متابعة  برنامج و. أو مساعدة المرشدة التربوية

مديرة : وتتكون هذه اللجنة من . معالجة صعوبات التعلم  بالمدرسة بإعداد هذا التقرير

ئل للمجالين األول والثاني ومعلمة التربية المدرسة والمرشدة التربوية والمعلمات األوا

  . الخاصة

تربوية فردية  خاصة بكل تلميذ لديه صعوبة )    1999 السرطاوى(  وضع خطة  •

أو صعوبات تعليمية معينة، بحيث  تحتوي هذه الخطة على األهداف العامة المراد 

ي أن توضع  تحقيقها  في فترة زمنية محددة، ويجب التأكيد هنا على أنه من الضرور

معلمة التربية الخاصة وذلك ذه الخطة من قبل  معلمة المادة واألهداف العامة في  ه

وكما . تأكيداً على ما ذكر سابقاً أن مساعدة  هذا التلميذ إنما هي مسؤولية المعلمتين

الوسائل واألنشطة و) داخل أو خارج الصف( يب العالجتحتوي الخطة على أسال

 . حقيق األهداف الموضوعةالتي سوف تستخدم  لت

عقد اجتماع مع ولي أمر التلميذ لتعريفه بحالة إبنه والصعوبة التي يعاني منها وكيفية  •

ويتم في هذا االجتماع تعريف ولي األمر بالخدمات التي تقدمها . التغلب عليها

 و دور األسرة في مساعدة األبناء اجتماعياً ةالمدرسة للتالميذ ذوي الصعوبات التعليمي

  . أو نفسياً أو دراسياً

إصدار مطوية توضح مفهوم صعوبات التعلم و أهم خصائص األطفال ذوي صعوبات  •

وبات التعلم بأسلوب ذوي صع تالميذالتعلم، باإلضافة إلى بعض اإلرشادات ألسر ال

 .بسيط و واضح
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يتم فتح صف خاص أو استخدام أحد الغرف في المدرسة كغرفة مصادر التعلم إن  •

ستقبال الطلبة ذوي صعوبات التعلم  الذين يحتاجون إلى التعليم الفردي ضمن أمكن  ال

    أو يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة. ل األسبوعجدول يحدد الحصص خال

 .و ذلك حسب ما يناسب كل حالة) طالب 5إلى  4من ( 

لمساعدة عمل مشاغل تدريبية لرفع كفاءة  المعلمات و تزويدهن بالمهارات الالزمة  •

  .ةالتالميذ ذوي الصعوبات التعليمي

  :يتم فتح ملف لكل لتلميذ يحتوي على

  .استمارة مالحظة  معلمي  المواد

  .للتلميذنماذج من االختبارات التي أجريت 

  .    تقرير عن حالة التلميذ

  .نسخة  من الخطة التربوية الفردية 

  .استمارة تقييم الخطة التربوية الفردية

  .مارة متابعة التلميذنسخة من است

  . نماذج من أعمال التلميذ

هذا البرنامج هو رغبة في توفير الخدمات  من) 1999 السرطاوى(والهدف الرئيسي 

التعليمية المناسبة للتالميذ و منحهم فرص تعليمية متكافئة و مراعاة الفروق الفردية 

اكل التي قد تؤثر في القدرات لدى التالميذ و مساعدتهم على التغلب على بعض المش

على عملية التحصيل الدراسي و بالتالي تؤثر  على نجاحهم في الحياة داخل المدرسة 

  . وخارجها

  

تسليط الضوء على البرنامج وترسيخ سبل التعاون بين المدرسة واألسرة بما يحقق 

المزيد من الرعاية لفئة الطالب الذين يعانون من هذه المشكالت إلكسابهم المهارات 

  .متعلقة بالتعلمال
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توفير و اقتراح البرامج و الورش التدريبية للمعلمين لالرتقاء بالخدمات التعليمية 

  .المناسبة لهذه الفئة من الطالب

توفير معلمة تربية خاصة في كل مدرسة من المدارس  المنفذ فيها البرنامج للعمل  

اإلداري وإطار التدريسي  بالتعاون مع  ةعلى مساعدة التالميذ ذوي الصعوبات التعليمي

  .بالمدرسة

عقد دورات تدريبية عن صعوبات التعلم وكيفية التشخيص وسبل العالج المختلفة، 

حضرتها معلمات التربية الخاصة وبعض معلمات المجال، والمرشدات التربويات في 

  .كما حضرتها أيضاً بعض مديرات المدارس والموجهات التربويات. مدارس البرنامج

نماذج استمارات للخطط الفردية العالجية واستمارات لمتابعة تحسن مستوى  إعداد

  .   التالميذ

  9.2.4I.   األساليب لعالج عسر القراءة  .

ها  هناك أمر ال يختلف عليه اثنان أن القراءة هي المفتاح الحقيقي للعلم والمعرفة،

مسة تلك الكنوز نحن محاطون باآلالف من األطفال الجزائريين المحرومين من مال

  .وتحسس بريقها ،ألنهم ال يحسنون فك الرموز ألسباب عدة قد ذكرناهم سابقا 

كما يمكن أن نستخلص أيضا أنه ال يمكن الشفاء منها نهائيا ،ولكن يمكن التخفيف من 

أو جدنا له التشخيص . أثارها تخفيفا كبيرا متى اكتشفناها لدى الفرد في وقت مبكر

  ) Hornsby 1996هورزنبي ( الج المقترح نتيجة تشخيصالمطلوب وتطبيق الع

كما أن األفراد يختلفون بدرجة اإلصابة بعسر القراءة  من بسيطة إلى متوسطة إلى 

شديدة ،وقد تكون مصاحبة لحاالت أخرى ،ولذلك على ضوء التشخيص يقترح العالج 

و المعالجة مع المالئم ،وعادة ما يكون فرديا أو ثنائيا ،أي المعالجة مع الفرد أ

كما أنه يفضل في الحاالت  البسيطة والمتوسطة أن يكون العالج في المدارس .اثنين

النظامية في الفصول العادية مع  الطلبة إال في حاالت المستعصية التي تتطلب 

  .تجهيزات خاصة سواء على نطاق المدرسة أم غيرها

ما أول من تصدى لعالج نظرا ألن أمريكا وبريطانيا ه: طريقة العالج في الغرب

عسر القراءة ،لهذا كان يفضل في الحاالت البسيطة والمتوسطة أن يكون العالج في 

المدارس النظامية في الفصول العادية مع التالميذ إال في الحاالت المستعصية التي 
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نظرا الختالف حالة . تتطلب تجهيزات خاصة سواء على نطاق المدرسة أم غيرها 

ان هذا األسلوب يطبق في بعض المدارس وال سيما في الحاالت كل منهم ،وإن ك

  .المستعصية 

كما وضعت تلك  الدول الغربية مثل الواليات المتحدة وبريطانيا قوانين خاصة كي 

توفر للمعسور ظروف تربوية مالئمة ،حيث أصبح فرز التلميذ منذ بداية التحاقهم 

رسة للمتطلبات التي يراها مثل بالمدرسة ،وتطبيق تعليمات اإلختصاصي في المد

نوعية المواد ،وأين يجلس التلميذ في الفصل ،وطريقة معاملته في الفصل،وطريقة 

إعطائه الوجبات المدرسية ، ،ومنحه وقت إضافيا في االمتحان ،والوقت الكافي لنسخ 

ء ما كتب على السبورة والتأكد من فهم التلميذ التعليمات والدروس وإلقاء الدروس إلقا

  .واضحا وبطيئا نوعا ما

إن  ذوال شك أن معرفة اإلصابة واكتشافها تحل نصف المشكلة على األقل، إ

التالميذ الذين لم يشخصوا قد ال يعرفون إنهم يعانون مشكلة وقد يعاملهم البعض 

عندما يعرف التلميذ الحالة نجده يكتسب ثقته بنفسه مرة  ك، ولذلجبأنهم أغبياء أو سذ

تابعة والعالج المالئم يبدأ في التحسن في المدرسة وفي البيت وفي أخرى،ثم بالم

المجتمع ،لذلك وعادة ما يبدأ تعرف حاالت عسر القراءة عندما يقارب عمر الفرد 

  1998Ellisإليس أندرو ( تسع سنوات أي حوالي السنة الرابعة أو الثالثة االبتدائية 

َAndrew (  

أن يعاني عسر القراءة من المحيطين به  ومن الممكن مالحظة أن الطفل يحتمل

كاألبوين، والمدرسين واالختصاصي التربوي والنفسي واألطباء ولكل طرف من هذه 

  .األطراف مسؤولياته وواجباته

مما ذكرنا في الفكرة السابقة  اوعادة ما يالحظ األبوان هناك إشكالية عند طفلهم

مسؤول في المدرسة عن الحالة ،كما إلى طبيب المختص ،أو يبلغان ال اويأخذان طفلهم

أن المعلم قد يالحظ بعض هذه األعراض على التلميذ ،فيستطيع عرض التلميذ على 

المختص في المدرسة ،الذي يحيله إلى مختص نفسي تربوي مؤهل للتأكد من الحالة 

  . وتشخيصها ،ثم وضع األسس التي يبني عليها العالج

  : طريقة العالج
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يرى أن عملية القراءة تحتاج )    1966Samuel Ortonن  سموال أورتو(عند  

من أجل أداء تلك ) االنتباه ،الذاكرة، اإلدراك، التحليل( إلى عدة عمليات عقلية 

  .الوظيفة،لهذا حاول ربط بين حاسة السمع وحاسة الرؤية 

وفي نفس السياق تقديم الكلمة المنطوقة للرؤية ) إصدار الصوت(أي نطق بالكلمة  ) أ

أن الحروف  المكتوبة تتبع باألنامل خالل القراءة ،حتى نربط تناسق بين حاسة  ،كما

 .السمع والرؤية

تغيير المنبه من منبه أسهل إلى منبه معقد،وهذا النسق يؤدي إلى عملية تنظيم  ) ب

الحواس المسؤولة على الحروف الهجائية ،وهذه الطريقة تسهم في عملية إكتساب 

 .ألصوات القدرة على تعلم الحروف وا

  .مع المفاهيم الحركية المتصلة بالكالم   والكتابة) المرئي والسمعي (ربط العمليتين )  ج

كما يجب أن ننبه بأن هناك بعض الحروف المكتوبة على البطاقات يمكن أن تكون 

عائقا على الطفل لذلك من المستحسن كتابتها باأللوان حتى تعزز أكثر ،كما يجب 

ي ألن هناك بعض الكلمات تكون صعبة التلفظ بها ،لذلك من مراعاة الجانب المزج

المستحسن ،البدء بالكلمات المكونة من ثالث حروف ثم أربع،وهكذا ،مع وضع تلك 

  .الكلمات في جمل مفيدة حتى يتعرف على دورها في الجمل

بأن طريقتي ليست صائبة )    Samuel Orton   1966سموال أورتون  (يقول 

 .  في عملية العالج ولكن أدت دورها

عند ) 1994 ةر، نص جلجل(كما أستعمل في عملية العالج أكبر كمية من الحواس 

تقوية التلميذ في القراءة واإلمالء والرياضيات ،كما أن تشخيص عسر القراءة 

واإلمالء مسؤولية اختصاصي نفسي تربوي مؤهل ،وكذلك تطبيق العالج يحتاج إلى 

المطلوب لحالة كل تلميذ بموجب التشخيص الذي  جناممعلم مؤهل ،لكي ينفذ البر

أجري له وليس هناك عالج جماعي كأن يوضع التالميذ في فصل خاص نظرا 

الختالف حالة كل منهم ،وإن كان هذا األسلوب يطبق في بعض المدارس وال سيما 

  .في الحاالت المستعصية 

تعليم األلفاظ  طبق طريقة  برنامج)  Terry Miles  1983تيري ميلز ( أما

  والتدريب على إدراكها
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Phonological Teaching  Programmes And Phonological Awareness 
Training  1999.       

  Phoneticأعتمد على األلفاظ اللغوية )  Hornby Beve 1997هورنبي  بيف (

Linguistic Tutoring  (ويطلق عليها ألفا أوميغا)Alpha OMEGA  (1999.  

  :ق المتبعة في المدارس هي كالتالي وطر

  .التعريف األولي لحروف التهجئة ) أ

 .أسلوب أنظر وقل)ب

  .أسلوب الخبرة اللغوية)ج

  .أسلوب القراءة الجهرية)د

  :العالج في الدول العربية

ال بد أن تسن قوانين في الدول العربية لتغطية هذا النقص لديها،وهناك محاوالت في 

. مدت  فيه طريق القراءة الجهريةاعت)   1994جل جل(مصر حيث أن هناك بحث 

إلى أن القراءة الجهرية تتخذ كوسيلة تشخيصية )  1981 حسن شحاتة(يشير 

وتقويمية تساعد في تحديد ما يحتاجه الطفل من مهارات ،فيستمتع المعلم لقراءة التلميذ 

بدرية المال (كر وتذ.ليكتشف أخطاء فيعدل من أساليب التدريس لتالئم احتياجات التلميذ

وغيرها  أن القراءة الجهرية هي العملية التي يتم بها ترجمة الرموز الكتابية،)  1985

فهي  ،ينة الداللة حسب ما تحمل من معنىإلى ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متبا

تعتمد على رؤية العين للرمز ،وعلى النشاط الذهني في إدراك معنى الرمز ،وعلى 

 لمعبر كما يدل عليه ذلك الرمز ،وعن طريقها يمكن مالحظة األطفالالتلفظ بالصوت ا

مباشرة وهم يستخدمون مهاراتهم المكتسبة في القراءة ،بذلك يمكن استخدامها كمادة 

  .لها قيمتها للتشخيص

تكمن  قراءة الجهرية في الحياة ،فهي إلى جانب اشتراكها في تحقيق األهداف 

ي النمو العام للطفل نمن نواحي متعددة نفسية ،تربوية العامة  للقراءة ،فإنها تسهم ف

  .،اجتماعية ولغوية وهي تزوده بالمهارات اآلتية

تعتبر القراءة  الجهرية من أنجح الوسائل إلتقان النطق،وإجادة األداء،والتعبير عن  •

 .المعاني بنبرات صوتية مفهومة وخاصة في الصفوف األولى من التعليم
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 .ية مفتاح الطالقة والدقة في القراءة الصامتةتعتبر القراءة الجهر •

تساعد القراءة الجهرية التالميذ في األقسام  الراقية على إدراك مواطن الجمال  •

 .والتذوق الفني لما يقرؤون

التالميذ حب القراءة ،ألنها تسر القارئ ،والسامع ،فيشعر  يهي الوسيلة التي تبعث ف •

 .ا إذا كان أدبا بارعاكل منهما باالستمتاع بما يقرأ،وخصوص

تعتبر القراءة الجهرية وسيلة لتشجيع التالميذ الخجولين والخائفين حيث تعودهم على  •

الشجاعة ،وتبعث في نفوسهم الثقة ،وذلك حينما يقرأ التلميذ جهرا مخاطبا زمالؤه 

 .متخطيا حواجز التردد والخجل والخوف تلك العقبة التي تقف أمام تقدمهم في الحياة

ر القراءة الجهرية من أنجح الوسائل كذلك التي تتبع لدى القارئ،ومالحظة تعتب •

عاداته في القراءة الجهرية ،فتساعد على اكتشاف أخطاء التلميذ في النطق،وتبين ما 

تعود على حذفه من كلمات وحروف أثناء القراءة ،وما يعمد إليه من إضافة حرف 

ستبدل من ألفاظ وحروف وما يكرر من ،وما يأأو كلمة أو أكثر من عنده عندما يقر

 .كلمات أثناء القراءة

.94. I  عالج بواسطة الكبيوتر:   

  .تتمركز حول األدوار الوظيفية للكمبيوتر  في العملية التعليمية 

سالزبرى (وقد حدد . لقد تعددت استخدامات الكمبيوتر في مجاالت التربية

(Salisbury,1973:) لحاً يستخدمها المؤلفون لتدل قائمة تضم إحدى وعشرين مصط

على أدوار وظيفية للكمبيوتر في التربية، ومن أهم تلك األدوار استخدم الحاسب اآللي 

كمساعد في عملية التدريس أو الحاسب اآللي المعاون للمعلم، وغير ذلك من 

  .المسميات  التي تشير إلى نفس مدلول المعنى تقريباً 

استخدامات الكمبيوتر في المجاالت    Silberman,1987)سليبرمان ( وصنف 

  :التربوية إلى أربع فئات هي 

  .الكمبيوتر القائم بعمل المعلم   - 1

  .الكمبيوتر كأداة للتدريس   - 2

  .الكمبيوتر كأداة معاونة في اإلدارة التعليمية   - 3

  .الكمبيوتر كأداة للبحث والتطوير  - 4
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ائف الستخدام الكمبيوتر في ثالث وظ (Glauberman,1989)جالوبرمان و حدد 

  :العملية التربوية وهى 

  .وظائف إدارية  - 1

  .وظائف تدريسية  - 2

ويمكن إيجاز  ......) تقويم المنهج، حل المشكالت ،: مثل ( وظائف تربوية  - 3

 استخدامات الكمبيوتر في العملية التربوية التعليمية  في ثالث طرق مختلفة حددها

  -:و التاليعلى النح) 1989بوزبر ( 

  . Subject Matterالكمبيوتر مادة تعليمية 

              Computer Managed Instructionالكمبيوتر مساعد في إدارة العملية التعليمية
(CMI)   

 Computer Assisted Instructionالكمبيوتر مساعد في العملية التعليمية  

(CAI).  

  . Subject Matterالكمبيوتر كمادة تعليمية :  )1(

ال يزال اعتقاد الكثير أنه من يتعلم من الحاسـب شيئاً ينبغي أن يكون متخصصاً في 

 Computer، أو هندسة الكمبيوتر  Computer Scienceعلوم الحاسب 

Engineering  . أما الثاني . حيث يتعامل األول مع طرق التشغيل ولغات البرمجة

إال أنه ظهر مجال آخر .  Hard Wareغالباً ما يتعامل مع المكونات المادية للكمبيوترف

 Computerللتعامل مع الكمبيوتر كمادة تعليمية ، وهو ما يعرف بالثقافة الكمبيوترية 
Literacy (CL)   

يعنـى  (CL)إلى أن مصطلـح   :(Moursund:1976) مورصند ( ويشـير

لتطبيقات المتعلقة به في النواحي التربوية والمهنية تـعرف قدرات الكمبيوتر وا

فالثقافة الخاصة بالكمبيوتر ال تقتصر على حد اإللمام بلغة من لغات . واالجتماعية

البرمجة، بل تمتد لتشمل القدرة على استعمال الكمبيوتر الستخالص النتائج ومعالجة 

  .األخرى النصوص، وفى األمور اإلحصائية، وغير ذلك من التطبيقات 
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أن الشخص المثقف كمبيوترياً هو الذي   Zachmeier) 1983زكمير  (ويرى      

، على تكنولوجيا استخدام الحاسبات يستطيع التعامل في مجتمع يزداد فيه االعتماد

  .ولديه معرفة عامة باألوامر المتعلقة بإحدى لغات البرمجة

بها استخدام الكمبيوتر كمادة األطوار التي يمر  Tinker1987)تنكر ( وحدد       

  :تعليمية على النحو التالي 

الكفاءة الكمبيوترية التي تأتي نتيجة تعليم التالميذ والطالب كيفية استعمال الكمبيوتر 

بكفاءة في مجتمع يزداد فيه االعتماد على الكمبيوتر يوماً بعد يوم ليحققوا باستخدامه 

وذلك باستخدام البرامج الكمبيوترية التي  أهداف المناهج المدرسية بفاعلية كبيرة،

أعدت خصيصاً لهذا الغرض ويتميز هذا الطور بتعلم لغة من لغات البرمجة، وإن 

  .كانت البرمجة ليست األداة الوحيدة لتحقيق ذلك 

 Wordsاستعمال الكمبيوتر كأداة عامة ، مثل استخدام برامج معالجة الكلمات 

processing وقواعد البيانات ،Data Base  والجداول اإللكترونية،LOTUS 123 ،

، فهذه األدوات ال تزيد من إنتاجية التعليم فحسب، تستخدم Graphicsوبرامج الرسم 

  .كأدوات لتحليل مختلف الظواهر  

 Computer Managedالكمبيوتر مساعد في إدارة العملية التعليمية ) 2(
Instruction (CMI)   

إلى أن هذا االستخدام يقتصر على القيام بعدد ) (Strckland1979ستركالند ( ويشير

ومن هذه الوظائف تقديم . من الوظائف ذات االرتباط المباشر بالعملية التعليمية 

ويسهم الكمبيوتر في هذا الجانب في تقديم صورة . االختبارات للطالب، وتصحيحها 

كون االختبارات من نوع لما استوعبه الطالب بعد دراستهم لوحدة معينة، وغالباً ما ت

  .االختيار من متعدد تحتاج  إلى إجابات قصيرة محددة 

وبعد انتهاء الطالب من االختبار يقوم الكمبيوتر بكتابة تقرير عن مستوى الطالب، 

وأدائه ليصبح في متناول من يريد اإلطالع عليه من الطالب أو المعلمين أو إدارة 

ظ بمعلومات متكاملة عن كل طالب يتضمن كما يمكن للحاسـب أن يحتف. المدرسة

وذلك من . أداها اســم الطالب، ورقمه، ودرجاته في االختبارات المختلفة آلتي
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خالل تحليل الكمبيوتر إلجابات الطالب على االختبار، أو عن طريق البيانات التي 

  . يزوده بها المعلم

في تقديم وصفات  أنه يمكن استخدام  الكمبيوتر (Smith)  1981سميث ( ويضيف 

تعليمية لكل طالب، كأن يحدد موضوعات ينبغي على الطالب إعادة تعلمها، وذلك من 

  .  Routingخالل عملية التوجيه 

ويالحظ أن استخدام الكمبيوتر في هذا المجال يمكن أن يخفف من األعمال الروتينية، 

صة لمتابعة الطالب الفرواألعباء اإلدارية التي يقوم بها المعلم، مما قد يتيح له 

، والطالب الذين يجدون صعوبات في تعلمهم، والطالب منخفضي التحصيل  الموهوبين

  .وهذا ما ال يتاح له في جو التدريس التقليدي 

  :  (CAI)استخدام الكمبيوتر كمساعد في العملية التعليمية ) 3(

لية التعليمية، بعض مجاالت استخدام الكمبيوتر كمساعد في العم) 1991الفرا  ( عدد 

  :ومن هذه المجاالت ما يلي

  .  Tutorial Modeأسلوب المعلم الكمبيوتري الخاص  - 1

  Drill and Practice Modeأسلوب التدريب والممارسة  - 2

  .  Modeling and Simulationأسلوب النمذجة والمحاكاة  - 3

  . Programming and Problem Solvingأسلوب البرمجة وحل المشكالت  - 4

  . Computer Gamesأسلوب األلعاب الكمبيوترية  - 5

  . Intelligent CAIالتعلم الذكي بمساعدة الكمبيوتر  - 6

  .  Tutorial Modeأسلوب المعلم الكمبيوتري الخاص  - 1

فكالهما يستند . يعد هذا األسلوب امتداداً ألسلوب اآللة التعليمية، والتعليم المبرمج    

  :على المبادئ التالية 

للمتعلم، وتكون على هيئة معلومة أو سؤال  Framesتقديم سلسلة من اإلطارات        

يستجيب المتعلم لكل إطار عن طريق اختيار البديل الصحيح ، أو كتابة  .أو كالهما

  .كلمة أو أكثر من الكلمات الناقصة ، أو غير ذلك من األفعال الظاهرة 

  .تعلق بنتيجة استجابتهت Feed Backيتلقى المتعلم تغذية مرتدة 
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واألداة التي تقوم بالتدريس تسمى باآللة التعليمية  التي قد تكون كتاباً مبرمجاً، أو على 

  .درجة عالية من التعقيد مثل الكمبيوتر 

ويالحظ أن البرنامج المعد بأسلوب المعلم الكمبيوتري الخاص يرتكز على عناصر 

:) 1973 شبـــرام(ويوضح  . عزيزاإلطار، التغذية المرتدة  لت:أساسية هي 

  :عناصر  إعداد برنامج التعليمي على النحو التالي 

  :ويتكون اإلطار من. وهو عبارة عن فقرة أو صورة أو مخطط أو هي جميعاً:إطار- أ

وهو عبارة عن المعلومات واالستفسارات التي يطرحها اإلطار على : المثـير 

  .المتعلم

ذي يقوم به المتعلم كرد فعل للمثير، ويقصد بها هنا وهى السلوك ال: االستجابة  

  .اإلجابة التي يرد بها المتعلم على السؤال المطروح عليه

  :وتصنف اإلطارات حسب طريقة تقديمها في الدرس إلى عدة أنواع منها 

ويستخدم هذا النوع من اإلطارات في تقديم :  Introduction Frameإطار تقديم  

  .وعادة ما يبدأ به الدرس. مات أو المهارات الجديدة المفاهيم أو التعمي

ويستخدم هذا النوع من اإلطارات الختبار مدى :   Test Frameإطار اختبار 

. استيعاب المتعلم للمفاهيم والتعميمات و المهارات التي يتعلمها من خالل الدرس 

  .وعادة ما يعقب إطارات  التقديم 

خدم هذا النوع من اإلطارات في ربط المفاهيم أو ويست:   Link Frameإطار الربط  

  .التعميمات أو المهارات الجديدة معاً ، أو ربطها بما يسبقها من معلومات 

ويستخدم هذا النوع من اإلطارات في :  Final Test Frameإطار االختبار النهائي 

  .اختبار مدى تحقق أهداف الدرس، وغالباً ما تكون في الجزء األخير للدرس 

اإلطارات حسب طريقة صياغتها   Keithhudson)  1984كيثهاندسون ( وصنف 

  :في الدرس إلى عدة أنواع منها 

وفيه تصاغ :  Nonrsponsable Frameإطار ال يتطلب استجابة من المتعلم 

الفقرات بحيث ال يطلب من المتعلم أي استجابة ، وتستخدم بهدف توجيه المتعلم إلى 

  .ويمكن أن تستخدم في إطارات التقديم . ة اتباع تعليمات معين
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وفيه تصاغ الفقرات بحيث : Responsible Frameإطار يتطلب استجابة المتعلم  

يطلب من المتعلم االستجابة وذلك عن طريق إجابته عن سؤال يعرض عليه ، أو 

وتوجد عدة . محددة ، أو باختيار أحد البدائل ) أو كلمات(إكمال جملة ناقصة بكلمة 

  :أنواع من هذه اإلطارات منها 

وفيه يطلب من المتعلم إكمال جملة ناقصة بكلمة :  Copy Frameإطار النسخ  - أ 

  .محددة موجودة بالفقرة  ) أو كلمات(

وفيه تصاغ الفقرات بحيث :  Faded Prompt Frameإطار الحث الحماسي -ب

لإلجابة الصحيحة   Hints)(تحث المتعلم على االستجابة الصحيحة، وقد يقدم تلميحات 

  ...مثل حرف أو حرفين من اإلجابة 

ويستخدم هذا النوع من : Short Answer Frameإطار اإلجابة القصيرة - جـ

اإلطارات لإلجابة على األسئلة التي تتطلب إجراء حسابات، بحيث يتاح للمتعلم إجراء 

  .لهذه الحسابات في ورقة خارجية  ثم كتابة اإلجابة النهائية للسؤا

ويستخدم هذا النوع من اإلطارات : Free Rang Frameإطار االستجابة الحرة   -د

إلتاحة الفرصة للمتعلم لالستـــــجابة الحرة ، وذلك باإلجابة  عن السؤال 

  .المطروح في ورقة خارجية 

ويستخدم هذا النوع في حالة :  Incorrect Responseإطار االستجابة الخطأ -هـ

ئة للمتعلم ، حيث يقدم للمتعلم تعليالً يوضح له سبب الخطأ، وقد يطلب االستجابة الخاط

و يالحظ أن هذه  . منه إدخال اإلجابة مرة ثانية ، أو قد يخبر باإلجابة الصحيحة 

  .األنواع من إطارات االستجابة يمكن أن يستخدم في صياغة إطارات االختبار

  :التغذية المرتدة  -ب

ا التعزيز أو التثبيت الذي يحدث لالستجابة نتيجة للمعرفة بأنه :)1989جابر (وعرفها 

وتحدث التغذية الراجعة عقب اســـتجابة المتعلم ، وتصحح .الفورية بنتائج السلوك 

األخطاء  وتوضح المفاهيم الخطأ ، وتبين مدى التعلم السليم لألجزاء المختلفة من 

  .لم تزيد ثقته في صحة نتائج تعلمهمتعوالتغذية الراجعة التي يتلقاها ال. العمل التعليمي 

التي ) Reinforcements(المتمثل في أن المدعمات ) 1986فريدريك (وعرض 

تحدث عقب استجابة ما ، وتميل ألن تزيد من احتمال حدوث هذه االستجابة يمكن أن 
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فالدرجات، وموافقة المعلم واألقران، و العقاب، ومختلف وسائل . تسهل عملية التعليم 

 1986فريدريك . (دراك واإلثابة لسلوكيات معينة يمكن أن توظف كمدعمات اإل

فريدريك ((وعرف: المدعمات الموجبة    :ويميز بين نوعين من المدعمات هما)

المدعمات الموجبة كمثيرات، عندما تقدم عقب سلوك ما للمتعلم تميل ألن ) 1986

  .تزيد من احتمال تكرار هذا السلوك  

من الموقف التعليمي ) إزالتها(هي مثيرات يترتب على إزاحتها :بة المدعمات السال

ففي كثير من األحيان يمكن زيادة . تقوية الحتمال ظهور االســتجابة الصحيحة 

سلوك الطالب في حضور األنشطة المناسبة بحجرة الدراسة بإزالة المثيرات المعوقة 

  .السلوك المعوق من المعلم مثل الضجة غير المرغوبة أو الطالب المشاغبين ، أو 

  Drill and Practice Modeأسلوب التدريب والممارسة  - 2

ويستخدم  في .يعد هذا األسلوب جزءا تكميليا ألسلوب المعلم الكمبيوتري الخاص 

التدريب على ما تعلمه المتعلم من مفاهيم وتعميمات ومهارات بهدف تقوية االستجابة 

يق تقديم مجموعة من األسئلة المتدرجة في الصحيحة وتعزيزها، وذلك عن طر

  الصعوبة

وعادة ما يبدأ البرنامج المعد وفق هذا األسلوب بالسؤال عن اسم المتعلم ورقمه، 

ادة ما تكون في ثالثة مستويات وتحديد مستوى األسئلة التي يريد دراستها والتي ع

قديم المسألة ثم يقوم الكمبيوتر بت. مستوى سهل، مستوى متوسط، مستوى صعب: هي

ثم تترك الفرصة للمتعلم لإلجابة، .التي قد تكون موجودة بملف ، أو يولدها عشوائياً 

ثم مقارنة إجابة المتعلم باإلجابة الصحيحة والتي في ضوئها ينصح المتعلم باالنتقال 

  .إلى مستوى أصعب أو أسهل أو  مراجعة الدرس

ريب تمنح المتعلم ثالث إلى أن بعض برامج التد Nash,1982)ناش ( ويشير 

. محاوالت للوصول إلى اإلجابة الصحيحة وبعدها يخبر المتعلم باإلجابة الصحيحة

والبعض اآلخر يكون أمام المتعلم  وقت محدد لإلجابة ، وإذا لم يكتب المتعلم إجابته 

في هذا الوقت المحدد يخبر بانتهاء الوقت المخصص لإلجابة ، ويعطى اإلجابة 

  .الصحيحة

  :  Modeling and Simulationأسلوب النمذجة والمحاكاة   - 3
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المحاكاة هي تجريد أو تبسيط لبعض المواقف المستمدة من الحياة الحقيقية، وعليه 

تشـمل المحاكـاة عرض نموذج لنظام معيـن يسير وفق قواعـد مـحددة بطريقة 

ة آمنة، شيقة، سهلة وتتيح برامج المحاكاة الكمبيوترية للمتعلم فرصة حقيقي. تمثيلية 

مثل ) 1991سيد (وقد نجحت في ذلك بعض البرامج التي أشار إليها. واقتصادية

  .في الطبيعة النووية  Scatterفي علم النبات، وبرنامج   Competeبرنامج 

أن  ) 1986طه ( ويشير. وتصمم برامج المحاكاة على أساس من النماذج الرياضية 

  :منها ما يليبرامج المحاكاة تتم بعدة طرق 

إجراء عملية نمذجة لموقف ما باستخدام الكمبيوتر، ويطلب من المتعلم من خالل  -1

فيالحظ المتعلم . المهمة Parametersتجارب المحاكاة اكتشاف المتغيرات 

ويجرب، ويستنتج، ويخطأ، ويفترض الفروض، محاوالً الوصول إلى الفرض 

  .ة تغذية راجعة وتعزيز فوري الصحيح خطوة بخطوة بينما يتلقى في كل خطو

حيث يتم محاكاة موقف على درجة عالية " إمعان النظر"أما الطريقة الثانية فتسمى  -2

من التعقيد ،يسمح بحسابات معقدة على الحاسب اآللي ، ويقوم الطالب بالتجريب 

  .بإدخال المعلومات لمجرد أن يشاهد نتائج هذا التعديل على بقية النظام 

الثالثة فهي مرتبطة نوعاً ما بالطريقة الحسابية، حيث يطلب من المتعلمين  الطريقة - 3

بناء نموذجهم الخاص بموقف معين باستخدام عدد محدود من المالحظات، وأن 

  .يختبروا صالحية هذا النموذج  من خالل عدد كبير من التجارب على الحاسب

يوترية يمكن أن تستخدم في وفى ضوء ما سبق  يمكن القول بأن برامج المحاكاة الكمب

تقديم محاكاة للظواهر الطبيعية البسيطة والمعقدة ، كما أنها تساعد المتعلم على التحكم 

في تنفيذ البرنامج ، وتشعره بالسيطرة على موقف المحاكاة ، كما أنها تعمل على 

والتركيب مما قد يساعد على تنمية مهارات المتعلم  في التحليل . زيادة الدافعية للتعلم 

  .والتقويم

  . Programming and Problem Solvingأسلوب البرمجة وحل المشكالت  - 4

إلى أن توظيف الطالب للكمبيوتر في حل )    Bell 1986 بال فريدريك( ويشير 

من  BASICوتعد لغة البيسك . المشكالت يتطلب تعلمهم للغة من لغات البرمجة 
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وقد أوضح بل طريقة استخدام الكمبيوتر . مدارس أكثر اللغات سهولة وانتشاراً في ال

  :لحل المشكالت فيما يلي

  Flow Chartتترجم المشكلة إلى مخطط تدفق  -

  .يترجم المخطط إلى برنامج كمبيوتر صحيح منطقياً وبنائياً  -

ينفذ البرنامج بطريقة صحيحة ، وهذا يستلزم تقويمه وتصحيحه في ضوء  -

  .فيذ تعليمات البرنامج المشكالت التي تظهر عند تن

  : Computer Gamesأسلوب األلعاب الكمبيوترية  - 5

يهدف هذا النمط من االستخدام إلى إيجاد مناخ تعليمي يمتزج فيه التحصيل الدراسي 

 .تحسن اتجاه التالميذ نحو التعلممع التسلية لغرض توليد اإلثارة والتشويق التي قد 

تنافس فيه طالب أو أكثر، ويحدد البرنامج النقاط التي ويقدم البرنامج التعليمي موقفاً ي

وعن طريق األلعاب التعليمية الكمبيوترية يمكن . يأخذها كل منهم وبالتالي الفائز

  .تعلم المفاهيم و المبادئ والمهارات: تحقيق أهداف تعليمية مثل

طات، أو وتتعدد األلعاب التعليمية الكمبيوترية في العلوم، فقد تكون الكتشاف مغال

اكتشاف السبب  أو الخاصية التي تعتمد عليها فكرة معينة، أو ألعاب البحث عن أنماط 

  أو قواعد، أو ألعاب للتدريب على مهارات أو ألعاب التخمين لتعلم المفاهيم 

  :  ICAI) (Intelligent CAIالتعلم الذكي بمساعدة الكمبيوتر - 6

اهيم الذكاء االصطناعي ، ويهدف استخدام بعض مف) ICAI(ويتطلب تصميم برامج 

التعليم الذكي إلى تحليل قدرات المتعلم تحليالً دقيقاً وذلك بهدف إنشاء أساليب تناسب 

  .كل فرد على حده 

  - :هذه البرامج إلى نوعين هما) 1988(وقد صنفت المنظمة العربية للتربية 

مين، حيث تقوم البرامج البرامج التعليمية التي تحتوى على نماذج للمتعل:  النوع األول

بجمع معلومات عن كل متعلم، ثم تشكل له نموذجا وفق قدراته، ومعلوماته، وطريقة 

  .تم اختيار االستراتيجية المناسبةوبناء على هذا النموذج ي. تفكيره

 Expertيستخدم في هذه البرامج ما يسمى بنظم المعرفة والخبرة :  النوع الثاني

systems العلمية موجودة في قاعد بيانات ،  وتكون المادةData Base  منفصلة عن
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وسيلة العرض، وينبغي أن تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بنظام الخبرة في مجال 

  .معين على جميع المعلومات المتعلقة بذلك العلم 

من الدراسات التي استهدفت تعرف ) Summervlie 1984سمرفيل ( وتعد دراسة 

كمعين في التدريس على كل من مستوى التحصيل الدراسي  أثر استخدام الكمبيوتر

تحويل درجات الحرارة ، قانون (للطالب ومعدل وسرعة تعلم مبادئ كيميائية معينة 

بين مجموعتين من تالميذ الصف األول بالمرحلة الثانوية الذين ) بويل، قانون شارل

ستخدام الكمبيوتر يدرسون المسـتوى األول في الكيمياء األولى تجريبية تدرس با

) 92(واشتملت عينة الدراسة على . والثانية ضابطة تدرس باستخدام الطريقة التقليدية

 41(و ضابطة ) طالبا وطالبة 41(طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية 

وأظهرت  .، واستخدمت الدراسة اختباراً تحصيلياً في موضوع الدراسة)طالبا وطالبة

متوسط درجات الطالب الذين تعلموا عن طريق الكمبيوتر أكبر نسبياً من  النتائج أن

  .متوسط درجات الطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية 

 .تحسنت درجات الطالب الضعاف الذين تعلموا عن طريق الكبيوتر
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  



  

  الفصل الخامس
  

  

  

  .السلوك العدواني وأنواعه
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  :تمهيد

، لة على أساس أنها صانعة المستقبلتولي جميع الدول اهتماما خاصا بالطفو         

وسايرت ذلك الركب المؤتمرات واألبحاث من جميع الجهات والهيئات والتي تناولت 

شتى الموضوعات التي تتعلق بحياة األطفال منها من خص نفسه باالهتمام بغذاء 

د عن القسوة والشدة في معاملته،وهناك الطفل ونموه ،ومنها أهتم بالجانب النفسي والبع

العديد من األبحاث التي تولي اهتماما خاصا بالناحية الصحية لألطفال ،ومن األشياء 

الهامة أيضا التي وجهت لألطفال الجزائر في إطار الرعاية المتكاملة برنامج 

  .ديمقراطية التعليم 

من حيث التأثير المحيطين تعتبر مرحلة الطفولة أهم مرحلة من مراحل نمو اإلنسان 

في تكوين السمات الرئيسية واألطر  ةباألطفال، ودور التنشئة االجتماعية والبيئي

األساسية في شخصيات األطفال ،وإذا حدث هناك اختالل ما في الظروف األسرية 

  . للطفل كانت هناك نتائج سلبية على حياته فيما بعد

ات النفسية من وجهة نظر الطفل أكثر فائدة االتجاهات الحديثة اآلن هي دراسة التغير

من دراستها من وجهة نظر المحيطين به ،وإذا حاولنا دراسة السلوك العدواني من 

  1975  باندورة( (وجهة نظر اجتماعية ،فأن السلوك العدواني مكتسب حسب نظرية

Bandura  (ونظرية اإلحباط يولد العدوان كما يرى)  دوالر وميلرDollard And 

Miller 1939 ( غير أن كال النظريتين ممثلتان في هذه المجموعة ،وأيضا بعض

العوامل االقتصادية واالجتماعية  يمكنها جعل هؤالء األطفال عدوانيين وهذا باإلضافة 

اللذين   )Lorenz  1966ولورنز    )( Freud   1922فرويد   ( إلى النظريات مثل

أعترض على تفسير السلوك طبقا لوجهة النظر  اعتبرا السلوك العدواني غريزيا، وقد

إمكانية دراسة ) Eysenck 1978إيزنك (يرى .).  Buss 1966  بص(السابقة كل من 

السلوك العدواني وفقا  لتدرج هذا السلوك ويتم وضع العدوان على متصل ثنائي لقطب 

طب األخر يمثل العدوان، قطب مثل بقية العوامل والسمات االنفعالية الشخصية، والق

  .يمثل االنسحاب، والحياء،والخجل ويتفاوت األفراد  في الدرجة على هذا المتصل

أعتبر العدوانية والعدائية دافعا واحدا )    Eysenck 1978 إيزنك  (وأيضا 

السلوك العدواني إلى ثالث ) Sears 1961 سيريس ( أطلق عليه العقابية العامة وقسم 
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دوان لفظي ،وعدوان غير مباشر يتم التعبير عنه صور وهي عدوان مباشر مادي،وع

بصور أخرى إسقاطية، أو حيل دفاعية وال يمكن تصنيفه مع السلوك اللفظي أو 

  . المادي

 .15.I. التعريف بالمشكلة:  
عرف السلوك العدواني كظاهرة في كل األزمان وفي كل مكان، والعدوان 

ه نوع من السلوك االجتماعي، سلوك يقصد به المعتدي إيذاء الشخص اآلخر كما أن

يهدف إلى تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة وإيذاء الغير أو الذات تحريضا عن 

  .الحرمان أو يسبب التثبيط فهو يعد استجابة طبيعية لإلحباط

   والعدوان يتسم بالعداء اتجاه الموضوع أو الذات ويهدف إلى التدمير ويرى 

 1939 دوالرد(هر إلرادة القوة، بينما يعتبره أنه يمثل أي مظ ) Adler 1977أدلر( 

Dollard (  أنه فعل يمثل استجابة تهدف إلى إلحاق األذى بكائن أو بديلة ويرى فرويد

أن العدوان ليس بالضرورة ناجما عن اإلحباط إذ هو مظهر لغريزة الموت مقابل 

  .لبيدو وكمظهر لغريزة الحياةال

دوان هو هجوم أو فعل مضاد موجه أن الع)  1979Campbellكامبل  ( ويرى

نحو شخص أو شيء ما، وينطوي على رغبة في التفوق على اآلخرين، ويظهر إما 

زكريا ( في اإليذاء أو االستخفاف أو السخرية بغرض إنزال العقوبة باآلخرين ويعرف 

العدوان بأنه الشروع في التشاجر والتحفز للمهاجمة أو  )1994  الشربيني

، وعندما يرتد إلى Sadismلعدوان عندما يوجه إلى اآلخر بـالساديه ويسمى ا.العراك

  .Masochismeصاحبه يسمى مازوشيه 

والعدوان متعلم أو مكتسب عبر التعلم والمكافحة نتيجة التعلم االجتماعي 

)social learning ( حيث أن الطفل يتعلم االستجابة للمواقف المختلفة بطرق متعددة

بالتقبل، وهذا يرجع إلى نوعية العالقات داخل األسرة وطبيعة  قد تكون بالعدوان أو

  .البيئة والعوامل المؤثرة فيها

ويتميز العدوان بالقوة بين األطفال الذين يسعون وراء السلطة والسيطرة، ويكون 

العدوان والشجار أكثر عند الذكور ويقل نوعا ما عند اإلناث، حيث يميل الذكور إلى 

  .األرجل بينما تميل اإلناث إلى العدوان اللفظيباستخدام األيدي و
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I.2.5 تعريف السلوك العدواني:  
في علم النفس وحقوله المختلفة للداللة  Agressionيستخدم مفهوم العدوانية           

على استجابة يرد المرء على العينة واإلحباط والرحمان، وذلك بأن يهاجم مصدر 

العدوان على أنه سلوك ")  Buss 1966"باص ( العينة أو البديل عنه، ويعرف 

يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا، صريحا أو ضمنيا مباشرا أو غير مباشرا نشطا 

  .أو سلبيا، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي لآلخرين

بأنه السلوك الذي يهدف إلى إلحاق  )1967Berbocoitzبيركوتيزيز ( ويعرفه     

  .ببعض األشخاص والموضوعات األذى

العدوان بأنه حدث يقصد فيه الطفل عمدا إيذاء  )Sears 1961سيرز ( ويعرف     

شخص آخر أو شيء آخر ولهذا يعتبر ضرب اللعبة دون قصد ليس عدوانا، ونحن ال 

يمكننا مالحظة القصد والغاية بطريقة مباشرة، ولكننا نالحظ الموقف الفعلي، ثم 

  .د والغاية وفقا لما شهدناهنحاول تخمين القص

أن العدوانية مصطلح يتضمن ثالثة مفاهيم أساسية )  Sears 1961سيرز (  حسب

     Agression: العدوان    :وهي

ويقصد به الهجوم الصريح على الغير أو الذات ويأخذ الشـكل البـدني أو اللفـظ أو    

  ).العدوان الصريح(التهجمي 

  :العدوانية 

الغضب والكراهية والحقد والشـك  : لعدوان وينشطه ويتضمن ويقصد بها ما يحرك ا

  .                 وهو ما يسمى بالعدوان المدمر أو الخفي

يقصد بها ما يوجه العدائية أي انه حلقة تربط بين " نزعة عدوانية " : الميل للعدوانية 

  .العدائية كمحرك والعدوانية كسلوك فعلي

  :ة تعريف آخر للعدوان أو العدواني

العدوانية أنها غريزة أو مبدأ متخيل يحرك سلسلة )  عبد الحميد الهاشمي( يعرف     

من األفعال واالنفعاالت ينظر إليها كثيرا بوصفها نقيض الجنس أو اللبيدو وكما يـدل  

هذا المفهوم على تلك المشاعر والدوافع التي تتضمن عنصري التدمير وسـوء النيـة   

أن يعبر عنها الطفل في أشكال مختلفة أبرزهـا السـلوك    حيال اآلخرين والتي يمكن
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العدواني، واختلفت اآلراء هنا حول ما إذا كانت العدوانية غريزة يولد بها الطفـل أو  

هي عبارة عن مجرد رد فعل لإلحباطات التي يتعرض لها الطفل واألبعد من ذلك هي 

ك االحباطات المكررة عبارة عن سلوك يكتسب كغيره من السلوكات األخرى نتيجة لتل

  . والعنيفة

يرى أن العدوان هو كل فعل يتسم بالعداء اتجاه الموضع أو للهدم ) عبد القادر طه( أما

وجمهـرة مـن   )  Dollard 1939 د والرد"( ويـرى  . والتدمير وهو نقيض للحياة

  . السلوكيين أنه فعل يمثل استجابة تهدف على إلحاق األذى بكائن أو بديل

العدوان على أنه سلوك هجومي، يصبح معه ضـبط   )1979رفاعي نعيم ال(يعرف   

النفس لنوازعها الداخلية ضعيفا، وهو اندفاع يتجه نحو إكراه اآلخر وسلب الخير منه 

  . وإيقاع األذى به

I.3.5  ؟ هل العدوان فطري أم مكتسب.  

فهوم م )Freud   1922فرويد   (  غرس أصحاب نظرية التحليل النفسي           

العدوان على أساس أنه طبيعة فطرية في التكوين اإلنساني، وأنه بالتالي ليس مكتسـبا  

معترفين بأن األساليب التربية والتنشئة االجتماعية تساهم بدرجات متعددة فـي مـدى   

كبر حجم هذه العدوانية أو صغرها وهم يرون أن إمعان الطفل العدواني في سـلوكه  

اليب الخاطئة في تقويمه كتوجيه اللوم الشديد إليه أو عقابـه  إنما يرجع إلى استخدام أس

بالضرب وعلى ذلك فقد ذهب أصحاب هذه النظرية في تحديد مفهوم العدوان إلى أنه 

سلوك واع وشعوري وأنه كذلك مجموع المشاعر الـدوافع التـي تتضـمن عنصـر     

لالعتداء والتشاجر التدمير، ويعتبر البعض أنه النشاط التخريبي نتيجة الميل الطبيعي 

وهذه المفاهيم تشير إلى أن العدوان استعداد فطري ناشئ عن مصدر ثابـت للطاقـة   

يصعب استئصاله ولكن يمكن استخدامه وتوجيهه في االتجاه اإليجابي أو السلبي ولذلك 

دعا بعض علماء النفس إلى التسامي بالعدوان كميكانيزم لإلسهام في بنـاء المسـيرة   

  .انالتطورية لإلنس

وعند معرفة األسباب التي تؤدي إلى العدوان نستطيع أن نتبين أن العدوان ليس مكونا 

طبيعيا في فطرة اإلنسان، حيث أن معظم هذه األسباب ترجع إلى البيئة التي يعـيش  

بكنفها الطفل ، وذلك ألن العدوان ال ينجم عنه إال التخريب الـدمار، ومـع تسـليمنا    
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الدوافع الكامنة في التكوين الطبيعي لإلنسان، والتي يطلق بصحة وجود ذلك الطاقة أو 

عليها العدوان فإن اهللا عز وجل قد أوجد هذه الطاقة في اإلنسان بهدف المحافظة على 

ذات اإلنسان وليس لالعتداء أو العدوان على ذوات اآلخرين وفرق كبير أن ننظر إلى 

أو أنها وجدت للحفـاظ علـى ذات   تلك الطاقة أو الدوافع على أنها موجودة للعدوان، 

  .اإلنسان

.5.I4 متى تعتبر العدوانية مشكلة  .  

إذا كان يجب أن تزيد العدوانية و يزيد معها الطرق التي يسيطر بها الطفل           

. فهذا يكون مصحوبا بصـعوبات أخـرى  . ليحصل على ما يريده فهنا تكون المشكلة

يشعر بالحزن فيقوم بتحطـيم األشـياء أو   فيكون الطفل غير محبوب من أصدقائه، و 

. و تبدأ هذه المشكلة في المدرسـة . اآلخرين وناذرا ما يشاركهم أو يتعاون معهم ءإيذا

أما إذا لم يظهر الطفل أيا من هذه المشكالت إذا فمعنوياته من النوع الطبيعي و مـع  

  .ذلك تظل غير مقبولة

بة الطفل إلى لألوامر الصارمة، فإذا هنا اختيار بسيط يمكن أن تجربه وهو مدى استجا

   .فإن فرصة تخلصه من العدوانية كبيرة  %80-60كان طفلك يستجيب بنسبة من 

 .5.I5  األسباب والعوامل المهيأة للسلوك العدواني.:  
العدوان  بأنه سلوك يصدر عن أفراد  )1994الشربيني  زكريا (يعرف             

كان أم  اين أو اتجاه ذاته لفظيا كان أم ماديا إيجابيأو جماعات صوب فرد آخر أو آخر

سلبيا  مباشرا كان أم غير مباشر أملته مواقف الغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن 

الذات و الممتلكات أو الرغبة في االنتقام أو الحصول على مكاسب محدودة ، وترتب 

آلخر أو األطراف عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف ا

  .األخرى 

لكن  نويستخدم بعض الباحثين كال من مفهوم العدوان و العنف بوصفهما مترادفي

التصور األقرب للدقة والمجمع عليه من العديد من الباحثين و القائم على المقارنة بين 

التعريف اإلجرائي لكل منهما أن العنف شكل من أشكال العدوان وأنه يقتصر على 

المادي المباشر المتعمد من العدوان فقط فالعنف يعرف بأنه سلوك يستهدف الجانب 

  .إلحاق األذى باألخر أو باآلخرين أو بممتلكاتهم
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إن العدوان أكثر عمومية من العنف وإن كل ما هو عنف يعد عدوانا و العكس غيـر  

ا سلبيا عدوان) اإلضراب(صحيح فعلى سبيل المثال يعتبر االمتناع عن أداء مهام معينة 

في حين ال يندرج تحت مفهوم العنف وكذلك فإن إطالق شـائعات تسـيء لسـمعة    

  .الطرف اآلخر من قبيل العدوان غير المباشر ولكنه ال يحتسب عنفا

حيث هناك عدة عوامل تؤدي إلى ظهور السلوك العدواني حيث ركـز العديـد مـن    

مل التي أدت إلى ظهـور  الباحثين في علم النفس و علوم التربية في البحث عن العوا

السلوك العدواني فمنهم من ذكر العوامل الخاصة بالفرد ومنهم من ذكر العوامل البيئية 

الطبيعية ومنهم من ذكر العوامل النفسية ومنهم االجتماعية ومنهم الثقافية ومنهم مـن  

  . ذكر العوامل البيئية الطبيعية ومنهم من ذكر العوامل المدرسية وهي كالتالي

  : وامل أو المتغيرات الخاصة بالفرد الع •

المتغيرات في أنها ترشح أفرادا بعينهم الرتكاب العدوان في حالـة   تتمثل أهمية تلك 

ومما يدعم ما ذهبنا إليه أن نفس األفراد الذين يتعرضون . توفر ظروف أخرى بالطبع

تكبو العدوان، لنفس الظروف الثقافية االجتماعية و البيئة الطبيعية التي يتعرض لها مر

ال ينخرطون في ممارستهم ومن المفترض أن أكثر المتغيرات الشخصـية ارتباطـا   

  :بالعدوان تتمثل في 

على  لم تستطع البحوث التجريبية إقامة الدليل الكافي: الجوانب الفيزيولوجية  •

صحة التصور القائل بوجود عالقة مباشرة بين الناحية الفيزيولوجية والعدوان 

ي افتراض االنتقال الوراثي للعدوان عبر األجيال و القول بوجود أساس المتمثل ف

فطري للعدوان ، أجزاء معينة في المخ كالمهاد عن السلوك العدواني إال أن 

 استقراء ما توصلت إليه البحوث من نتائج في هذا الشأن يشير 

دوالر وميلـر   (إلى وجود عالقة غير مباشرة بين النواحي الفيزيولوجية و العدوان   

Dollard And Miller 1939 (.  

مسؤول عن رفع مسـتوى  )  أجزاء الجهاز العصبي الذاتي أحد( إن الجهاز السميتاوي

االستثارة الفيزيولوجية وتعبئة طاقات الفرد لمواجهة حـاالت الطـوارئ بمـا فيهـا     

يتبعـه  االستعداد للعدوان لذا فإن التفاوت في مستوى نشاط هذا الجهاز لدى األفـراد  

بالضرورة تباين في استعداد كل منهم للعدوان وتشير بعض األدلـة المسـتمدة مـن    
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البحوث التجريبية إلى أن زيادة هرمون التستوستيرون لدى الذكور ونقص هرمـون  

وهناك . البروجيستيرون لدى اإلناث يزيد من القابلية لالستثارة و من ثم العدوان لديهم

لفة كيميائيا على الجهاز العصـبي وجعلـه أكثـر تهيـؤا     تأثير المواد النفسية والمخت

لممارسة العدوان أو االمتناع عنه فعلى سبيل المثال تكف الخمر وظائف التحكم فـي  

المراكز المسؤولة عن ضبط العدوان و الموجود في المخ ومن ثم يصبح الفرد أكثـر  

لعصبي وتجعله أكثـر  استعدادا لممارسة العدوان كذلك تنبه العقاقير المنشطة الجهاز ا

تهيؤا لالستجابة بصورة عدوانية وفي المقابل فإن بعض المواد كاألفيون والحشـيش  

تؤثر على الجهاز العصبي بشكل مغاير حيث تقلل من مستوى االسـتثارة داخلـه و   

  .بالتالي يصبح الفرد أقل استعدادا لالستجابة للمثيرات العدوانية

ائق ما دون تحقيق الفرد ألهدافـه و إتباعـه   يحدث اإلحباط حين يحول ع اإلحباط  •

لحاجته و يرفع مستوى اإلحباط كلما ازدادت أهمية الهدف، وكانت الحاجة ملحة إليه، 

: وكما كان العائق ضعيفا كان توقع العمل منخفضا أو غير وارد فعل سبيل المثـال  

اته لن يحـبط  الطالب الذي يتوقع الفشل في االمتحان نظرا لعدم استعداده أو نقص قدر

بنفس القدر الذي يصيب طالب يتوقع النجاح ويعتقد أنه استعد لالمتحان بالقدر الكافي، 

وهناك نظرية حول العالقة بين اإلحباط والعدوان تشير إلى أن العالقة التـي يولـدها   

اإلحباط تدفعه إلى االعتداء على العائق الذي يعتقد أنه حجبه عن أهدافه، وحين يعجز 

االعتداء على هذا العائق فإنه يتجه بتلك الطاقة العدواني إلى هدف آخر من  الفرد عن

ترويج شائعة تسيء إلى سمعة الرئيس بدال (خالل أساليب من قبيل استبدال االستجابة 

  ).ضرب الزوجة أو االبن بدال من الرئيس(أو مواجهته أو استبدال الهدف ) من لومه

ة تحفظات إزاء تلك النظرية ومن أكثرها منطقية، وتجدر اإلشارة إلى أنه قد أثيرت عد

عدم صحة القول بوجود عالقة حتمية بين اإلحباط والعدوان فعل سـبيل المثـال قـد    

يمارس الفرد السلوك العدواني في ظل غياب اإلحباط مثل القاتل األجير، وفي المقابل 

... الم اليقظةفقد يؤدي اإلحباط إلى ضروب غير عدوانية من السلوك كاالكتئاب وأح

  إلخ 

يعتبر التعصب مقدم للعدوان ويعرف بأنه حكم ال أساس له من الصحة، : التعصب  •

يتكون دون توفر دالئل موضعية أو خبرات فعلية تصـاحبه مشـاعر سـلبية أو    
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إيجابية تتسق معه ويترتب عليه ردود أفعال سلوكية تفصح عن تلك المشاعر حيال 

  .موضوع التعصب

إن التعصب وفق هذا التصور يعد في حاالت كثيـرة   ) 1994كريا الشربيني ز(يرى 

مقدمة للعدوان، إنه يقدم تبرير المنطقي والشحنة االنفعالية التي تثـار داخـل الفـرد    

  .فتؤدي إلى ارتكاب عدوان أو الشروع في سلوك عدواني 

قيني يتعلم الناس سيناريو العدوان إما بشكل تل: التعرض لنماذج ومشاهد العنف  – 4

مقصود من اآلخرين وخاصة أثناء طفولتهم أو بصورة مقصودة من خالل مشـاهدتهم  

اآلخرين يتصرفون بطريقة عدوانية سواء في الواقع أو من خالل وسـائل اإلعـالم،   

ومن المفترض أن المشاهدة تشجع العدوان ويؤثر مستوى االنتباه ودرجتـه مشـاهد   

د واقعيا أو مصطنعا فالفرد يتـأثر بصـورة   جاذبية النموذج ومدى التشابه بين المشاه

أكبر حين يشاهد عدوانا فعليا في الواقع مقارنة بالعدوان الذي يشـاهده فـي وسـال    

  .) 1994الشربيني زكريا (اإلعالم  حسب 

ارتكبـوا  ) الثامنـة (هناك مؤشرات إلى أن من تعرضوا لمشاهد عنف في عمر مبكر 

ـ معدال أعلى من جرائم العنف حين بلغوا ا للنظـر أن   تلثالثين من العمر ومن الالف

هناك بعض البحوث التجريبية التي لم تكشف عن ممارسة للعدوان بمشاهدة النمـاذج  

وربما أن التعرض لمشاهد قد يؤتي آثارا معاكسة بمعنى أن مشاهدة األفالم العدوانيـة  

في بعض الحاالت قد تقلل المشاعر العدوانية ومن ثـم يـنخفض احتمـال صـدور     

مـن همـوم   ) المأساوية(ستجابة العدوانية مثلما تخفف مشاهدة األعمال التراجيدية اال

الفرد من خالل عملية التفريغ االنفعالي بدال من تضخيمها وربما أدت مشاهد النموذج 

العدواني بأن يكون الفرد متعاطفا مع الضحية، ويحثه خوفه من أن يصـبح ضـحية   

  .للعدوان مستقبال فيكون أكثر تسامحا

  العوامل البيئية الطبيعية •
يتم السلوك البشري السوي و بالضبط البيوكميائي بمعنى أن تمـت صـورة           

واضحة عن أثر الفيزيولوجيا في السلوك التكيفي تبدو في وجود جهاز الغدد الصـماء  

وهو عبارة عن شبكة محطات الهرمون التي تفرز المواد البيوكيميائيـة ذات األثـر   

جهاز الغـدد  ) ما يسترو( مجرى الدم مباشرة وتعتبر الغدة النخامية بمثابة الكبير في 
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بوجه عام فذلك بما تفرزه من هرمون يؤثر في الوظائف السيكولوجية كأن يعاني فرد 

من اضطراب األنسولين الذي تفرزه غدة البنكرياس ويكمن هذا االضطراب في وجود 

هذه الظروف يستمر إفراز األنسولين في ورم في البنكرياس يفرز األنسولين وفي مثل 

مجرى الدم بصرف النظر عن مستوى السكر في الدم وفي مثل هذه الحالـة أيضـا   

يحدث السحب الزائد للسكر في الدم وخاليا المخ، أعراضا خطيرة كالضعف الجسمي 

والخلط الذهني والرؤية المزدوجة وحدوث النوبات والتشنجات، ومـن تنتابـه هـذه    

ت بشكل مزمن يشعر بعدم القدرة على التعامل بشكل مناسب مع المتطلبات االضطرابا

  .) 2001وفيق صفوت مختار ( العادية للحياة ،كما يرى   

ومن هنا ندرك أثر العوامل البيولوجية في السلوك اإلنساني سلبا أو إيجابا ولما كـان  

لوك وراثـي  العنف صورة من صر السلوك اإلنساني المدمر فإن مثل هذا السلوك س

أكثر منه بيئي حيث أن هناك ما يؤكد أن فردا يتسم بالعنف إنما يعني ذلـك أن لديـه   

استعدادات وراثية وتركيبة نفسية خاصة جعلته يتجه اتجاها يتميـز بوراثـة جهـاز    

عصبي سريع االستثارة على أن هذا االستعداد الموروث ال يصبح بالضـرورة قلقـا   

ر موقفا ما ليتحول إلى واجهـة سـلبية مـن الحيـاة     وإنما توجد عوامل مباشرة تفج

  .  ) 2001وفيق صفوت مختار (االجتماعية تنذر بالعنف  حسب 

واألسباب الطبيعية نعني بها أن العنف أو العدوان يتولد بسبب نوع البيئة الطبيعية بما 

ان يحدث فيها من تغيرات بيئية كالتغيرات الفلكية والجغرافية التي يتعرض لها اإلنس

ومدى التفاعل بينهما وهكذا يذكرنا بما يتحدث عنه العلماء واألطباء هذه األيام من علم 

أي العلم الذي يهتم بدراسة  )chronobiologieالكرونوبيولوجي ( جديد ما يطلق عليه

التقلبات البيولوجية التي تحدث ألنماط الجسم الحي اإليقاعية حيث أن الجسم الحي 

وظائف مختلفة ويفترض في تلك الوظائف المختلفة أن يكن مكون من أعضاء تؤدي 

بعضها منسجما مع بعضها اآلخر في خالل االرتباك محل االنسجام وظهرت أثار ذلك 

االرتباك في أرق يصيب الجسم أو نعاس يغلب عليه أو ارتفاع في درجة الحرارة أو 

  .ضغط الدم أو اكتئاب

ئدة في البيئة مثل الكثافة السكانية والضوضاء إن العدوان يتأثر بالظروف الطبيعية السا

والمناخ وغيرها فالضوضاء تجعل الفرد مهيأ لالستجابة العدوانية من خالل تأثيرها 
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فضال عن إثارتها الشعور باالنزعاج ) السمع، نبض القلب(في بعض وظائفه الحيوية 

  .والتوتر

ر الظروف المناخية كما أن درجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص قد تعد مكن أكث

ارتباطا في العدوان بمعنى أنها تساهم في إيجاد بيئة مهيأة للعدوان من خالل ما ينتج 

عنها من تغيرات فيزيولوجية أو نفسية تعمل على زيادة درجة استثارة في الجهاز 

العصبي التي تجعل بدورها االنخراط في العدوان أكثر احتماال وخاصة إذا جاءت بعد 

  .     ية طبيعيةظروف مناخ

وتبين العديد من الدراسات أن معدل حدوث العدوان يرتفع في األماكن المزدحمة وقد 

يعزى هذا إلى أنه في ظل التكدس الشديد لألفراد في مكان ما يصعب إتباع الكثير من 

الحاجات للهدوء، واالسترخاء والخصوصية ومن ثم يصبح الفرد أكثر توترا ونظرا 

وي ضمنا أن ثمة فرصا أكبر لتعليم العدوان باإلقتداد من خالل لن االزدحام ينط

  .مشاهدة النماذج المحيطة التي تسلك على نحو عدواني

وعلى الرغم من أن العوامل المهيأة تساهم في تشكيل بيئة مواتية لتفهم مشاعر  

في العدوانية بيد أنها ليست كافية لتحويلها إلى سلوك عدواني نظرا ألن دورها يتمثل 

توليد قدر من التوتر الذي من شأنه في ظل شروط معينة إثارة لالستجابة العدوانية 

ويعرف التوتر بأنه حالة من القلق والشعور بعد االرتياح التي تحدث في مواقف 

التهديد أو حين يتأهب الفرد ألداء فعل معين من شأنه إعادة التوازن النفسي أو 

  .سعى لتحقيق أهداف معينةالعضوي بينه وبين بيئته أو حين ي

ويعد التوتر حلقة وسيطة بين العوامل المهيأة وفئة أخرى من الظروف يطلق عليها    

عوامل مفجرة للعدوان، لذا فإن مقدار التوتر يعد مؤشرا غير مباشر للتنبؤ   بإمكانية 

صدور السلوك العدواني مع وضع العامل المفجرة في االعتبار، ويالحظ أنه كلما 

اد مقدار التوتر النابع من العوامل المهيأة كان بمقدوره قدر أقل شدة من العوامل ازد

  .المفجرة إثارة للسلوك العدواني

وجدير بالذكر في هذا الشأن أن هذا التوتر في ظل ظروف مهيأة من قبيـل صـعوبة   

توجيه العدوان نحو الموضوع الذي أثاره أو لرفض القاطع لـذلك لظنـه التعـرض    
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االنسـحاب أو  : لبية قاسية قد يدفع بالفرد إلى إتيان سلوكيات أخرى مثـل  لعواقب س

  .الشعور بالدونية

  :العوامل االجتماعية  •

  : الوالدان كنماذج للعدوان  •

يعمل األب كنموذج للطفل الذي يتبنى قيام والده ويقلد سلوه وعمما فإن الكبار يعدون 

كان األب أكثر عدوانا ويؤيد الفكرة نماذج ألطفالهم، ويكون الطفل أكثر عدوانا كلما 

حيث تبين من دراستهم أن أطفال ما قبل  ")  Bandura    1975بندورة  "(

المدرسة يقلدون سلوك قيادتهم كنماذج لهم ، كما أن األطفال كشفوا قدرا كبيرا من 

  .السلوك العدواني عندما كان النموذج يبدي قدرا أكبر من السلوك العدواني 

والد أكثر عدوانا من البنات عندما يتعرضون لنموذج ذكري عدواني ففي و يبدو األ

نمو السلوك العدواني يلعب األب دورا خاصا و مهما على أساس أنه يمثل أكثر 

ارتباطا إيجابيا داال )   Eron 1972إرون (مصادر اإلحباط أهمية عن األم وقد وجد 

في المنزل و في دراسة أخرى  بين تقديرات عدوان األب و عدوان الطفل 0،33قدره 

حصل أباء األوالد المنحرفين العدوانيين على درجات مرتفعة على مقياس العدوان 

  .أكثر من أباء األطفال غير العدوانيين 

ويكون األطفال أكثر عدوانية إذا ما كان تطابق الطفل وثيقا مع أب أكثر عدوانية وهذا 

العقاب عن طريق األب ، كما يكون صحيح في حالة األوالد الذين يوقع عليهم 

  .األطفال أقل إظهارا للسلوك العدواني في حالة غياب النموذج الذكري العدواني 

  : العقاب الوالدي  •

الطفل الذي يقسو عليه والداه ويستخدمان العقاب معه أ كوسـيلة لضـبط               

المنزل أو يتجه بـه  سلوكه قد يلجأ إلى العدوان في حل المشكالت التي تواجهه داخل 

خارجا خوفا من عقاب الوالدين وإن الجو العائلي الذي يسوده العقاب من طرف ولي 

األمر، األب ، األم أو األخ يؤثر تأثيرا سلبيا في شخصية الطفل  وبذلك يكتسب الطفل 

  .الكثير من العادات السيئة كاالنحراف

بالطفل إلى اللجوء إلى أي مكان  فالمعاملة السيئة و استعمال العقاب داخل البيت يؤدي

ال يلتقي فيه العقاب و المكان الوحيد في هذه الحالة هو الشارع حيث يقضـي قسـطا   
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كبيرا من وقته خارج المنزل وهذا يؤثر على سلوكه والطفل قد يتوجه مع أقرانه ويعد 

سلوكهم العدواني في هذه الحالة ألن لقاءاته معهم تتم في جـو بعيـد عـن التوجيـه     

  .لتربوي مثل الوالدين، والمعلمينا

  :التسامح مع العدوان  •

يقوم هذا المفهوم على أساس احتمال حدوث العدوان كلما سمح به، فلقد لحـظ          

تزايد العدوان من مرحلة ألخرى في الواقف التي سمح فيها به بالعدوان ففـي الجـو   

ل الموانع التـي تعـوق   الذي يشيع التسامح فإن الخوف من عقاب العدوان يختفي وتق

ظهور العدوان، فالطفل يدرك اتجاهات الكبار من حيث تقبل وعدم اللوم أو الغضـب  

  . على أنها سماح له بإظهار العدوان

عـدم تـأثير األسـلوب    )   Eron 1972إرون ( ( وقد أشـارت دراسـة            

ـ   توى الديموقراطي في المنزل على رفع مستوى نشاط الطفل، فهناك صلة بـين مس

العالي من النشاط والعدوانية األمر الذي يساعدنا في تفسير العدوان الزائد الذي يالحظ 

عند األطفال الـذين ينتمـون لبيـوت تتسـم بالديموقراطيـة أو التسـامح فاآلبـاء        

الديموقراطيون بمعاملة الطفل يميلون إلى التسامح مع كل سلوك الطفل ويتضمن ذلك 

  .انالشجار وكثرة الحركة والعدو

كما أن الوالدين اللذين يشجعان أبناءهم على العدوان للتغلب على العقبات والحصـول  

على حقوقهم يعززان مثل هذا السلوك لديهم، وهناك عالقة ولكنها بسيطة بين السلوك 

سـيرز  (  العدواني الذي يكشف عنه الطفل وبين تسامح األم مـع العـدوان ويـذكر   

1961sears (عدوان أن تسامح األم مع ال )سبيتزSpitz  (  يعطي مؤشرات للطفل بأن

السلوك العدواني أمر مقبول منه وأنه ليس من األمور التي يعاقب عليها كما أنه أمـر  

  .تتوقعه األم من الطفل 

 : األسرة  •

إن األسرة في وصفعها أولى المؤسسات االجتماعية الناقلة للثقافة تمارس دورا 

أو كفها لدى الطفل من خالل األساليب المتنوعـة   جوهريا في غرس الميول العدواني

زكريا (فيرى  التي تلجأ إليها في القيام بالدور المنوط بها في عملية التنشئة االجتماعية

أن اإلفراط في استخدام العقاب البدني يرتبط إيجابيـا بمسـتوى   )    1994الشربيني 
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ر بالعزلة والميـل إلـى إدراك   عدوانية األبناء كما أن تجاهل اآلباء يثير لديهم الشعو

اآلخرين بوصفهم معادين ويدفعهم إلى اللجوء للعدوان لتأكيد وجودهم أو لفتا لألنظار 

  .أو تفريغا للتوتر

ويعتبر التميز بين األبناء سواء بين الذكور واإلناث أو بين األخ األكبر واألصغر في 

لهم العدوانية ومما يشجع على أساليب التعاون والجوانب المادية والعاطفية مثيرا لميو

العدوان تشجيع الطفل على قصاص ممن يعتدي عليه بوصفه السبيل األفضل الذي 

يجب اتباعه ويعد ذلك نوعا منن التدعيم االجتماعي للعدوان ألن المبدأ األساسي الذي 

م يحكم نشأة استمرار العديد من سلوكاتنا بما فيها السلوكات العدوانية أن كل السلوك يت

تدعيمه أي تحقق من خالله كسب معين في الماضي أو الحاضر فيستمر في المستقبل 

   .وخاصة في المواقف المشابهة 

  :حيث يكتسب الطفل الميل للعدوان من األسرة بفعل العوامل التالية

شعور الطفل منذ صغر بأنه غير مرغوب فيه من والديه، وأنه يعيش في جو أسري 

 .ة والديه لهعدائي بالنسبة للمعامل
ويلعب .الحياة المنزلية التي يسودها شجار دائم بين األبوين على مرأى ومسمع من الطفل

األبناء دورا كبيرا في اكتساب األطفال السلوك العدواني التي من خالل محاكاة أو تقليد 

ياء األبناء لالستجابات العدوانية التي تقدر عن اآلباء فالطفل الذي يشاهد أباه يحطم األش

  1975  باندورة( من حوله عندما ينتابه الغضب يقوم بتقليد هذا السلوك ويرى 

Bandura   ( أن الطفل يقلد نماذج السلوك العدواني الصادرة على أشخاص ذوي مراكز

  . اجتماعية مؤثـرة

فهناك أشخاص على درجة كبيرة من األهمية بالنسـبة للطفـل مثـل الوالـدين         

يمكن اعتبارهم نماذج، ستبقى منها الطفل سلوكه االجتماعي بصفة والمعلمين والرفاق 

عامة وسلوكه العدواني بصفة خاصة ومثل هذه النماذج التي يراها الطفل هـي التـي   

تعلم كيف متى يتصرف بشكل عدواني، وهؤالء أيضا الذين يؤيدون ويدعمون السلوك 

عندما تتاح له فرصة ممارسة العدواني عند الطفل بحيث يتعلم الطفل السلوك العدواني 

االستجابات العدوانية وال يعاقب على السلوك العدواني أو إذا نجح في الوصول علـى  

  .مكافأة بسبب إيذاء الشخص المعتدى عليه
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أن اآلباء الذين يتسمون بالقسوة مع أبنـائهم  )  Bandura  1972باندورا  ( ويعتقد

يضا إلى أن اآلباء الذين كانوا يشـجعون  يتعلم أبناءهم السلوك العدواني، كما توصل أ

أبناؤهم على المشاجرات مع اآلخرين وعلى االنتقام ممن يعتدى عليهم والحصول على 

مطالبهم بالقوة والعنف، كانت درجة العدوانية لديهم أكبر من درجة العدوانيـة عنـد   

  .لاآلباء الذين لم يشجعوا أبناءهم على السلوك العدواني بأي شكل من األشكا

إلى وجود ارتباط موجـب    )  Sears  1961سيرز  "(وفي هذا الصدد تشير دراسة 

بين عدوانية األبناء ودرجة العنف أو القسوة التي عـاملهم بهـا اآلبـاء واألمهـات،     

فاألطفال الذين يتعرضون لرفض الوالدين ويعيشون عالقات فـاترة وغيـر مشـبعة    

  .ظهر العدوانيوجدانيا يميلون فيما بعد إلى الظهور بالم

أن الطفل الـذي يتلقـى القليـل مـن التقبـل      )  Sears 1961سيرز  "(  ) ويشير

والمرفوض بصفة خاصة داخل األسرة يميل إلى القيام بالسـلوكات العدوانيـة وقـد    

أن التسامح )  Levin 1975و ليفين )  Sears 1961سيرز  "(  استخلص كل من   

يد عدوانه وأن التسامح الزائد عند اآلباء مـع  الشديد عند تعدي الطفل يتسبب في تصع

  .األبناء وعدم معاقبتهم على سلوكهم العدواني يجعل درجة العدوان ترتفع عند األبناء

أن أسلوب التربية لألطفال الذين يتسم سـلوكهم بالعدوانيـة   ) ليلى عبد العظيم(وتؤكد 

والقهر واإلجبار، وتحميلهم  يتميز بالقسوة والشدة المتناهية والمعارضة لرغباتهم بالمنع

  .المسؤوليات أكثر مما يحتملون أو يطيقون

أن العدوانيـة لـدى   ) 1994زكريا الشربيني (حسب  ) شوشاين( كما أكدت دراسة  

األطفال ترتبط إيجابيا بشدة القسوة في العقاب والرفض وعدم التقبل وعدم الرضا من 

  .جانب األم عن سلوكيات التي تصدر من األبناء

كما أوضحت الدراسات ارتباط السلوك العدواني إيجابيا بأسلوب عدم االتساق والـذي  

في ظله قد يسمح للطفل بإصدار استجابات عدوانية في موقف معين، وال يسمح له بها 

في نوقف آخر أو قد تسمح له األم بها وال يسمح له األب، وهذا األسلوب يمثل مناخا 

إن أسلوب عـدم االتسـاق    " 1995ميوسن  "فيقول مالئما تماما للسلوك العدواني 

يؤدي إلى مشاعر الحيرة عند األطفال حيث ال يستطيعون في ظله التمييز بين ما هو 

مقبول وما هو غير مقبول، كما أن هذا األسلوب يعد إلى جانب ذلك بمثابة الموافقـة  
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وافقـة أحـد   النسبية على السلوك حينا، وإن كان هناك اعتراض عليه حينا آخر أو م

األبوين حتى وإن اعترض عليه آخر يترجمه الطفل على أنه بمثابة درجة من درجات 

  . التسامح بهذا السلوك ولذا تتولد العدوانية بدرجة أكبر في سياق عدم االتساق

  :دوافع اللبيدو ودوافع العدوان  •

دوافع اللبيدو : هناك تنظير بوجود نعين من الدوافع األساسية في الحياة اإلنسانية هما 

Libido بـول مسـين  : ( أو دوافع طاقة كل غرائز الحياة ودوافع العدوان عرضة ،

وهو أن من المحال في الواقع دراسة أي من هذه  )1995 جون كونجر، جيروم كاجان

لف بين القوى أو لعارض بينها ومن هذه التـأليف تـنجم   ؤالدوافع على حدى ألنها ت

والكراهية ممتزجة بالطبع في نفس اإلنسان منذ بـدأ   ظواهر الحياة واستجابات الحب

العالقات بالموضوعات في الحياة الفرد يتجه هذان الميالن المتعارضان إلـى نفـس   

  .األشخاص

ويعتقد بأن الروابط اللبيدية بين الناس تجنح بوجه عام إلى تغير الـدوافع العدوانيـة   

التي خلقها اإلنسـان لنفسـه    وتحويل ودهتها ومن المعروف أنه في أحوال الحضارية

يجب على الدوافع السبقية أن تلطف الكثير وأن تمنع الكثير، فكل دافع عدواني مـثال  

يمتزج دائما بعنصر سبقي يعدل من هدفه أو يساعده على بلوغ هذا الهدف في بعض 

  .األحيان

معتقد إن حل الطاقة الليبيدية تخضع في العالقات اجتماعية لتعطيل الهدف وتعديل وال

أن عملية مماثلة تحدث بالنسبة لدوافع العدوان رغم أن بعض علماء النفس االجتماعي 

  .لم يخصوا هذه النقطة باإلشارة الصريحة

إن الفرد قد يسلك مسلك عدوانيا استجابتا منه لضغط البيئة أو القوى الداخلية والميـل  

  .إلى العدوان يعتبر جزء من الحياة النفسية لإلنسان

تأكيدات أنه ال أمل في التخلص من دوافع اإلنسان العدوانية وكل مـا يمكـن   وهناك 

التوصل إليه هو تحويل مجراها، وفي أي فريق أو جماعة نوعان أساسيان من القوى 

  .القوى الليبيدية المسؤولة عن تماسك الجماعةأوال  :   هما 
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  .القوى العدوانية الهدامة •

تظهر في أشكال تندرج بين النفور البسـيط والحقـد    والقوى العدوانية الهدامة       

أنه يجب على كـل  ) ألكسندر(البالغ ،تتراوح بين النفور الخفيف والحقد البالغ ويرى 

مجتمع أن يحسب لهاتين القوتين االنفعاليتين المتضادتين حسابهما، كل نسق اجتماعي 

  .يوقف وجوده على توازن هاتين القوتين

العدواني الذي يسلكه شخص ما، يتبين لنا أن الميول العدوانيـة  إذا نظرنا في المسلك 

التي تنبع من صميم الشخصية ليست كل شيء وأن ثمة ميوال أخرى يثيرها االعتـداء  

الخارجي المرتقب أو الفعلي في الموقف الجماعي ينجم هذا السلوك العدواني أن خير 

ر المرضية في الجماعـة  من مسلك بعض األفراد المعنيين أو عن بعض العناصر غي

  .ككل ومن هذه الناحية

أن كل الجماعات تهدد أعضاء ما على نحو من األنحـاء  ) 1995بول مسين  (وجد  

تغير سلوك الفرد إذ يتضمن إلى الجماعة تغيرا   ومن ضمن عناصر هذا التهديد ذكر

عة، وهذا الظرف يزيد من احتمال وجود صداع داخل نطاق الجما. ال يمكن التهكم به

وغني عن البيان، أن األخطار الحقيقة أو المتخيلة التي تتمثل في بعـض الجماعـات   

  ) الروابط بالموضوعات(الخارجية قد تقوم بدور مماثل ولما كانت الروابط الليبيدية 

هـي المميـز الرئيسـي للجماعـات      تأن التو حـدا )  1994زكريا شربيني ( يرى

ر استجابات العدوانية تعديل اتجاهها، هذا هـو  السيكولوجية كان من اليسير نسبيا تغي

أحد أسباب التي تجعل تسوية الصراعات داخل نطاق الجماعـة أيسـر منهـا بـين     

الجماعات، إن الحاجات والعادات المشتركة بين قوم يعيشون تحت سقف واحد تحبـذ  

سرعة انتهاء أمثال هذه الصراعات لذلك تزداد احتماالت الحلـول السـليمة تزايـدا    

ألن الروابط الوجدانية بين أفـراد   " 1994 زكريا شربيني(  "طردا، كذلك يعترف م

تقاوم ظهور العدوان ويقول إن رابطة التعاطف الجنس تمكن الجماعة من العمل معـا  

  .واالشتراك في دفع األخطار الخارجية وهكذا توجه الميول العدوانية نحو الخارج 

  : العوامل الثقافية •
تأثير وسائل اإلعالم المختلفة من إذاعة وتلفزيون، وصحف : م دور وسائل اإلعال •

ومجالت وكتب بما تقدمه من معلومات وحقائق وأخبار وأفكار في عملية التنشـئة  



 172 

االجتماعية فوسائل اإلعالم تقوم بنشر المعلومات المتنوعة في كافة المجاالت التي 

الحاجة إلـى  : الفرد مثل تناسب كل االتجاهات وذلك إلشباع الحاجة النفسية لدى 

ـ  مـع المواقـف    قالمعرفة والترفيه و تعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها أو التواف

  الجديدة ويتوقف تأثير وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعية على ما يلي 

  .ردود فعل الفرد لما يتعرض له من وسائل اإلعالم – 1

  .له المتاحة) وسيلة اإلعالم(نوع الوسيلة  – 2

  .ردود الفعل المتوقعة من اآلخرين إذا سلكوا ما تقدمه وسائل اإلعالم – 3

مدى توفر المجال االجتماعي الذي يجرب فيه الفرد ما تعلمه من معايير ومواقف  – 4

  .وعالقات اجتماعية

وقد تعددت األبحاث التي تحاول اكتشاف أثر وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعيـة  

التلفزيون ومدى تـأثير مشـاهدة   : سائل التي شملتها األبحاث المعاصرة وأهم تلك الو

برامج العنف والجريمة على سلوك الطفل فاألطفال يقلدون ما يشاهدونه من عـدوان  

وعنف وقصص السينمائية والتلفزيونية وهناك عدد من الدراسات التي أجريت حـول  

) Adler 1977أدلر( اسة قام بها تأثير التلفزيون على السلوك العدواني ومن بينها در

سنوات حيـث   9-7سنوات و 8-6على مجموعتين من األطفال تتراوح أعمارهم من 

عرض عليهم تلفزيونيا بعض القصص التي تتضمن مشاهدة مشاهد مليئـة بـالعنف   

وبعض المشاهد األخرى خالية منه ثم أتيحت لهم فرصة العدوان على زميـل لهـم،   

ن األطفال الذين عرضت عليهم برامج مملـوءة بالعـدوان   كشفت هذه الدراسة على أ

قضوا فترة طويلة في الهجوم على نماذج األطفال اتخذت كضحية لهم، وذلك أكثر مما 

حدث في حالة األطفال الذين عرضت علهم برامج خالية من العنف والعدوان وهـذا  

ني مـع اآلخـرين   يعني أن األطفال على استعداد لالندماج في نوع من التفاعل العدوا

) Adler 1977أدلر( كنتيجة لمشاهدة برامج العنف التلفزيونية وزيادة على ذلك يذكر

أن هناك خوفا من أن يؤدي استمرار مشاهد العدوان في التلفزيون ألن يعتقد األطفال 

أن الشجار والصراع والعنف أنواع عادية من السلوك ويقبلونهـا بصـورتها التـي    

  .يشاهدونها
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ة الطفل ألفالم العنف تجعله يعتقد أن تقليد ما يشاهده أمر عادي وبالتالي فإنه إن مشاهد

      .يأتي هذا السلوك

أن للحرمان عالقة وطيدة للسلوك العدواني وخاصـة الحرمـان مـن    : الحرمان  •

العاطفة حيث يعتبر الحرمان سواء كان ماديا أو معنويا من األسباب الرئيسية التي 

جابات العدوانية عند الكائن اإلنسـاني خاصـة أن العدوانيـة    تؤدي إلى تلك االست

 محمد يوسف منصـور ( .والعنف مهما كانت حدودهما فهما أشد ارتباطا بالعاطفة 

1981( 

 :وفي هذا المجال نجد أن الحرمان يمكن أن يأخذ الكثير من األشكال منها 

التـي يحبهـا    الذي يتمثل في حرما ن الطفل لشيء من األشياء: الحرمان المادي •

اللعب و بعض المأكوالت ، وفي هذه الحالة يكـون السـلوك   : ويرغب فيها مثل

 .العدواني عبارة عن استجابة لتوتر عضوي نتيجة عدم إشباع حاجة عضوية 

والذي نقصد به هنا حرمان الطفل من العاطفة و حنان ) معنوي( :الحرمان النفسي •

فة األم ارتباطا طرديا مع االستجابة األم، حيث يرتبط هنا درجة الحرمان من عاط

العدوانية عند الطفل فكلما كان الحرمان أشد وأطـول كلمـا كانـت االسـتجابة     

أكثر عنفا و أشد درجة و هذا ما نالحظه بالنسبة لألطفال المحرومين من .العدوانية

عاطفة األم حيث نالحظ في بداية األمر استجابة عدوانية عادية و بسيطة إلى حـد  

ال تلفت االنتباه ولكن في حالة استمرار الحرمان لمدة أطول فإن االسـتجابات   أنها

 محمد يوسف منصور(العدوانية تتطور إلى استجابات أكثر تعقيدا و شذوذا،  يرى 

إن في حالة عجز األم على تلبية حاجات ومتطلبات الطفل كما أنـه فـي    )1981

ـ   ورة تدريجيـة تصـبح   حالة تعرض هذا األخير إلى حرمان عاطفي مبكـر بص

كادنـار  ( االستجابات العدوانية أكثر تعقيدا و شذوذا، حيث أن بعض الدراسـات   

1974  Gardner ( على صغار القردة الذين حرموا مـن الرعايـة    أجريتالتي

 غير متزنة  تاألمومية على أنهم أصبحوا عدوانيين وذوي سلوكيا

 : العوامل المدرسية 

مين ينزلون بالتالميذ سواء كان ذلك لتعلم سلوك ما أو إن المعل:  العقاب المدرسي •

للحفاظ على نظام القسم دون مباالتهم بما ينجم عنه من أضـرار فهـم يفرغـون    
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غضبهم وتوترهم بالعقاب دون مراعاة ما يترتب عن ذلك من نتائج سـلبية إذ أن  

عليـه   العقوبات وما يصاحبها من شدة وصرامة تنفر التالميذ من المعلم كما تظهر

عن "مشاعر اإلحباط و السلوك العدواني وهذا ما أثبتته دراسة عبد العزيز القومي 

العدوانية  تاالضغط والعقاب في القسم واستعمال العقوبة الجسدية تزيد من السلوك

ويمكن للمدرسين أن يـؤدوا   ".عند الطفل أي التلميذ و تسهل السلوك العدواني لديه

لعدواني لدى األطفال ولكن استخدام المعلم للعقاب قد دورا مهما في ضبط السلوك ا

بوا بوردا (يقدم للتالميذ نموذجا يتحدى به لتصحيح أي خطأ أو حل مشكلة تواجهه

1983   Bois Bourdain (  

إن رد فعل المعلم له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للتالميذ الذين لديهم : معاملة المعلم •

لمعاملة التي يستعملها المعلم مع التالميذ كنبذه تحصيل جيد أو ضعيف إذ إن نوع ا

لمن كان تحصيله الدراسي ضعيف ،فيدفعهم إلى سلوكات معينة قصد جلب  االنتباه 

 .وذلك شعورهم بالنقص

  :ألسباب المهيأة إلى السلوك العدواني ا •

إن الطريقة التي يتعلم بها األطفال العدوانية تكون عن طريق القدرة أو التقليـد  

يرون اآلخرين يفعلون ذلك و ربما يكون ذلك في التلفزيـون أو النـادي أو مـن    فهم 

اآلباء أو المدرسين، وعند تعرض الطفل للعدوانية فهذا خير مثال له ليفعل هو أيضـا  

  .ذلك بل وال يتوقف بعد ذلك عن فعله

  )Adler 1977أدلـر ( (إن الكم الهائل من األبحاث المتعلقة بالعنف فـي التلفزيـون   

فال عجب إذا . وضحت أن األطفال يتأثرون  ويقلدون ما يحدث حتى أبطال الكارتونأ

كـذلك   )Karatéكراتيـة    ( رأيت طفلك يحاول الطيران رافعا قدميه فـي حركـة   

فاألطفال يتعلمون شكل العدوانية من آبائهم فال تتعجب إذا رأيت طفلك يقسم و يتوعد 

نا وهذا أحيانا يثير ضحكنا فمـن األفضـل أن   و يصرخ، فالحقيقة أنهم يقلدون انفعاالت

  .تذهب وتضحك بعيدا عن الطفل

عنيفـة و أن   ثويجب أن نحاول منع عدوانية الطفل، فمن الحكمة أال نعرضهم ألحدا

نقلل من وقت مشاهدة التلفزيون و التحكم فيما يشاهدونه مع عدم الدخول في جدال و 
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ن تمنع كل هذا أمام األطفال، و إذا فعلت مهاترات أمام األطفال، ولكن من المستحيل أ

  .فسيقوم بذلك أصدقاء الطفل في المدرسة أو في النادي

إن بعض األسر تميل إلى الموافقة و التأييد لعدوانية أطفـالهم، ومثـال علـى ذلـك     

العدوانية عند األطفال التي تصبح شائعة عندما يكون األهل على درجة كبيـرة مـن   

باء الذين يدللون أطفالهم وال يتعاملون بحـزم وصـرامة مـع    التساهل والتسامح فاآل

السلوك غير السليم يعلمون أطفالهم أن العدوانية هي المنفذ و طوق النجاة من الغـرق  

وكما في القول المأثور أن التسامح يجعلك بعيدا عن الجريمة و يجعل الجريمة تقترب 

  .منك هكذا يعلمون أطفالهم

لرفض، النكد، العقاب قد يزيد من عدوانية الطفل و أيضـا  إن اإلسراف في استخدام ا

فاآلباء يمثلون قدوة أساسية للطفل فعند قيامهم بفعل أي شيء يعتبـر هـذا تصـريحا    

  .للطفل يفعله وغالبا ما يقوم بذلك

في بعض العائالت نجد اآلباء ال يجنبون مشاعرهم وانفعاالتهم الخاصة بمشاكل العمل 

األطفال، فالطفل قد يعتقد أنه قد أخطأ في عمل شـيء بسـبب   أو تكلفة المعيشة عن 

هموم أبيه وال يدري ما السبب، فإذا استمرت هموم أبيه و إحساسه بها فقد يشعره ذلك 

بالحزن و اإلحباط ثم يتحول ذلك إلى العدوانية كما أن اآلباء إذا فشلوا في الثناء على 

مهتمين بالجزء الخاص بالعقاب فقط فإن  األشياء الجيدة التي يقوم بها الطفل و يكونون

الطفل يحفظ مثل هذا السلوك في الحقيقة إن الطفل قد يحاول الصياح أو القيام باألفعال 

االعتراضية األخرى ليحصل على اهتمام والديه أو يمنعهم من الصياح و الرفض له، 

  .لطفلفمن هذا المنطلق نجد أن العقاب من أكثر األسباب الواضحة لعدوانية ا

 :و يمكن نلخص أسباب سلوك العدوانية أثناء التنشئة في العناصر التالية   

يظهر السلوك العدواني لدى الطفل حينما تلـح  : الرغبة في التخلص من السلطة •

  .عليه الرغبة في التخلص من ضغوط الكبار التي تحول دون تحقيق رغباته

ا انعكاسا للحرمـان، ولـه   يظهر عدوان الطفل أحيان :الشعور بالفشل والحرمان •

ثالث صور تسبب العدوان، األولى عدوان كاستجابته للتوتر الناشئ عن استمرار 

بين الطفل وما رغـب  ) الحيوية(حاجة عضوية غير مشبعة والثانية عدوان يعقب 

عليه والثالثة حرمان مؤد لعدوان نتيجة هجوم مصـدر خـارجي    قفيه أو التضيي



 176 

نا يفشل الطفل في تحقيق هدف أكثر من مـرة مثـل   يسبب الشعور باأللم، وأحيا

النجاح في لعبة فيوجه عدوانيته إليها بكسرها أو بقذفها بعيدا، وفي بعض األحيان 

حينما يشعر الطفل بحرمانه من الحب والتقدير رغم جهوده لكسب ذلـك يتحـول   

 .سلوكه إلى سلوك عدواني

لديه مشاعر العدوانية أكثـر   الطفل المدلل تظهر :الحب الشديد والحماية الزائدة •

ومن ثـم ال  . شديد الحمايةالمن غيره، فالطفل من هذا النوع وفي داخل ذلك الجو 

يعرف الطفل إال لغة الطاعة لكل رغباته وال يتحمل أبسط درجات الحرمان، ومن 

 .ثم تظهر سلوكياته العدوانية

التـي يجـب أن   لثقافة األسرة دور كبير في تحديد مسؤوليات العـدوان   :األسرة •

يتخذها الطفل اتجاه ما يقابله من صعوبات، كما أن للعالقات داخل األسـرة بـين   

الوالدين أو بين الطفل وأحد الوالدين دورا في تدعيم العدوانية لدى األطفال ومـن  

أن الطفل غالبا ال يكون عدوانيا إذا كان األبوان ) Sears 1961سيرز (توصيات 

  بنـدورا  (إال أن. مرغوب فيه أو ال يجـب ممارسـته   يعتبران العدوان أمرا غير

1975Bandura  (   يفيد بأن األطفال الذين يعاقبون على عدوانيتهم فـي المنـزل

 .يكونون عدوانيين في أماكن أخرى
 .الشعور بعدم األمان وعدم الثقة أو الشعور بالذنب أو اإلهانة والتوبيخ •

ر بها األطفال، ولكن هناك فروقا الغضب حالة انفعالية يشع: شعور الطفل بالغضب •

بين األطفال في تعبيرهم عن هذا االنفعال، فالبعض يتجه إلى الهدف، واإلتـالف  

لبعض ما يحيط به، والبعض يعاقب نفسه ويضر بذاته بشد شعره أو ضرب رأسه 

 .باألثاث

إلى أنه من ) Bandura 1975بندورا (  يشير: تعلم العدوان عن طريق النموذج •

أن يتعلم الطفل سلوكا جديا بمجرد مراقبته لفرد آخر يمارس هذا السلوك، المحتمل 

وقد لوحظ ازدياد درجة العدوان لدى األطفال الـذين شـاهدوا نمـاذج عدوانيـة     

ألشخاص مع لعب بالستيكية أو أفالم مصورة عن أشخاص يتصرفون بعدوانية أو 

حواجز التـي تحـول   نماذج كرتونية تتصرف بعدوانية وتحطم نماذج العدوانية ال

دون الطفل وممارسته للعدوانية، فوجود الطفل بين مجموعة أطفال يمارسون هذا 
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السلوك يشكل عامال رئيسيا في القضاء على الحواجز التي تحول دون ممارسـة  

ولكن البد من الحرص عند تفسـير نتـائج هـذه التجـارب     . الطفل لهذا السلوك

تعلم الطفل السلوك العدوانية عـن طريـق    والدراسات فالدالئل التي تشير إلى أن

المراقبة أكيدة وواضحة، ولكن على المفسر أن ينتبه إلى أن تعلم سـلوك معـين   

وممارسته شيئان مختلفان، إن الطفل الذي يشاهد أطفال آخرين يتعاركون يـتعلم  

كيف يقاتل أما إقدام هذا الطفل على ممارسة نفس السلوك في ظروف مماثلة، فإن 

مد على عدة متغيرات أخرى من بينها كونه حصل على ثـواب أو عقـاب   ذا يعت

والمربي الذي يستخدم العقاب الجسـدي مـع األطفـال    . نتيجة لسلوكه العدواني

 .نموذجا للسلوك العدواني يتعلم منه الصغار قوة العدوان وسطوته ودوره وفعاليته

لمربين هي تجاهل لعدة سنوات كانت النصيحة الموجهة ل: تجاهل عدوان األطفال •

العدوان الذي ينشب بين األطفال، ولكن تؤكد الدراسـات الحديثـة أن األمهـات    

اللواتي يتجاهلن السلوك العدواني ألطفالهن يتميز أطفالهن بأنهم أكثر عدوانية من 

كمـا أن هنـاك   . أطفال األمهات اللواتي ال يتجاهلن اللواتي العدواني ألطفـالهن 

هرة العدوان، فكلما زادت عدوانية الطفـل كـان أكثـر    ارتباط بين التساهل وظا

استعدادا للتساهل مع غيره من األطفال، كما أن تسـاهل المعلمـين أو تجـاهلهم    

 .لعدوانية األطفال يرفع مستوى العدوانية لدى هؤالء األطفال

األساس فـي انفعـال الغيـرة هـو      أن)  1994زكريا الشربيني (يرى : الغيرة •

متغيرات القلق والخوف وانخفاض الثقة بالنفس، ونتيجة عدم راحة الطفل لنجـاح  

غيره من األطفال يكون من الصعب عليه االنسجام معهم أو التعاون مع بعضهم، 

وربما اتجه إلى االنزواء أو إلى التشاجر معهم أو التشهير بهم، وأحيانـا يظهـر   

ا بين الطفل وأخيه الذي يتميـز عليـه فـي بعـض األشـياء      األمر أكثر وضوح

كممتلكات كاستحواذ الحب والعطف من اآلخرين وهذا ما يشاهد سـرعة تغييـر   

 .الطفل الغيور من الود والحب اتجاه أخيه إلى صراخ وعدوان  

نسبة من األطفال تبدو عدوانيتهم نتيجـة شـعورهم بـالنقص    : الشعور بالنقص •

ن اآلخرين ويكون منطلق ذلك مشاعر الغيرة نتيجـة عـدم   الجسمي أو العقلي ع

 .االكتمال مثل األطفال اآلخرين
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أن بعـض األطفـال    )1994زكريا الشربيني ( يشير:  الرغبة في جذب االنتباه •

 .يجدبون انتباه الرفاق أو الكبار باستعراض القوة عند ممارسة العدوان

 .لة يجعل الطفل عدوانياإن استمرار اإلحباط لمدة طوي :استمرار اإلحباط

إن عقاب الطفل جسديا يجعله يدعم في ذهنه أن العدوان والقسوة : العقاب الجسدي •

 ..شيء مسموح به من القوي إلى الضعيف

  :كذلك من األسباب التي تؤدي إلى السلوك العدواني هي

اإلحباط الذي يدفع الطفل نحو مهاجمة الشخص أو الموضوع الـذي يعتـرض    •

 .طريقه

الغضب عندما ال يتمكن الطفل من التعبير مباشـرة عـن غضـبه مـن      إظهار •

 .الشخص أو الموضوع الذي يضايقه

 .نبذ اآلباء •

 .الرغبة في جلب االنتباه •

 .رغبة الطفل في استعراض تفوقه •

 .الحاجة لحماية الذات عندما يشعر الطفل بعدم األمن أو عندما يكون في حالة دفاع •

 .تي تقدمها أجهزة اإلعالمالتوحد مع خصائص العدوانية ال •

 .العقاب البدني للسلوك يثير الرغبة في العنف •

 .اتجاهات اآلباء أو الكبار اآلخرين التي تتصف بالتسامح مع العدوان •

 . التوترات االنفعالية الناتجة عن ضغوط األسرة المسؤولة عن الطفل •

 :ا يليهناك أيضا أسباب وعوامل أخرى مهيأة للسلوك العدواني متمثلة في م •

تعد الوراثة أحد أهم العوامل المسببة للعدوان، تؤكد ذلك الدراسات التي أجريت     

على التوائم، والتي وجدت أن االتفاق في السلوك العدواني بي التوائم المتماثلة أكثـر  

من التوائم غير المتماثلة، كما أن شذوذ الصبغيات الوراثية تؤثر أيضا فـي ظهـور   

 .إلى اضطراب وظيفة الدماغ مثل النقص في نمو الجهاز العصبيالعدوانية باإلضافة 

ومن بين األسباب التي تدفع بالطفل إلى انتهاج السلوك العدواني التي أسـفرت      

عنها نتائج البحوث والدراسات هي أن استخدام أساليب خاطئة أثناء التعامل مع الطفل 

دير والتشجيع، وكذلك عدم إحساس كنقده نقدا عنيفا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التق
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الطفل بوجوده االجتماعي داخل األسرة أو بين أقرانه في المدرسة أو عدم قدرته على 

لفت نظر معلميه ليشعروا بوجوده، وكذلك اإلحساس بالظلم الذي يقـع عليـه ممـن    

يتعاملون معه، واإلحساس بتقييد حريته سواء كان في ممارسته للعب أم الرغبة فـي  

ير عن ذاته والسعي إلثباتها أو قد يكون سبب العدوان راجع إلى محاكاة الطفـل  التعب

 .لسلوك األب أو األم داخل المنزل

كما أشارت دراسات علماء النفس في هذا المجال إلى أن ما يصدر عن الطفل     

من سلوك عدواني قد يكون راجعا إلى اإلحساس بالعجز أمام األمور التي ال يستطيع 

ا، أو أن يشعر بعدم القدرة على ضبطها أو نتيجة لجهله أو إحساسه بضالته، أن يفهمه

أو قد يرجع إلى الخوف من المدرسة بشكل عام أو من المعلمين بشـكل خـاص، أو   

نتيجة لعدم المساواة في التعامل مع األبناء، أو بناء على عقاب الوالـدين لألبنـاء، أن   

ائج البحوث على أن األطفال األكثر عدوانا التساهل في التعامل معهم، حيث أسفرت نت

هم الذين كانوا يعاقبون باستمرار داخل المنزل، وأن عدوان األطفال يزداد في حـدود  

وقد يحدث السلوك العدواني من األطفـال  . من السهل عليهم اإلتيان بالسلوك العدواني

تم إال باسـتخدام  نتيجة شعورهم باإلحباط أو تعلمهم بأن تحقيق مطالبهم ال يمكن أن ي

هذا النوع من العنف، أو نتيجة لما يحدث داخل األسرة من تـوترات نفسـية بصـفة    

مستمرة ودائمة، أو بناء على ما يحدث من تذبذب السلطة الضابطة داخـل السـلطة   

الضابطة داخل األسرة، أو عدم قدرة األبوين على تفسير األسباب التي مـن أجلهـا   

نة، أو أن تحول البيئة المحيطة باألطفال دون ممارسـة  فرضت على األبناء قيود معي

النشاط الذي يرغبون فيه، كما يؤثر انفصال الوالدين أو إصابة أحـدهما بـاألمراض   

النفسية على ظهور العدوان لدى األطفال كذلك فإن فقر األسرة االقتصادي وكثرة عدد 

ونقص مستوى الذكاء، أفرادها ينمي السلوك العدواني واضطراب عالقة الطفل بأمه، 

وسيطرة شخصية األم وغياب األب والشعور بالتعاسة واإلحباط والشعور بالذنب كلها 

 .عوامل تساهم في إنماء العدوان عند األطفال

أن هناك أسبابا أخرى تجعل الطفل عـدوانيا  ) 2001وفيق صفوت مختار  ( (ويؤكد 

يجة العدوانية والعدوان الواقع على منها رغبته في االستقاللية، والعقاب الذي يتوقعه نت

الطفل من قبل الصغار أو الكبار والصراعات واالنفعاالت المكبوتة وعجز الطفل عن 



 180 

إقامة وتكوين عالقات اجتماعية، والشعور بعدم األمان وعدم الثقة وتعرضه ألزمـات  

  .   نفسية

.5 I 6 صور ومظاهر التعبير عن السلوك العدواني.  

  :لعدوانصور التعبير عن ا •

أن هناك اختالف في صور التعبير عن )  2001وفيق صفوت مختار  ( يرى 

العدوان باختالف السن والثقافة، فضال عن أسلوب التربية والتنشئة والتكوين النفسـي  

والنمط الخلقي الذي نشأ عليه الفرد، والتعبير عن العدوان يتمثل في صـور جسـمية   

  :عديدة منها

ي تظهر من خالل قسمات الوجه كالتهجم والعبـوس واحمـرار   المشاعر العدوانية الت

الوجه، وكذلك بالنظرات الغاضبة عن طريق العيون أو باستخدام الفم عـن طريـق   

العض أو البصق وإصدار أصوات االحتقار واالستنكار، وباليدين والقـدمين فيلـوح   

إليذاء بالضـرب  الغاضب بالثأر والتهديد واالنتقام، فضال عن استخدامها بالفعل في ا

والخنق والركل، كما تأتي عن طريق الجسم كله باالرتمـاء علـى األرض والتشـنج    

 .واإلغماء سواء عند الصغار والكبار
الصياح والصراخ خاصة في : وقد يتمثل التعبير عن العدوان في صورة لفظية متمثلة في

 .في السخرية والتهكمالطفولة كما تتمثل في األلفاظ الجارحة والبذاءة في القول وكذلك 

من صور التعبير عن العدوان أيضا، التمرد والعصيان والمخالفة والعنـاد والتحـدي   

والتخلف والتدهور والفشل في العمل وتظهر واضحة في الطفولة كعدوان عقابي لمن 

 .يهمهم أمر نجاح الطفل

تـراث  كما أن اإلهمال صورة سلبية للعدوان، حيث يعبر عن الالمبـاالة وعـدم االك  

باآلخرين أو بالموضوع، أي عدم االهتمام بحاجاته وإشباع رغباتـه، كمـا يتضـمن    

التحقير من شأنه واالزدراء به حيث يقتضي األمر عكس ذلك، فالوالد الـذي يهمـل   

حاجات طفله وال يستمع إليه يولد في نفس الطفل العدوان قد يعبر عنه الطفل بعدوان 

  .أو المخالفة أو التخريب مماثل في إهمال دروسه أو بالعناد
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  :مظاهر السلوك العدواني •

معظم األطفال يظهرون عدوانية بشكل أو بآخر وفي أوقات متغايرة ولعل من        

أن بعـض األطفـال   )  2001وفيق صفوت مختـار   ( يرى : أهم مظاهرها ما يلي

  داءيكشفون عن العدوانية في األفعال العلنية التي يقوم بها األطفال كاالعت

على غيرهم بالضرب أو الركل أو التشاجر أو التخريب أو بأي نوع مـن أسـاليب    

اإليذاء التي يستخدمها األطفال مع بعضهم كتمزيق الكتب أو الكراسات أو إخفائهـا أو  

 . تحطيم األقالم

خدش الجدران والكتابة عليها، وفي : والعدوانية كثيرا ما تتجه نحو الممتلكات مثل 

األطفال العدوانيين ينفذون ما يشبه خطة موضوعة إلتالف ممتلكـات  هذا يبدو أن 

 .المدرسة أو ممتلكاتهم الخاصة أو ممتلكات الغير

وبعض األطفال يلطخون مالبسهم أو مالبس اآلخرين أو أشياء تخصهم مثل اللعب  

إن حركات بعض األطفال العدوانيين يمكن أن توصف بأنهـا سـريعة   . واألدوات

 .أحيانا وبغير سبب واضح ينتزعون من األطفال اآلخرين أشياءهمحاسمة مهتزة و

واألطفال العدوانيون في عالقتهم مع المعلمين يظهرون أحيانا بمظهر التدني وعدم  

الحياء كما يظهرون بمظهر التحدي فيميلون إلى المشاحنة واالعتداء،ومنـه فـإن   

  : مظاهر العدوان تتلخص في مظهرين أساسيين هما

يتصف عادة بالغضب واالنفعال الشديد ويظهر هذا فـي مرحلـة    :ألولالمظهر ا •

نحاول تغيير حركة الطفل، أو القيام بشيء يسـبب   الطفولة كأن يحدث مثال عندما

لدى الطفل فتراه مـنفعال وغاضـبا    لله عدم االرتياح فيحدث بذلك القلق واالنفعا

ألفاظا تدل علـى قلقـه   ويظهر جليا من تقاسيم وجهه وتصرفاته، وأننا نراه يقول 

  .وانفعاله كأن يصرخ أو يشتم مثال

يتصف هذا المظهر بمحاولته إلحاق الضرر باآلخرين وعلى أيـة  : المظهر الثاني •

حال فاالستجابات العدوانية عند الطفل تظهر كرد فعـل للمواقـف اإلحباطيـة أو    

يمكن تغاضيها مواقف التنافس المتعددة التي ال بد أن يمر بها في هذه المرحلة وال 

ففي كل منزل مهما كانت الحكمة تسود معاملة اإلخوة أو األخوات ال . بين اإلخوة

 .يمكن لألبوين أن يمنعا التنافس أم التنازع الذي يقوم بين الصغار من أطفالهما 
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.5. I7 أنواع العدوان .  

وإن العدوان إلى أشكال مختلفـة  ) 1981أمال عبد السميع المليجي    (  لقد صنفت 

  .كان هناك نوع من التداخل بين بعضها والبعض وأشكال العدوان

عندما يبدأ الطفل الكالم فقد يظهر نزوعه نحو العنـف بصـورة   : العدوان اللفظي  •

 Verbalالصباح أو القول والكالم أو يرتبط السلوك العنيف مع القـول البـذيء   

abuse األلقاب ووصف اآلخرين الذي غالبا ما يشمل السباب أو الشتائم والتنابز ب

 .بالعيوب أو الصفات السيئة، واستخدام كلمات أو جمل التهديد

يستخدم األطفال اإلشارات مثـل إخـراج اللسـان أو    : عدوان تعبيري أو إشاري  •

) البصـق (حركة قبضة اليد على اليد األخرى المنبسطة، وربما استخدام البصاق 

 .وغير ذلك

يستفيد بعض األطفـال مـن قـوة أجسـامهم     : العدوان العنيف بالجسد وأجزائه  •

وضخامتها في إلقاء نفسهم أو صدم أنفسهم ببعض األطفال ويستخدم البعض يديـه  

كأدوات فاعلة في السلوك العدواني، وقد تكون لألظافر أو األرجـل أو األسـنان   

أدوار مفيدة للغاية في كسب المعركة، وربما أفادت الرأس فـي توجيـه بعـض    

 .العقوبات

غالبا ما يكون السلوك العدواني في حالة عابرة فـي   :ان الخالف والمناقشة عدو •

سلك األطفال نتيجة الخالف أثناء اللعب أو المنافسة والغيرة والتحدي أثناء الدراسة 

وبعض المواقف االجتماعية وعادة ما تنتهي نوبة العدوان بالخصام والتباعد بـين  

يعتذر عنه ويذوب الخـالف التشـاحن   الطفلين، وسرعان ما ينسى الموضوع أو 

      .ويعود األطفال إلى اللعب 

يقال للعدوان أنه مباشر إذا ) 1981محمد عماد  الدين إسماعيل ( العدوان المباشر  •

وجهه الطفل مباشرة إلى الشخص مصدر اإلحباط وذلك باستخدام القوة الجسـمية  

 أو التغيرات اللفظية وغيرها

ربما يفشل الطفل )  1981محمد عماد  الدين إسماعيل : ( العدوان الغير المباشر  •

في توجيه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلي خوفـا مـن العقـاب أو نتيجـة     
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صـديق، خـادم،   (اإلحساس بعدم الفدية فيحوله إلى شخص أخر أو شيء أخـر  

 .تربطه صلة بالمصدر األصلي ) ممتلكات

ء شخص بالذات طفال كان كصديقه أو يوجهه الطفل مستمد فإيذا: العدوان الفردي  •

 .أخيه أو غيره أو كبيرا مثل الخادمة وغيرها

يوجه األطفال هذا العدوان ضد شخص أو أكثر من شخص مثل : العدوان الجمعي  •

الطفل القريب الذي يقترب من مجموعة من األطفال منهمكين في عمل مـا عنـد   

نهم، وأحيانا يوجه العـدوان  رغبتهم في استبعاده ويبكون ذلك دون اتفاق سابق بي

الجمعي إلى الكبار أو ممتلكاتهم كمقاعدهم أو أدواتهم د يمثل أحد األطفال صورة 

الكبير المقصود وينهال علية باقي األطفال عقابا، وحينمـا تجـد مجموعـة مـن     

 .األطفال طفال تلمس فيه ضعفا فقد تأخذه فريسة لعدوانيتهم

عند بعض األطفال المضطربين سلوكيا قد توجه  إن العدوانية: العدوان نحو الذات  •

نحو الذات، وتهدف إلى إيذاء النفس وإيقاع الضرر بها، تمزيق الطفل لمالبسه أو 

كتبه أو كراسته أو لطم الوجه أو شد الشعر أو ضرب الرأس بالحائط أو السـرير  

Head Banging  أو جرح الجسم بالظافر أو عض األصابع أو حرق أجزاء من

 .أو كيها  بالنار أو السجائر الجسم

عندما يسلك الطفل بطريقة عدوانية وسيلة يكون لديـه هـدف   : العدوان الوسيلي  •

معين، مثال حينما يحاول الطفل االنزالق على السطح المائل، الحظ طفـال أخـر   

يقف في طريقه، وهنا أقدم الطفل على دفع األجر وبذلك يكون الطفل الـذي دفـع   

سلوك عدواني وسيلي، وخطورة هذا النوع تكمن في أن الطفل  األجر قد أقدم على

 .  يتعلم الوصول إلى أهدافه عن طريق العدوان بوسيط

إذا تعمد الطفل االنزالق على السطح المائل كي يصـدم طفـال    : العدوان العدائي  •

آخر أمامه فذلك انتقاما من هذا اآلخر الذي سبق أن أغضب الطفل األول في شيء 

ى ذلك أن الطفل عقد النية على أخذ حقه بهذه الطريقة، قيل عن ذلك أنه ما، ومعن

      . مارس عدوانا فدائيا

 1975وليفـين   sears 1961سـيرس  (من المعروف لدى : العدوان المقصود  •

Levin  (والعدوان العدائي هما المشكالن للعدوان المقصود يأن العدوان الوسيل. 
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سلوك العدواني موجها نحو أهداف معينة واضحة و قد يكون ال: العدوان العشوائي •

تكون له دوافعه و أسبابه البينية ويخدم غرضا أو يؤدي إلى نجاحـات ماديـة أو   

معنوية، ولكن قد يكون السلوك العدواني أهوج وطائشا وذا دوافع غامضة غيـر  

مفهومة و أهدافه مشوشة و غير واضحة و تصدر من الطفل نتيجة عدم شـعوره  

و اإلحساس بالذنب الذي ينطوي على أعراض سيكوباتية فـي شخصـية    بالخجل

الطفل، مثل الطفل الذي يقف أمام بيته أو فصله مثال ويضرب كل من يمر عليـه  

من األطفال بال سبب و ربما جرى خلف الطفل المعتدى عليه مسافة ليست قليلة، 

يمـر أمامـه،    وقد يمزق ثيابه أو يأخذ ما معه و ويعود فيكرر هذا مع كل طفـل 

وربما تحايل عليه األطفال إما بالكالم أو بالبعد عن المكان الذي يقف فيـه هـذا   

  .الطفل

من حيث الغرض إلى  )2001 وفيق صفوت(حسب   ويمكن تصنيف أشكال العدوان

  .عدوان عدائي أو هجومي و عدوان وسيلي أو دفاعي .ما يلي 

 : ومن حيث األسلوب إلى

  .ي عدوان جسدي و عدوان لفظ

 :ومن حيث استقباله إلى

  ".كبش الفداء"عدوان مباشر وعدوان غير مباشر ينطوي على فكرة 

واحدة من صور العدوان التي تؤدي في الغالب إلـى شـجار   :   Teasingالمضايقة 

Quarreling   و تكون أحيانا عن طريق السخرية و التقليل من الشأن.  

المهاجم لديه تلذذ بمشاهدة معاناة الضـحية  ويكون الطفل : Bullying  البلطجة والتنمر

وقد يسبب للضحية بعض اآلالم منها الجسمية ومنها شد الشعر أو األذن أو المالبـس  

 ... أو القرص 

ويشمل األفعال العدواني التي يظلم بها اإلنسـان ذاتـه أو   : عدوان اجتماعي  •

الكليـات   غيره وتؤدي إلى فساد المجتمع، وهي األفعال التي فيها تعـد علـى  

 ..الخمس وهي النفس، المال، العرض، العقل، الدين 
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ويشمل األفعال التي يحق لإلنسان اإلتيان بها قصاصا ممن اعتدى عدوان مباح  •

كما يقسم العدوان أيضا إلـى  . عليه في نفسه أو ماله أو عرفه أو دينه أو وطنه

 .والوسيلي  يالعدوان الكره

و اآلخرين وتصحبه مشاعر الغضب أما العدوان هو الذي يوجه نح: العدوان الكرهي 

  .الوسيلي فهو الذي ينفجر عن ضع شيء أو بلوغه

ويشمل األفعال التي يجب على الشخص القيام بها لرد الظلم على    :عدوان إلزام  •

 ..  النفس والوطن والدين 

بارة العدوانية العادية كما عرفها بعض المحللين النفسانيين هي ع: العدوان العادي  •

عن تعبير لكل الميول النشيطة الموجهة نحو الخارج والتي ال تكون موجه للتدمير 

والتحطيم، وبهذا معنى العدوانية العادية عبارة عن شكل مـن األشـكال التفريـغ    

الداخلي الذي نقصد العضوية من وراء البعد عن االستقرار واإلشـباع وكلمـا أن   

 .شخصية الطفل ونمو الحضارات والثقافاتالعدوانية تلعب دورا كبيرا في نمو ال

إن العدوانية المرضية قد تكون مرئية أو مخفيـة، فرديـة أو    :العدوان المرضي  •

جماعية موجهة إلى الذات أو األخر، وهي عبارة عن ازدياد في طبيعـة وشـكل   

السلوك العدواني العادي وهذه الزيادة يمكن أن تكون من الجهتين السلبية ومن ذلك 

بعض حاالت الفصام من الجهة : انية المصاحبة لبعض الحاالت النفسية مثل العدو

اإليجابية التي تساهم في تطور الحضارات والثقافات وذلك عن طريق التصـعيد  

 .وفي هذا الجانب ال تعتبر عدوانية مرضية 
  

.5. I8 تطور مشاعر العدوان عند الطفل. 
من الوالدة إلى )  (2001يق صفوت وف(:( المباشر : العدوان في مرحلة الرضاعة 

  ) نهاية العام الثاني

وفيـق صـفوت   ( تعتبر السنة األولى من حياة الطفل فترة  نمو حرجة حسـب   •

يبدأ حياته وهو مزود بالشيء القليل من االسـتجابات االنفعاليـة     فالطفل) 2001

 لإلشارات التي تصدر عن غيره من الناس ومن الصعب تحديد العمر الذي تبـدأ 

 .فيه النزاعات العدوانية في الظهور لدى الطفل
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ولكن على كل حال يظهر العدوان لدى الطفل بمرحلة مبكرة من النمو حيث يبـدأ   •

الرضيع يعض ثديه أمه حين تظهر أسنانه، وهو سلوك قد يكون غير مقصـود أو  

ناتج عن إحباط، نقص اللبن وخالل العام األول تكون لدى الرضيع وسائل تعبيرية 

لغضب كالبكاء أو الصراخ ألنه ال يستطيع أن يستخدم وسائل رمزية مقنعـة أو  ل

 .أساليب عقلية مجردة

والطفل عندما يقتر من نهاية عامه األول يحاول أن يجرب إيذاء اآلخرين فعنـدما   •

يغضب من أمه يجده يحدق فيها بنظرة غريبة ويشد شعرها واألم الواعية هي التي 

ب منه هذا السلوك على حين أن أما أخرى تـدع طفلهـا   تذكر طفلها بأنها ال تح

يجذب شعرها، ثم ال تفعل شيئا سوى أن تلوم الطفل أو تتظاهر بالبكـاء فيعـود   

 .الطفل إلى تكرار فعلته األولى فطريقة أعنف

 : ويمكن تلخيص مظاهر الغضب عند الطفل في تلك المرحلة على النحو التالي  •

صراخ، وبكـاء عـالي متبـوع بالغضـب     : را منذ الميالد وحتى اثني عشر شه •

 .وضرب األذرع واألرجل

يقذف باألشياء، وأهم ما يستثير غضبه في نشاطاته : في السن خمسة عشر شهرا  •

 .الجسمانية

إنفجارات الغضب، يصرخ ويبكي ويرمي بنفسه أرضـا،  : في ثمانية عشر شهرا  •

 .تى مع األطفالويدمر األشياء في غير انتباه ولقصد عنف مع الحيوانات وح

يشد الشعر، صراخ وبكاء حاد يصرخ ويبكي لعجزه : في الواحد والعشرين شهرا  •

 .للتعبير بالكالم عن رغباته التي كثيرا ما تكون طلبا لتكرار أشياء معينة

  )من عامين إلى ست سنوات: (العدوان في مرحلة الطفولة المبكرة  

لمرحلة حين يكتشف الطفل أنـه  في هذه ا) 2001وفيق صفوت (ينشأ العدوان حسب  

يستطيع أن يجعل اآلخرين يسايرون رغباته، أي أنه يحصل على اإلثابة مـن البيئـة   

االجتماعية باإليذاء، وعلى ذلك تتحدد أنواع األساليب التي يتعلمها بنوع االستجابات، 

التي تصدر عن الوالدين وغيرها ويمكن تلخيص مظاهر العدوان وتطوره عند الطفل 

  :تلك المرحلة على النحو التاليفي 
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في سن عامين يضرب الطفل غيره من األطفال ويشترك فـي مجاذبـة األشـياء     

وشدها، يفسد نظام البيت وال يدمر األشياء، وقد يرغب الطفل العض كأسلوب أولي 

 .في الهجوم والدفاع عن نفسه

ـ   : في سن عامين ونصف   ذاء يهاجم غيره من األطفال في العـدوان وتعمـد اإلي

 .فيضرب، يدمر األشياء وخالصة طالء الجدران، يخطف األشياء من اآلخرين 

تكثر لـديهم نوبـات الغضـب حيـث يـدفعون اآلخـرين       : في سن ثالثة أعوام  

ويضربونهم، كما تظهر لديهم مظاهر أخرى كضـرب األرض بالقـدمين والقفـز    

 .واالرتماء على األرض، ويصاحب ذلك بكاء وصراخ

قد نجد الطفل يلجأ إلى االحتجاج اللفظي بدال من الهجـوم  : ان في سن أربعة أعو 

على الفور واألهم من ذلك أن المشاعر العدوانية تتخذ مظهر اللعب، فيمثل الطفـل  

دور المتمرد الذي يحطم المكعبات الخشبية أو يمثل رجل الشـرطة الـذي يطـارد    

لعدوان الكالمـي  اللص، ويتمثل العدوان الجسماني في الغضب والضرب، ويتمثل ا

 .في السب والشتم

قد يضرب األرض بقدميه ويسب ويلعن أي يأتي بأسـاليب  : في سن خمسة أعوام  

لن : " كالمية كالتهديدات مثال بقوله سأضربك، ويقاوم التوجيهات المقدمة إليه بقوله 

 "أفعل هذا 

البية األطفال ويالحظ أن المرحلة بين الرابعة والسادسة هي الفترة التي يتعامل فيها غ

معاملة طيبة نسبيا مع آبائهم أو أمهاتهم حيث تتملكهم رغبة جارفة فـي أن يكونـوا   

مثلهم مع ظهور منافسة خفية، فاالبن يتعلق بأمه عن طريق الالوعي، وهي ما نطلق 

وتفسر عنها ) إلكترا(واالبنة تتعلق بوالدها وهي ما نطلق عليها ) عقدة أو ديب(عليها، 

اء نحو األم، لكن هذا الشعور بالمنافسة الخفية الذي يكنه األبناء لآلبـاء  الشعور بالعد

والتوحـد هنـا   ) الولد مع أبيه، والفتاة مع أمهـا (بسبب هاتين العقدتين ينتهي بالتوحد 

 .         )2(يشمل اعتناق قيم النموذج واتجاهاته 

 ) عشر عاممن ستة أعوام إلى أثني : (العدوان في مرحلة الطفولة المتأخرة  •

ما إن يبلغ األطفال السادسة حتى يكونوا قد تكون لديهم ضمير رادع لسلوكهم 

العدواني، أي يكون قد نشأت في أذهانهم أفكار عن الخير والشر فضال عن اكتسـاب  
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قدر طيب من الضبط الذاتي التي تجعله يحاول قمع النوازع التي يحس أنها خاطئة إن 

ل في أعماقه شعورا بالعداء، ولكنـه ال يشـتبك مـع    الطفل في هذه المرحلة قد يحم

اآلخرين إال حينما يستفزه خصمه كي يدفعه إلى هجوم مضاد، مما يحمل الطفل على 

  .االفتقاد بأنه إنما يدافع عن حقوقه وكيانه

بعـد سـن   ) ثورات غضـبية (أن الطفل يكف عن ) 2001وفيق صفوت ( وقد وجد 

بدال عنها، و غضبه من األشياء يتسبب في عدوانه  الخامسة ليستعمل األلفاظ العدوانية

اآللي بين يتطور غضبه بحيث يصبح نتيجة عدوان عدائي وليس نحو األشياء كما هو 

  .الحال بالنسبة في سن ما قبل الخامسة

  :ويمكن تلخيص مظاهر الغضب عند الطفل في تلك المرحلة على النحو التالي 

والكالم، إنفجارات من الغضب فقـد يلتقـي    عدوان بالغ بالجسم: في سن السادسة  

 .بنفسه على األرض يضرب ويدمر األثاث واألشياء

سلوك أقل عدوانية قد ينشب بينه وبين أخوته الصغار، يعتـرض  : في سن السابعة  

 ".هذا ظلم : " بالكالم بقوله مثال 

ن، يستجيب للهجوم أو النقد بحساسية شديدة أكثـر منـه بالعـدوا   : في سن الثامنة  

اعتداؤه ينذر أن يكون بالجسم بل معظمه بالكالم،ويتهرب من المسـؤوليات وقـد   

 .يسب

العراك والضرب شائع بين األوالد الذكور ولكـن فـي صـور    : في سن التاسعة  

  .  العب، عدوان معظمه لفظي كالمي

.5. I9.النظريات المفسرة للعدوان.  

اني، ومن بين هذه النظريات تعددت النظريات واختلفت في تفسيرها للسلوك العدو  

  :نجد 

  Freud: نظرية فرويد  •

 Thanatosغريزة الموت تاناتوس )  Freud 1922فرويد (توجد عند اإلنسان حسب 

التي تعتبر المسؤولية عن توجيه طاقة الشخص نحو التدمير الذاتي أو الموت وغريزة 

توجيه حافة الموت التي تهدف إلى حفظ الحياة وذلك عن طريق  Erosالحياة   إيروس 
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نحو العالم الخارجي لتفادي التدمير الذاتي أو المـوت، وهكـذا يكـون األشـخاص     

  .العدوانيين اتجاه بعضهم البعض، أو اتجاه الحيوانات أو اتجاه األشياء الجامدة

من العدوان غريزة ضرورية للحفاظ على الحياة، )   Freud 1922فرويد (لقد جعل 

نحو مصادر السلطة والعالم الخارجي، لكن قد تتعدى هذه فهي طاقة يوجهها الشخص 

الطاقة الحالة العادية وتتحول إلى اعتداء على الغير وهذا ما ال يقبله اإلنسان ال له وال 

لغيره، فالشخص الذي يدفع طاقة قوية من أجل الهدم والتدمير فهو شخص مذنب وهو 

  .اة بصفة عاديةخارج عن القانون وبالتالي يشكل خطرا على سير الحي

وبالنسبة لقضية التدمير الذاتي، فالشخص قد يصل إليه بمجرد وقوعه في مشكلة معينة 

تجعله يحس باإلحباط وعدم الرضا والرغبة في الموت وليس من الالئـق أن نعطـي   

بديال لتفريغ هذه الطاقة، كأن نجعله يصب حقده على الغير بدال أن يؤدي أن يـؤذي  

  .)نفسه

  : وكية النظرية السل •

أن هذه النظرية اهتمت بعوامل التعلم وتأثير الوسط  )  2001وفيق صفوت ( (يشير  

اهتماما بالغا في تحليل المظاهر العدوانية عن طريق مالحظة النماذج التي يتعـرض  

لها في المحيط االجتماعي أو من خالل التجارب المباشرة التي يكـون فيهـا الطفـل    

مع تدعيم هذا السلوك المالحظ فإن الطفل سوف يستجيب  كعامل إيجابي لذلك السلوك،

  .بذلك السلوك الذي تعلمه في وضعيات مختلفة

أصبح يتعود شيئا فشيئا على هذه السلوكات، ويتفنن فيها ويبرز ذلك بإثباته لذاته، على 

أنها قوة قادرة على فعل أي شيء، وحسب نظرية التعلم نجد أن هناك ثالثـة منـاهج   

ور النماذج السلوكية التي تدعم ظهور السلوك العدواني وهـي العائلـة   تؤدي إلى ظه

  .ونقصد بذلك السلطة األبوية وعالقة الطفل بعائلته

 .الثقافات الفرعية التي تتميز بها المجتمعات المختلفة - 1

  ). .وسائل اإلعالم ونخص بالذكر التلفزة والسينما  - 2
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  :النظرية الفيزيولوجية  •

نظرية في دراساتهم على النتائج التي توصلوا إليها مـن خـالل   يعتمد أصحاب هذه ال

تجارتهم حول المراكز العصبية للحيوانات، وذلك إما عن طريق استشارة أو تخريـب  

  .منطقة من المناطق العصبية أو قطعها ثم مالحظة النتائج المترتبة عن ذلك

تفسـير السـلوك   مع العلم أن هذه التجارب التي أقيمت على الحيوانـات اسـتعملت ل  

وقد أدت )  Karli 1980كارلي )( 2001وفيق صفوت ( الفيزيولوجي ومنهم حسب 

هذه التجارب إلى تباين أن مركز العدوان يقع في المنطقة السريرية البصرية وكـذلك  

في التنمية، ولكن ال يكفي تحديد منطقة العدوان بل البد من إيجاد عالج لها وكـذلك  

العدواني عن طريق االعتماد على الحيوانـات باعتبـار أن   نستطيع أن نحدد السلوك 

الحيوان يعتمد على سلوكات غريزية، توجهها غريزة بحتة عكس اإلنسان الذي يتميز 

بعدة امتيازات تمكنه من أن يسيطر على سلوكاته ويحـدد مسـارها وفـق الوجهـة     

  الصحيحة 

  :نظرية اإلحباط عدوان  •

هو خيبة األمل التي تحدث نتيجة عدم تحقيق اإلحباط ). 2001وفيق صفوت (  يفسر

دافع معين للفرد بمعنى أخر هو عملية تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشـباع  

حاجاته أو توقع حدوث هذا العائق في المستقبل، وإذا كان اإلحباط يؤدي في بعـض  

ذا فالعدوان األوقات إلى تقوية الدافع فإن اإلحباط عادة ما يؤدي إلى العدوان، وعلى ه

  من أشهر االستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي

والبد أن نعلم  أن العدوان المثار في الموقف اإلحباطي هو استجابة متعلمة لذلك فهي 

تتوقف على درجة اإلحباط فكلما كانت درجة اإلحباط شديدة كان االستعداد للسـلوك  

  .على قوة العدوان العدواني قويا وملحا، فشدة اإلحباط دالة قوية

وتؤكد نظرية اإلحباط عدوان  المذكورة سالفا أن العدوان أمر ناجم عن اإلحبـاط أي  

أن اإلحباط يؤدي إلى وجود دافع للعدوان وهذا بالطبع يقود إلـى سـلوك عـدواني    

مباشر، ويرى أنصار هذه النظرية أن العدوان عبارة عن رد فعل طبيعي لمل يواجـه  

تعددة، فاإلحباط يولد طاقات فـي الـنفس مـن الضـروري أن     الفرد من إحباطات م

تصرف بأسلوب أو بأخر، حتى يشعر الفرد بالراحة منها، ومن أساليب التخفيف مـن  
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هذه الطاقة السلوك العدواني، واعتبروا العدوان استجابة فطرية لإلحباط ثم تعدلت هذه 

باط وعلى ذلك فاإلحباط النظرية، بحيث أكدت أن اإلنسان قد يعتدي بالعدوان دون إح

  :يؤدي إلى العدوان في وجود شرطين هما 

  .العدوان يحدث إذا كان اإلحباط يحدث بطريقة متعسفة وال معنى لها: الشرط األول 

عندما يكون العدوان فعاال في التخلص من العقبات التي تعرقل طريق : الشرط الثاني 

  .إشباع الحاجات

إال إذا العدوان يلقي من الوالدين أثناء عملية التطبـع  واإلحباط ال يؤدي إلى العدوان 

االجتماعي شيئا من اإلثابة والتدعيم، فمثال إذا حدث أن كانت األم مصدرا لإلحبـاط  

بالنسبة للطفل، ثم ترتب على هذا اإلحباط أن ثار الطفل ومال إلى العدوان علـى األم  

حيبا بهذا العدوان فإن الميل إلـى  وهم بالعدوان عليها بالفعل، فوجد منها تساهال أو تر

أن العالقة بين اإلحباط )  Sears 1961سيرز "( ولهذا يؤكد . العدوان يتدعم ويقوى 

والعدوان عالقة مركبة وغير مباشرة تتوقف على ما يكون بين الطفـل وأمـه مـن    

  .تفاعل

لـة  وقد بينت التجارب أن االستجابة العدوانية من أقرب وأظهرت االستجابات في حا

إلى أن إعاقة أو منع السلوك الموجه للهدف  ) Sears  1961سيرز "( اإلحباط فيشير

كثيرا ما يخلق بواعث عدوانية في الفرد والعدوان يتجه غالبا نحو مصـدر اإلحبـاط   

بهدف إزالة هذا المصدر والتغلب عليه أو كرد فعل انفعالي للضيق والتوتر المصاحب 

ه دائما إلى مصدر اإلحباط، فقد يكون هـذا المصـدر   لإلحباط، ولكن العدوان ال يوج

قويا، أو في مركز ال يستطيع الفرد أن يوجه إليه العدوان مباشرة، وفي هذه الحالـة  

فإن العدوان يزاح إلى مصدر أخر، يمكن للفرد معه أن يعبر عن عدوانيته، ومر فـي  

إعارتـه االنتبـاه   مأمن، فالطفل الذي يواجه اإلحباط نتيجة إهمال والديه لـه وعـدم   

واالهتمام الكافيين فقد يوجه عدوانيته إليهم بطريقة غير مباشرة، قد يعصي أوامـرهم  

أو يشوه الحائط بالكتابة عليه أو قد يلجأ إلى تحطيم ما تصل إليه يـده مـن أشـياء،    

والمعلم الذي يحبط تالميذه فإنهم يتجهون بعدوانيتهم اتجاه بعضـهم الـبعض، وهـذا    

على الطفل الذي يسرق النقود من ألبه فربما ال يكون بحاجة إلى تلـك   المعنى ينطبق



 192 

النقود بل يكون ذلك تعبيرا عن الضيق والحنق واإلحباط ورغبـة ال شـعورية فـي    

  ".العدوان المزاح " االعتداء على شخصيته وهو ما يطلق عليه 

، بحيـث  أن العدوان قد يتجه أحيانا نحو الذات)  2001وفيق صفوت مختار  ( يرى 

يميل إلى لوم نفسه والسبب في ذلك أن أساليب التربية قد تتضمن درجة كبيـرة مـن   

اللوم والتعنيف أو المقارنات الظالمة أو اإلحساس الشديد بالنقص في الوقت الـذي ال  

يستطيع توجيه العدوان إلى الخارج مصدر اإلحباط األصلي أو إلى مصادر خارجيـة  

مهيئا لتوجيه عدوانه نحو الداخل ألنه يحدث نفسـه بأنـه   بديلة فمثل هذا الفرد يكون 

  .الملوم وأنه المسؤول عن كل ما يحدث

والتعلم السابق في حياة الطفل يؤثر في قوة االستجابة للعدوان أو ضعفها أو حتى عدم 

وجودها إطالقا، فاألب قد يعلم ألبنائه أن يردوا العدوان البدني بمثلـه، أو أن يـردوه   

للفظي أو يشكو إلى المعلم، أو بالتسامح وعدم إبداء أي نزاعات عدوانيـة  باالحتجاج ا

صريحة وتعد العزلة سببا من أسباب نشأة السلوك العدواني، ألنها تؤدي إلى اإلحباط 

" و  1959"هـارتوب  "(  2001وفيـق صـفوت مختـار     ( يؤكد ذلك كل من حسب

أن السـلوك العـدواني    ، حيث بينت1959في دراساتهما التي نشرت عام )   هيمنو

يظهر بوضوح في اإلنسان بعد عزله عن اآلخرين لمدة طويلة من الـزمن ذلـك أن   

     .العزلة الطويلة تؤدي إلى اإلحباط وهذا األخير يؤدي بدوره إلى العدوان 

      

دراسة أشارت إلـى  ) Hong  1978 "هونجا"( أجرى:نظرية التوتر والعدوان  •

")  شـوز ( سكانية و بين زيادة السلوك العدواني كمـا أن  وجود عالقة بين الكثافة ال

أجرى دراسة في األماكن المزدحمة بالسكان و تبين له وجود ارتباطات قويـة بـين   

المعيشة في األماكن المزدحمة و انتشار األمـراض الجسـمية والشـعور بالسـخط     

فيها عـدم   أن األسرة كثيرة العدد يشيع)    Hong   1978" هونجا) والعداوة، ويرى

االنسجام بين أفرادها وكثرة الشقاق وانعدام الرقابة والوالدية والتوتر وهي متغيـرات  

ارتبطت بزيادة العدوانية لدى األطفال وبالتأكيد فإن مثل هذه الدراسات توحي إلى أن 

  .التوتر يعتبر أحد المهيآت للسلوك العدواني أو الباعث عليه في الكثير من األحيان
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في دراسة له أن هناك ارتباطا بين التوتر والسـلوك  ) 1979الرفاعي نعيم ( ولقد أكد 

العدواني فقد كان هذا االرتباط من القوة بحيث أمكـن علـى المسـتوى اإلحصـائي     

) التوتر العـدواني (استخالص عامل من العوامل يشكل قوام الظاهرة العدوانية سمي 

فضي إلى سلوك عـدواني، وتـوترا   وربما يشير هذا المسمى إلى أن هناك توترا ال ي

أخر يفضي إليه وهذا حقيقي فليس من الضروري أن يقود التوتر إلى هذا السلوك، بل 

  .قد يقود أحيانا إلى نقيضه تماما، وهو االنسحاب

أن التوتر من قبيل التغيرات المهمة في )  Tannebaum 1975تانينيوم ( وقد كشف 

  . إبراز السلوك

  : ص والعدوان نظرية اإلحساس بالنق

قد تخفي العدوانية الشديدة وراءها إحساسا دفينا بالضعف لدى الطفل كأن يكون مهما 

مصابا بعاهة خلقية، أو يضعف في تكوين البنيان الجسمي، أو بمرض من أمـراض  

المزمنة، فيعمد الطفل بالتالي إلى استخدام العدوان كأسلوب في التعامل مع اآلخـرين،  

أن اإلحساس بـالنقص يشـكل   ) Adler 1977أدلر ( ية، ويؤكد وذلك كوسيلة تعويض

الدعامة األساسية في السلوك الشخصي لدى الطفل والشباب على حـد سـواء، فـإن    

اإلحساس بالنقص يعبر عنه منافذ متباينة، لعلى من أهمها النزعة العدوانية، فيكفي أن 

                نعرف أن السلوك اإلجرامي  

ه ويدعمه شعور عميق بالدونية وإحساس شديد بالنقص يؤثر علـى  أو المنحرف يكون

  .تصرفات واألفعال

ترتكز المشاعر العدوانية عن طريق عامل الحرمان :نظرية الحرمان والعدوان  •

الذي يعني العجز عن تحقيق وتلبية رغبات معينة، وكذلك عدم إشـباع الحاجـات   

عام قسرا يندفع بقوة نحو العدوانيـة  األولية الفيزيولوجية فحينما يحرم الفرد من الط

يرى في ) Masalow  1970 ماصلو (" إلشباع هذا الدافع الفيزيولوجي، حتى أن 

نظريته الهرمية أن سلوك اإلنسان في حياتنا المدنيـة الحاضـرة لـيس محكومـا     

بالدوافع على اإلطالق ولكنه محكوم بالدوافع الغير مشبعة بالذات، ألنهـا الـدوافع   

لت تعمل وتوجه السلوك، فالفرد الذي يبحث عن التقدير وتأكيـد المكانـة   التي لزا

  .االجتماعية بين أفراد المجتمع، من الطبيعي أن يكون قد أشبع الدوافع الفيزيولوجية
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وعلى هذا فقد أصبح من المسلم به أن الكائنـات البشـرية بحاجـة إلـى الحـب      

التحرر نسـبيا مـن المشـاعر    واإلحساس باالنتماء والتفوق، وأنها في حاجة إلى 

العميقة بالخوف والحرمان والذل، وذلك الحاجة إلى األمان االقتصادي وعلى هـذا  

يتضح أنه هناك عالقة قوية بين العدوانية والحاجات التي لم تشبع فيزيولوجية كانت 

  .أم سيكولوجية  

  :نظرية التعزيز والعدوان  •

يرهم بشدهم، أو جذبهم، أو ركلهـم،  عادة ما نالحظ أن بعض األطفال يعتدون على غ

أو االعتداء على ممتلكاتهم، وفي بعض األحوال نالحظ أن مثل هذا السلوك أو غيـره  

كثيرا ما يجد تعزيزا، وخاصة إذا حدث من بعض األطفـال أثنـاء زيـارتهم ألحـد     

األقارب واألصدقاء حيث عادة ما يكون الوالدين في حالة من الخجل أو اإلضطراب، 

من اتخاذ األساليب التي تمنع الطفل من اإلتيان بمثل هذا السلوك العدواني، أو  تمنعهم

أن بعض اآلباء واألمهات يشعرون بالفرحة ألن طفلهم لديـه قـدرات تمكـنهم مـن     

مواجهة الحياة حسب فهم الكبار لطبيعة الحياة، وقد يحدث التعزيز لمثل هذا السـلوك  

حاسما من الطفل، منعا إلحراج والديه ممـا   بناء على أن المضيف نفسه ليأخذ موقفا

    .يؤدي إلى تكرار هذا السلـوك في مواقـف أخرى متشابهة 
  

  :نظرية التعلم االجتماعي والعدوان  •

ترى نظرية التعلم االجتماعي أن العدوان سلوك متعلم، ويرى أصحاب هذه النظرية 

ماعيـة تلعـب دورا   أن أساليب التربية والتنشئة االجت  )2001وفيق صفوت( حسب 

مهما في تعلم األفراد األساليب السلوكية التي يتمكنون عن طريقها من تحقيق أهدافهم، 

  .وهكذا يصبح مبدأ التعلم هو المبدأ الذي يجعل من العدوان أحيانا أداة لتحقيق األهداف

ويرى أصحاب هذه النظرية أيضا أن السلوك العدواني ينتج عن تعلـم اجتمـاعي،   

التقليد والتعزيز، كما أن السلوك العدواني يعتبر سلوكا متعلما مكتسـبا ال   يعتمد على

يختلف عن أي سلوك اجتماعي يكتسبه الطفل وهذا النمط من أنماط السـلوك يعتمـد   

على التعزيز المباشر لبعض أعمال الطفل العدوانية التي يثابون عليها، ويعتمد علـى  
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لوكا جديدا من خل مشاهدتهم لسلوك أشخاص التقليد االجتماعي، إنما يكتسب الطفل س

  .آخرين في البيئة نفسها

أن هناك ثالث مصادر يتعلم منهـا الطفـل   )  Bandura 1975باندورا (" ويرى  

التأثير األسري وتأثير األقران، وتـأثير النمـاذج   : بمالحظة السلوك العدواني وهي 

      الرمزية كالسينما والتلفزيون           

.5. I10.أساليب وطرق التخفيف من السلوك. 
هناك طرق إيجابية كثيرة يمكن أن نتبعها بغرض التقليل مـن العدوانيـة             

وتعلم الطرق البديلة، حيث يمكن اكتشاف ميول العدوانية لدى األطفال إما بمالحظتهم 

ن أثناء ممارستهم النشاط الحر كاللعب والرسم واالستماع إلى قصصـهم التلقائيـة دو  

استخدام مواجهات لها أو عند استخدام صور تعرض عليهم كنوع من المثيرات التـي  

  .يسقط الطفل عليها انفعاالته

هل يتوقع المربون أن يتصرف األطفال حسب توقعات معينة : توفير جو متساهل  

وهذه التوقعات أو الرغبات التي يتمناها المربون يجب أن يعرفها األطفـال ويطلعـوا   

ن الكبار يحصلون على ما يتوقعون بالنسبة لسلوك الطفل، إن هذا ما يؤكـد  عليها، أل

المربي يميل إلى تعزيـز وإثابـة السـلوك     أن)   Patterson  1967باترسون ( عليه

المتوقع، ويعاقب على السلوك غيرالالئق، والطفل في حاجة إلى الحصول على تقبـل  

أنا أتوقع منك أن تؤذي أصـدقاءك  : ه الكبار ومن ثم ينفذ ما يرضيهم مثال كأن يقال ل

 .أو الحيوانات

األطفال يستطيعون مالحظة المربي الذي ال يعـالج  : الحد من النماذج العدوانية  

العدوان بأسلوب خال من العنف كما يستطيعون مالحظة الكبـار أثنـاء محـاوالتهم    

يل من نماذج التكيف مع المثيرات بأسلوب غير عدواني مع مواقف اإلحباط، يجب التقل

العدوان في الكتب واألفالم والقصص التي تقدم لألطفال ويجب أيضا تـوفير بـدائل   

     .تشجع على أنماط السلوك المقبولة  

إن التمييز بـين أنـواع    :مساعدة الطفل على السيطرة على المواقف المحبطة  

 بير(يبني  المحبطات هي مهارة مهمة جدا يجب تشجيع األطفال عليها وفي هذا السياق
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فكرته التي تشير إلى نظرة الفرد بالنسبة لسبب اإلحبـاط  ) Berkouwtz 1967كوتيز

  .    )2(لذلك البد من تعويد الطفل على ضبط النفس واالنفعال المعتدل 

إن إدراك األطفال لآلثار السيئة والمؤلمـة للعـدوان    :تعزيز السلوك الالعدواني  

  .      جابات بديلة وتعزيزهاغير كاف بل على المربي تعليم است
   

من المهم جـدا أن نعـرف    :البعد عن األساليب المؤلمة مع األطفال العدوانيين  

الطفل العدواني بأن سلوكه غير مقبول،إن الضرب أو الصـراخ أو القـرص الـذي    

نوجهه للطفل العدواني أو توقيع ألم عليه يعد من األسـاليب السـلبية حيـث يشـير     

إلى أهمية استخدام أسـاليب غيـر مؤلمـة    ) Patterson  1967 ونباترس(األساليب 

إليقاف العدوان ويحبذون بشكل خاص استخدام أسلوب الحرمان المؤقت مـع الطفـل   

 .بمنعه مثال من ممارسة نشاط محبب إليه

خير مجاالت التعبيـر عـن االنفعـال    : وإعطاء الوقت الكافي للعب مع المتابعة  

ياضية ويجب منح األطفال والوقت الكافي للعب، حيث أن والتنفيس هي المجاالت الر

تصريف مشاعر العنف إلى قنوات سلوكية غير مؤذية كالرياضة مـثال هـو طـرق    

  .االستقرار ركائز شخصية الطفل

إن األمر يتطلب أخذ االعتبارات السابقة بمساعدة من األسرة حيث : تعاون األسرة  

ف التي يظهر فيها السلوك العدواني ففـي  تراقب سلوك الطفل وتحاول معرفة الظرو

ذلك أهمية لعالج المشكلة فضال عن أن األمر يتطلب إرشادا موجها للوالدين بكيفيـة  

ممارسة نشاط غير عدواني، ذلك أن مشكلة العدوان ترتبط بالنظام الذي يعيشه الطفل 

وليس فقط بالطفل وحده، هذا ما يستدعي مساهمة األسرة في وضـع بـرامج قصـد    

   .   التخفيض من مستوى السلوك العدواني  

يؤكد أن العدوانية ال تخدم الطفل للحصـول  )   1994زكريا الشربيني (  كذلك نجد 

على ما يريده فمعظم السلوكات العدوانية تكون ظاهرية عند األطفال، فالطفل قد يريد 

النظافـة، أو   حلوى، أو لعبة أو قد ال يريد أن يقوم بشيء مطلوب منه القيام به مثـل 

النوم، أو شرب الدواء ، فيعبر عن رفضه بالعدوانية وعندما يبدأ ذلـك يجـب أن ال   

  .نعطيه اللعبة التي يريدها وقد نحمله ونلقي به في الفراش دون مناقشة
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يجب تحذير الطفل قبل اإلقدام على العقاب مثال إذا لم يتجه إلى الفراش 

ن التحذير شائع وإذا اتبعته يكون له اآلن سوف تذهب إلى النوم، هذا النوع م

  تأثير على الطفل    
يجب أن نحرص على الثناء واالنتباه عندما يتحسن سلوك الطفل وال نجعل أسـلوب     

العقاب لفظي على عالقتنا معه إذ ال يجب أن نتحفز وننفعل عندما يخطئ الطفل ونظل 

  .على هدوئنا ونتصرف التصرف الصحيح

ليم الطفل الطرق السليمة للحصول على ما يريد، فنعلمـه كيـف   يجب أن نتأكد من تع

يستأذن صديقه للعب بلعبته فذلك يكون بلطف وأدب، كما نعلمه مدى أهمية المساعدة 

ال .والتعاون وإدخال السرور على اآلخرين مع عدم إهمال الثناء عنـدما يفعـل ذلـك   

الفائز في النهايـة، فـإذا    تدخل مع الطفل في جدال حاد، إال إذا كنت متأكد ا من أنك

كنت متعبا جدا أو مشغوال بشيء عن التعامل مع عدوانيته فلتسأل زوجتك لتقوم بذلك 

  .بدال منك أو ال تبدأ ذلك أبدا

وإذا لم تستطيع أن تقوم بروتين قبل النوم فدع طفلك يغرق ي النوم حتى لو كان على 

انية أو تأخذه بعيدا عـن لعبـه   األرض ثم يجب أن تلبي رغبته قبل أن يلجأ إلى العدو

وهو يرفس ويبكي في ذلك الوقت يبدو هذا كحرب، فالطفل يبـدي بعـض االنفعـال    

ليحصل على ما يريد لكن هذا ال يستمر طويال بمجرد أن يتعلم الطفل أنه لن يجنـي  

  .شيئا من وراء ذلك

أما الطفـل   إذا استخدم العقاب فيجب أن يكون مؤثرا، فال فائدة من أن نغلق التلفزيون

إذا لم يكن يشاهده، أو نأخذ منه لعبة إذا كان أمامه لعب أخرى، كما يجب أن نعلمه أن 

العدوانية قد تؤدي إلى أشياء سيئة كأن ال نأخذه إلى الحديقة أو نمنعه من اللعب مـع  

األطفال، وقد نوجه له توبيخا شديد اللهجة، ومع أن هذه الطريقة مؤثرة، فإنها يجـب  

  .خدم في حالة العدوانية غير المتقدمةأن ال تست

يجب مالحظة أن الطفل إذا ما عبر عن غضبه في صورة سلوك عدواني، فال يجب  

النظر إلى ذلك على أنه سلوك تدميري بل العكس، فإن العـدوان صـورة إيجابيـة،    

فالعدوان كما يرى المحللون النفسيون مظهر من مظاهر اإليجابية وعلى الكبار أن ال 

 دموا العقاب البدني كوسيلة إليقاف السلوك العدواني مكن جانب يستخ
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الطفل، فالغضب الذي يتم كفه خوفا من العقاب، البد وأن يتراكم ويشتد حتـى يصـل   

  .إلى االنفجار في صورة عدوانية تدميرية

على اآلباء الضرورة تفهم األسباب التي تدفع الطفل في بعض األحيان إلـى إصـدار   

عدوانية فمعالجة األسباب تؤدي إلى تالشي هذه االسـتجابات، أو علـى   االستجابات ال

األقل تقليل احتمال حدوثها، فقد يكون السبب جسميا نتيجة لتعب أو مرض معـين، أو  

نتيجة لنشاط وطاقة زائدة تحتاج إلى تصريف، وقد يكون راجعـا لـنقص أو عاهـة    

أو الكبت، كما يجب بحـث   جسمية وشعور بالنقص والدونية أو اإلحباط أو االكتئاب

حالة الطفل النفسية والمدرسية وقدراته على التحصيل وعالقته بوالديـه ومعلميـه أو   

  .كيفية الشغل وقت فراغه

عنـدما يـأتي   ) التعزيز(أن يقوم اآلباء واألمهات بضبط السلوك العدواني إما باإلثابة 

له بشكل جيد، فنمتدحه الطفل بموقف يخلو من العدوانية يتفاعل فيه الطفل مع صديق 

على حسن تعامله مع صديقه ونقدم له إثابة كالمديح اللفظي أو أي شيء أخر يحبه أما 

إذا ما قام الطفل بسلوك عدواني يستوجب الحزم، فيمكن لآلباء استخدام أسلوب العزل 

لبعض الوقت وهو يعني أن تتم عزل الطفل فترة زمنية محددة، قصيرة عن النشاطات 

ية التي يمارسها، والتي تعتبر معززات بالنسبة له، ويعتبر هذا األسلوب بديال االجتماع

 .   عن أسلوب العقاب البدني

يجب على الوالدين والمربين عدم مواجهة أي نوع من أنواع السلوك، الذي يصدر عن 

الطفل ونصفه بالعنف والعدوان بالنوع نفسه من السلوك وإنما ينبغي مواجهتـه عـن   

دام أساليب التوجيه واإلرشاد، وإباحة الفرصة أمامه إلشباع حاجاته بوقتها طريق استخ

المناسب والقدر المعقول وإفهام الطفل أن اهللا سبحانه وتعالى قد وهبه دوافع قد تمكنه 

من الدفاع عن نفسه وقت الخطر، وليس الستخدامها في االعتداء على الغيـر كـذلك   

د أو بالصخرية أو االستهزاء من أجـل تعـديل   عدم العقاب بالضرب أو باللوم الشدي

 .  األنماط السلوكية غير المقبولة اجتماعيا ألنها قد تأتي بنتائج عكسية

أن نوفر ألطفالنا فرص الشكاية لما يختزن في وجدانهم  من شقاء أو إحباط وهو ما 

قات ذلك ألن اإلنسان المحبط والذي يعاني من ضي، "التفريغ النفسي " يسمى بعملية 
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نفسية مؤلمة، إذ وجد من يسمعه وينصت إليه ويؤازره وهو يتحدث عن ألمه 

 .ومتاعبه، فإنه يشعر براحة نفسية تصرفه عن أي سلوك عدواني

حتى تستطيع أن نقوم بتربية أطفالنا تربية صحيحة، البد أن يكون هناك اتفاق بتن 

يزون بطبيعة خيرة و الوالدين في أسلوب التعامل معهم، على أساس أن األطفال يتم

 لنقية، وأن يتخذا مواقف واضحة ومحددة من األنماط السلوكية التي يأتي بها األطفا

ألن التناقض في األساليب التربوية التهذيبية تخلق مواقف واضحة ومحددة من األنماط 

السلوكية، التي يأتي بها األطفال ألن التناقض في األساليب التربوية التهذيبية تخلق 

اقف محبطة،مما يتسبب في احتمال ظهور األنماط السلوكية العدوانية عند األطفال مو

مع عدم التساهل حيال صودر أنواع من السلوك التي تشير إلى بدأ ظهور النزاعات 

العدوانية حتى ال يتم تعزيز مثل هذه األنماط السلوكية عن ضرورة مساعدتهم في 

يمكنهم من الثقة بأنفسهم واالعتزاز بها دون مواقف االجتماعية التي يمرون بها بما 

 .غرور

عدم إهمال ذات الطفل مهما كانت األسباب أو الظروف، والعمل على إثباتها تدعيم 

إحساس الطفل بأن له وجدا وكيانا ال يمكن إهمالهما أو االستغناء عنهما، ومساعدته 

 .من األنشطة على تبديد طاقته الكامنة عن طريق إتاحة الفرص لممارسة أنواع

يجب مالحظة أن أي إفراط في عقاب الطفل للنزعة العدوانية قد يؤدي إلى ازدياد 

أن أفضل الظروف لمنع العدوان ) Sears 1961  سيرز(الدافع لديه للعدوان فقد أكد 

 .عن الطفل هو تثبيطه بشرط أن نتجنب العقاب البدني على السلوك

ى نحو مبالغ فيـه، حيـث أن القسـوة واللـين     عدم القسوة على األبناء أو تدليلهم عل

الزائدتين تفسدانهم وتنميان عندهم العداوة الزائدة وسرعة الغضب مما يفسد عالقـتهم  

بأقرانهم وبأنفسهم، ومن الضروري أن نربيهم على المحبة التعاون وتعـودهم علـى   

علـى   ضبط النفس عند الغضب والتسامح مع من أساء إليهم عند المقدرة وال يشجعهم

 .العدوان، ونعاقبهم عقاب المؤدب الرحيم ال عقاب المؤدب الحانق

ينبغي على الوالدين والمربين مراعاة عدم االستجابة الفورية لتلبية حاجات ورغبـات  

الطفل تحت تهديد الصراخ أو البكاء مع عدم إشعار الطفل بأنه ليس لديه القدرة علـى  
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اج إلى جهد معين وكذلك عـدم التعـرض   إحراز النجاح عند اإلقبال على موقف يحت

 ).أدوات أ لعب(لممتلكاته 

ال يجوز اإلكثار من التدخل في أعمال األطفال أو تحديد حركاتهم أو إرغامهم علـى  

الطاعة العمياء لمجرد الطاعة وإنما يجب أن يكون تدخل اآلباء تدخال مرنا بأسـلوب  

 .التوجيه

الستهزاء به أو السخرية منهم أو إذاللهم أو ال يجوز إظهار األطفال بمظهر العجز أو ا

كبتهم أو تخويفهم أو العمل على تهدئتهم بالعنف والشدة فالسماح لهم بـالتعبير عـن   

         .انفعاالتهم العنيفة أحيانا يعتبر أكرا صحيا 

إتاحة الفرص أمام األطفال لممارسة أنواع النشاط الحركي الذي يتفق ومراحل النمـو  

ون أي نوع من أنواع الضغط أو التدخل لممارسة نوع معين من اللعب غير المختلفة د

المحبب للطفل، وأن نوفر لهم فرص القراءة الحرة، والرسم والتعبير الفني كوسـائل  

 .تعبيرية يتسنى بواسطتها لهؤالء األطفال تفريغ الشحنات االنفعالية الداخلية

ي تتسم بالعنف والعدوان حتى يتمكنـوا  الت) التلفزيونية(يمكن لآلباء مشاهدة العروض 

من مساعدة الطفل لكي يستطيع أن يميز بين العنف الواقعي والعنف الخيالي، يـربط  

بين النتائج السيئة للسلوك العدواني والسلوك السوي، ولـيفهم كـذلك الـدوافع وراء    

نقد ما العدوان، وان نقدم معايير وتوجيهات أخالقية يمكن للطفل بواسطتها أن يقوم وي

يقدم على شاشة التلفزيون، على أن يوضح له بأن ما يشاهده هو مجرد تسلية خيالية ال 

 .    تمثل نموذجا صادقا لعالم الواقع

يجب العناية بالبرامج األجنبية التي تبث على شاشات التلفزيون واختيارها بدقة شديدة، 

تثبيت قيم ومفـاهيم خاطئـة    ألنها يمكن أن تغرق أطفالنا فيما ال يفيد أو قد تؤدي إلى

تضر بهم علما بأنه قد كثرت الخرافات والمشاهد العنيفـة فـي البـرامج الموجهـة     

 .لألطفال

هناك برامج ال تنفع  األطفال وتبث وسائل مبتكرة الرتكاب الجرائم، يمكن تقليده مـن  

خاصـة  قبل األطفال حتى ولو انتهى البرنامج مثال بإدانة المجرم والتنديد بالجريمة، 

ويؤكد علماء النفس أن هناك عالقة ارتباط بين ازدياد البـرامج المليئـة بالسـلوكات    
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اإلجرامية وأعمال العنف وازدياد األساليب السلوكية العدوانيـة مـن قبـل األطفـال     

 . والمراهقين

وإذا كانت العدوانية خطيرة ومتكررة أو مصحوبة بمشاكل أخرى فاألفضل البحث عن 

وات الرئيسية للتعامل مع هذا الطفل وهذا ليس معناه أن الطفل متخصص ليضع الخط

  .يعاني من مرض نفسي خطير، لكن هذا من قبيل المعرفة للطرق السليمة 

  :الخالصة 

يتصل العدوان اتصاال مباشرا بالجذور األساسية للتقدم البشري ولقد حقـق اإلنسـان   

ي، ولوال هذا السلوك لما أصبح مكانته في البيئة المحيطة به عن طريق سلوكه العدوان

اإلنسان هو بحق سيد هذه األرض التي يحي عليها مسيطرا على ما بها من قوى حق 

أخضعها إلرادته وتحقيق ألماله، ورغباته، ولوال ذلـك العـدوان ألنقـرض النـوع     

  .اإلنساني من عهد لبعيد

سي هو مسـاعدة  ولذا ال يقتصر العدوان فقط على التخريب والتدمير إنما هدفه األسا

الفرد على النمو وعلى تحقيق رغباته أهدافه ألنه هدف العدوان استمرار حياة الكـائن  

الحي في مراجعة البيئة الخارجية المحيطة به التي تحمل في طياتها ما يهدد استمرار 

  .هذه الحياة وما يؤدي بالفرد إلى اإلحباط

الصعاب وتأكيد مكانته حتى يصبح  وبهذا يمتد مجال العدوان لتهيئة الفرد للتغلب على

كائنا متمايزا بشخصية عن اآلخرين والعدوان بهذا المعنى ضرورة مـن ضـرورات   

البقاء بشرط أن يتمكن اإلنسان في أن يروضه ويعمل لتطويعـه لخدمـة البشـرية ال    

  .  .لتدميرها

  

  

  

  

  

  

  



  

  الباب الثاني 

  الجانب الميداني

  
 
 
  

  



  

  

  الفصل األول
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  :تمهيد

 وذلك بتحديد مجتمع البحث، يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة الميدانية،

وعينة الدراسة، ومواصفتها، وبعد ذلك يتم التعرض إلى اإلجراءات المتبعة في تطبيق 

تى تم الدراسة الميدانية، بدءا من الدراسة االستطالعية، والخطوات التي تضمنتها ح

بعد ذلك يتم . التوصل إلى الصياغة النهائية ألدوات البحث بعد االستفادة من نتائجها

وصف الدراسة األساسية بمختلف مراحلها سواء مع المعسورين، والعاديين، وأخيرا 

يتم وصف  كيف طبقت األدوات وأساليب المعالجة اإلحصائية التي يتم استخدامها في 

  .تحليل النتائج

. II1.1. وأهدافها االستطالعية الدراسة:  

  :لها عدة أهداف نذكر منها ما يلي   الدراسة االستطالعية

ممارسة تطبيق االختبارات وتحديد صعوبات التطبيق مع محاولة إيجاد الحلول  •

 .المناسبة

قصد ,تحديد جوانب القصور في إجراءات تطبيق أدوات جمع بيانات البحث ، •

 . ي ضوء ما تسفر عنه الدراسة االستطالعيةتعديل تعليمات هذه األدوات ف

 .تحديد ما تستغرقه الدراسة الميدانية من وقت •

تجريب الطرائق اإلحصائية للتأكد من صالحية استخدامها في تحليل البيانات التي  •

 .يتم جمعها الستخالص النتائج المتوقعة من البحث األصلي

اتها وصدقها وكذلك المعايير تقنين  أدوات جمع بيانات البحث وتحسب معامالت ثب •

 .لهذه األدوات.اإلحصائية السيكولوجية

تعديل خطة الدراسة الميدانية أو تعديل بنود أدوات البحث أو الزمن المحدد لها ،أو  •

 .تغيير الطريقة اإلحصائية بما يتفق وطبيعة البحث

  :االستطالعيةمكان إجراء الدراسة 

  :التالية الدراسة االستطالعية في المدارس أجريت

  .باب الزوار ب ،2إسماعيل يفصح  مدرسة و ، 1إسماعيل يفصح مدرسة •

  .ببوزريعة التهذيب مدرسة •

  .رايس حميدو  سيدي الكبير الجديدة مدرسة •
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  .حسين داي حجام مدرسة •

  .ىتزعريت باب الواد مدرسة •

 .فبراير عين بنيان 18 مدرسة •

  :خطوات الدراسة االستطالعية

  :الخطوة األولى

الدراسة قسام أفي   الذين سمحوا لنا بالحضور، بمديري المؤسسات  لناصاتبعدما 

 في  الكيفية التي يقرأ بها التالميذ حتى نتمكن من مالحظة القراءةأثناء حصص 

   .قصديةعينة  مع  ،المدارس

 .واالحتكاك بالميدان  االتصال •

ة، وتطبيق اختبارات الذكاء ،والقراءمعرفة واصطفاء أفضل الطرق لتقديم  محاولة •

 .المعلومات جمع ى الباحثالذي يسهل عل المقاييس ،

 .أكثر لمجموعة البحث  تحديد •

 .فرضيات جديدة توليد •

 .القراءة  عسرالتالميذ الذين يعانون  معرفة •

 .تسجيل ومالحظة سلوك تالميذ المعسورين والعاديين أثناء حصص التدريس •

 .محاولة إقامة عالقة معهم كي يعتادوا علينا  •

 .ح، الغرض من البحث وإطالع  المعلمين على أهداف بحثناشر •

  .الخطوة الثانية

بعد اختيار نص القراءة ، وتقديمه للمعلمين ، سمحت هذه الطريقة للمعلم أن     

  . يبدي رأيه في النص القراءة ، ومدى مالءمته لسن التالميذ

مع سن  طريقة اختيار النص المالئم، ثم تغييره أربع مرات لعد م انسجامه •

 .التالميذ

  :الخطوة الثالثة

اختبار الذكاء واختبار ( التأكد من صدق ومحتوى أدوات البحث : كان هدفها    

 )،  مقياس السلوك العدواني مقياس انتباه األطفال وتوافقهم داخل القسمالقراءة ،

كان النص المختار فعال يمثل  اكما استشرنا المعلمين ، في أن يبدوا ما إذ •
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 .تالميذ، مستوى ال

،ومقياس   مقياس انتباه األطفال وتوافقهم داخل القسم(أما بالنسبة للمقياسين  •

السلوك العدواني، فقد عرضا على المعلمين ، لإلطالع عليه قبل مساعدتنا في 

 .تطبيقه

  :الخطوة الرابعة

يكمن هدفها في إخضاع اختبار الذكاء ، واختبار القراءة، ومقياس انتباه       

، ومقياس السلوك العدواني،على عينة من التالميذ بلغ . ل وتوافقهم في القسماألطفا

عددهم عشرة تالميذ معسورين ، وعشرة تالميذ عاديين، لقياس مدى فهم العينة 

، ومدى ارتياح أفراد العينة ،كما أن العينة كانت  نالختبارين، وتعليمات األداتي

  .متحمسة أثناء التطبيق

  :الخطوة الخامسة

  :ن أهدافها نذكر ما يليم

 .     إيجاد صدق ألدوات البحث  •

 تجربة أدوات البحث تجربة مبدئية ، فاألساس هو القيام بتجربة على عينة •

من المجتمع األصلي ،الذي ستطبق عليه أدوات البحث، للتأكد من سالمة  

تنظيم الموضوع، والغرض منها أن تكون هذه التجربة صورة مصغرة لما 

 .تطبيق األدوات على مجموعة كبيرة سيتم عند 

التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحث ، أثناء مراحل تنظيم  •

 .الموضوع

التعرف على مدى صالحية األدوات في تحقيق الغرض الذي صممت من  •

 .أجله

 .التعرف على مدى كفاءة الموضوع •

 .أجله التعرف على مدى مناسبة مكان تطبيق األدوات لما اختير من •

مقابلة المعلمين  ومتابعة عن قرب عملهم ، ومناقشتهم لمعرفة ,االتصال بالمدارس، 

آرائهم ، و التحدث إلى التالميذ في المدارس، والتعرف على المشاكل التي يعانونها 

، باإلضافة إلى حضور ومشاركة الباحث في العديد من حصص التدريس وخاصة 
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حتكاك كثيرا في تصور وأبعاد ومساعد ة حصص  القراءة ،  وقد سمح هذا اال

  .المعسورين

  :وفى ضوء الدراسة االستطالعية لالختبارات تبين لنا  

مناسبة مستوى االختبار لمستوى التالميذ، حيث أبدى التالميذ تجاوبا ملحوظا مع 

  .االختبارات  ، ولم يواجهوا صعوبة في فهم التعليمات 

ــالميذ التجربـة االســتطالعية بفاصل كما تم تطبيقه مرتين على مجموعة ت

وبذلك أصبحت االختبارات جاهزة في صورته ..زمني قـدره أســـبوعان 

  .النهائية ، صالحة للتطبيق على تالميذ الصف الرابع ابتدائي عينة البحث

.1.II.2  البحث منهج.:  

ة  البحث بالهدف العلمي الذي يسعى الباحث لتحقيقه ومن ثم طبيع منهج يرتبط

 انعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني لدى دراسة  إلىهدف يالذي  البحث،

تباع المنهج با ملزمينفنكون  العاديين ، سلوك التالميذ مع  همقارنت و المعسورين

  .الوصفي للوصول إلى إثبات أو نفي الفرضيات المقترحة

 ،ريري في جوهرههو بحث تق الوصفي المنهجأن )   2000الرشيدي ( يرى         

أو الموضوع محل  ومهمة الباحث أن يصف الوضع الذي توجد عليه الظاهرة،

وعلى الرغم من أن الوصف .الدراسة في الوقت الحاضر ،أي في فترة إجراء الدراسة

هو أبسط األهداف ،إال أنه األساس الذي ال بد منه كي ينتقل العلم إلى أهداف 

أن يتم فهم الظاهرة على النحو الدقيق أو على أعلى،والمهمة الجوهرية للوصف هي 

  .النحو األفضل

بأنه مجموعة من اإلجراءات   المنهج الوصفي)  2000الرشيدي (يعرف        

البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع ،اعتمادا على جميع الحقائق 

 تخالص داللتها،والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الس

على الرغم .والوصول إلى نتائج  أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث

من أن الوصف الدقيق المتكامل هو الهدف األساسي للبحوث الوصفية  إال أنها كثيرا 

ما تتعدى الوصف إلى التفسير وذلك في حدود اإلجراءات المنهجية المتبعة وقدرة 

االستدالل ويرتكز المنهج الوصفي على مجموعة من الباحث على التفسير و
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  . األسس،أهمها التجريد والتعميم

في مجرد جمع  أهدافهاإن البحوث الوصفية يجب أن ال تنحصر (  هويتييقول    

تحليال دقيقا كافيا  والحقائق،وتحليلهاتصنيف البيانات  إلى  تتجهينبغي أن  بلالحقائق  

  .الظاهرة موضوع الدراسة  أويمات شأن الموقف الوصول من خاللها إلى تعم ثم

التربية وعلم النفس  مجاليرى أن المنهج الوصفي في )  1979  تركي رابح( كما أن 

كما هو  والنفسيةهو عبارة عن استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية 

في كتابه    وذلك.موجود في الواقع ،وذلك بهدف تشخيص وتحديد العالقة بين جوانبها

  ).مناهج البحث في التربية وعلم النفس(

التعرف على  هوهدف هذا المنهج   أن )Perron   1977بيرون ( يرى        

لألحداث النفسية التي تعتبر الفرد مصدرا  معقولالتنظيم النفسي قصد بناء تركيب 

 استهالك عدمأن المنهج الوصفي في حالة ) 1994ي عشو( حين يعتبر  في.لها

 اعتمادظاهرة سلوكية بدقة وموضوعية  وصفالباحث للتجريب بحيث يسعى إلى  

  .المعطيات المطروحة أمامهعلى 

هذا البحث متعددة ،فإنها تحتاج أيضا إلى أنواع متعددة من  أهدافلكون  ونظرا  

 ،ودراسةقل ذكاء  التالميذ األ،الدراسة المسحية لعزل  التاليةالدراسات الوصفية 

مقارنة لمعرفة وجه  ،ودراسةالذين يعانون عسر القراءة  التالميذلبحث عند متغيرات ا

 من  العاديين التالميذوالمعسورين ، التشابه واالختالف لمتغيرات البحث بين التالميذ 

  .على سلوكهم المؤثرةظروف الب المرتبطةالسلوك العدواني لمعرفة الخصائص ناحية 

والسلوك  البحثمعرفة العالقة بين متغيرات   التي تهدف إلى تباطيةاالر الدراسة

  ن يالمعسور لدىالعدواني 
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.1.II.3  مكان إجراء البحث:  

  .المدارس التي أجريت فيها الدراسة الميدانية 3الجدول رقم   يوضح        
 

عدد المعلمين   عدد التالميذ  عدد األقسام  اسم المدرسة تاريخ تأسيسها
مدرسة إسماعيل يفصح  15/09/1999 22 613  15

 1رقم 
مدرسة إسماعيل يفصح   1/10/1999 18 655 16

 2رقم 
مدرسة التهذيب حسين  1954 11 154 6

 داي
سيدي الكبير رايس  2002 14 320 12

  حميدو
 مدرسة إخوان حجام 8/04/1981 12 300 12

مدرسة تزعريت باب   1980  12  400  12

  الواد
  بنيانالجملية عين .م  1990  6  300  6

  بنيان. ع.فبراير 18.م  2000  6  280  6

  

  .تاريخ تأسيس المدارس، و عدد المعلمين ،والتالميذ واألقسام 3يصف الجدول  
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1.II..4. مجموعة البحث:   
تم إجراء الدراسة .يمثل مجتمع الدراسة بعض المدارس الموجودة بمدينة الجزائر     

أما عينة البحث  2004إلى شهر جوان  2004خالل الموسم الدراسي من  شهر جانفي 

مدرسة :  المدارس التي تمت فيها الدراسة الميدانية وهي ثمانية مدارسفتتمثل في 

عدد  1999سبتمبر  15التي تقع في حي باب الزاور  أنشئت  1إسماعيل يفصح رقم 

يفصح  مدرسة  إسماعيل أما  22تلميذ ، وعدد األقسام   655،عدد التالميذ  22المعلمين 

  .قسم 15األقسام  عدد  18عدد المعلمين  1999أكتوبر  1، أنشئت 2رقم 

التي تقع في حي حسين داى ، عدد المعلمين  1954مدرسة التهذيب التي أنشئت سنة 

أما مدرسة سيدي الكبير التي .6تلميذ ،عدد األقسام  154معلم ، عدد التالميذ  11فيها 

معلم ، وعدد األقسام  14عدد المعمين فيها  ، 2002تقع برايس حميدو التي أنشئت 

 .تلميذ 320قسم ، عدد التالميذ  14

، عدد التالميذ 12، عدد المعلمين  1981أفريل  8مدرسة إخوان حجام التي أسست 

،  1980أما مدرسة تزعريت باب الوادي التي  أنشئت .  12، عدد األقسام  300

، ومدرسة الجميلة بعين  12عدد األقسام  ،400معلم ، عدد التالميذ  12عدد المعلمين 

والمدرسة . 6وعدد األقسام  300،وعدد التالميذ 6عدد المعلمين  1990بنيان أنشئت 

، وعدد 6، عدد المعلمين  2000فبراير ، التي أسست  18األخيرة هي مدرسة 

  .6تلميذ ، وعدد األقسام  280التالميذ 

تلميذ   في المدارس المذكورة  سابقا  في  3022بلغ عدد التلميذ خالل السنة الدراسية 

 585قسم ، و عدد التالميذ فيها  13مختلف األقسام أما عدد األقسام السنة الرابعة 

وهي عينة كافية    10،25 تلميذ ،  وهي تمثل عينة الدراسة النهائية لهذا البحث نسبة  

  .لالعتبارات التالية  وقد رأيت االقتصار على هذه المدارس .وممثلة للمجتمع األصلي 

التسهيالت التي وجدتها في هذه المدارس ، ألن أغلب المعلمين الذين يمارسون التعليم 

في تلك المدارس هم طلبتنا ،  يدرسون في جامعة التعليم المتواصل، كذلك هناك 

أسباب تتعلق بالباحث من حيث معرفته الواسعة بالمعلمين ، كونه أشرف على 

  .مذكرة التخرجمجموعة منهم في 
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،  تلميذ عادي 60تلميذ معسور، و 60أما عينة الدراسة األساسية النهائية فكانت تمثل 

وقد جاءت مجموعة البحث شاملة لستين حالة وقد حددنا خصائصها وفقا لما يخدم 

البحث الذي يدرس انعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني لدى المعسورين 

  .عاديينومقارنته مع التالميذ ال

  :عينة البحث خصائص

  :تحقق الشروط التالية بحيثاختيار عينة الدراسة في البحث الحالي  تم

عسر  يعانونتمثل تالميذ  ا، إحداهمالعينة على مجموعتين أساسيتين تشتمل •

 . القراءةهم من تالميذ ال يعانون من مشكل عسر ءوالثانية تمثل نظرا القراءة،

 .العينتين التك عندوجود خلل مرئي  عدم •

 .العينتين لتاك عندوجود خلل سمعي  عدم •

 .معا لكليهماالتعلم متاحة  فرص •

 .العينة يتيم ليس هناك في •

 .مزمنمرض صحي  في العينة تلميذ يعاني من  ليس •

 .اعقلي اتخلف العينة خالية من أي تلميذ يعاني •

  ينمتمدرس عشر سنة  12إلى  سنوات 9يفوق عمرهم  لتالميذفئة من ا : السن •

 . الرابعةوأغلبهم يزاولون دراستهم في السنة 

بعسر القراءة منتشرة عند  المصابينتمس الدراسة الذكور فقط ألن عدد :  الجنس •

داخل األقسام حتى  مالحظتناأكثر مما هي منتشرة عند اإلناث ،حسب  لذكورا

ي  أنظر الجانب النظر( ذكور مقابل فتاة واحدة  ةأربع فنجد، ذلكالبحوث تؤكد 

عن مخ  يختلف،كما أن البحوث العلمية أكدت أن مخ األنثى  ) الفصل السادس

كما أن الذكور يميلون )  216 ص  2،1 أنظر الرسم( عملية اللغوية ال أثناءالذكر 

 هذا ما  اللفظي، العنفإلى  يملن ، اللواتي أكثر من اإلناث  الجسديللعنف 

 .في الدراسات السابقة هتطرقنا إلي

عسر القراءة حيث يتجاوز تأخرهم في عملية القراءة   العينةل أفراد ك يعاني •

 .ما عدا األطفال العاديين أو أكثر سنتين 
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  )عينة التالميذ(  العينة اختيار طريقة •

صعوبات عند اختيارنا لعينة الدراسة ،وحتى يحقق الباحث كافة  عدة واجهنا    

 من التالميذ  اكبير اأن يقابل عددفي عينة بحثه، كان عليه  ذكرهاالشروط السابق 

 يمثلستطيع الحصول على عدد مناسب  ن،حتى  مختلفةوالمعلمين في مدارس 

تالميذ السنة  تمثلعينة البحث ذلك حيث كانت وقد تم الحصول على   المجموعتين ،

كل  استبعادسنة وبعد  12و سنوات ، 10ما بين   أعمارهمممن تتراوح  الرابعة  ،

 أدواتأو لم تستكمل  ق عليه الشروط الواجب توافرها في عينة البحث ،بتنطفرد لم 

عاديا  60معسورا  ، و 60 إلىوصل عدد أفراد العينة النهائية    القياس المستخدمة ،

  .والتي تخضع للمعالجة اإلحصائية 

 :تثبيت عينة البحث •

من خالل اإلطار النظري  اتضحتبعض المتغيرات التي  أثربضبط  قمنا

مستوى وال مستوى الذكاء،و  العمر الزمني، نجمعها فيدراسات السابقة ،وال

 استعملت استمارة لمعرفة عائالت التالميذ، وقد والجنس واالقتصادي،االجتماعي  

أن   وأتضح من خاللها  على مهنة األباء، والغرض منها التعرفلملئها  عليهموزعت 

ومعظمهم يسكنون  ،اجتماعيامتوسطة في تلك المدارس هم عائالت  التالميذأغلبية  

من خالل الزيارات  العينة  اختيارولقد تم  في نفس األحياء التي تحاذي المدارس ،

ومن خالل المالحظة الدقيقة التي  والحضور الدائم داخل الفصول ، للمدرسةالمتكررة 

ا عليها  والدراسات السابقة  التي اعتمدن المعلمين ، أراءالفصول  مختلفقمنا بها في 

  .ابتدائي فقد تم اختيار السنة الرابعةأيضا ، 

  :الدراسي المستوىاختيار   أسباب •

مستوى على تعاريف الباحثين لعسر القراءة وسن ظهورها لل  اختيارفي  اعتمدنا

ظهر بعد ت  عسر القراءة إن )  Ajuriguera 1984 أرجيكرا  (يقول  عند التالميذ 

السن ال يمكن التمييز بين عسر  هقبل هذ آلن ،مدرسةبال من التحاق التلميذ عامين

مرحلة الشك والتردد حسب هذه  ( بالقراءةواالضطرابات العابرة الخاصة  القراءة،

السابقة  اتالدراس علىبل معتمدا  لم يكن اختيارنا عشوائيا ، لهذا )Chall 1967شال (
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 أنظر(  ونالباحثارب التي أجراها جعلى العينات التي استعملت في الت ،وكذلك

 إلىضافة إاألساسي ، التعليم منلذلك تم اختيار السنة  الرابعة  ) دراسات السابقةال

القراءة في  نشاط فيأغلبهم أجمع أنه يمكن مالحظة الضعف أن راء المعلمين، حيث آ

هي مرحلة  القراءةمراحل اكتساب ( ألن التالميذ في المرحلة الثانية   تلك الفترة،

هي مرحلة التهيئة إذ ) الفصل الرابع ها في الجانب النظرييا أشرنا إلالتأكد كم

. وترابطها  وتسلسلهادراسة األفكار  النصوص و تحليل ، ومفاتيح القراءة واكتساب

أهداف القراءة والمتكررة داخل الفصول وإطالعنا على محتوى  مالحظتناانطالقا من 

  .يمتلك القدرة على القراءةيصبح ابعة التلميذ في السنة الر ،ألنفي الطور الثاني 

  : البحث عينة وصف •

ة المبدئية على مجموعة من تالميذ الصف الرابع يالحال الدراسةتشتمل عينة 

 ثمانيمن مدارس مدينة الجزائر وعددها  األساسي التعليم فيالحلقة  فياالبتدائي 

ل المعسورين بطريقة قصدية حتى يمكن الحصول على عدد معتبر من األطفا ،مدارس

  .في مختلف ضواحي العاصمة
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على مجموعة من التالميذ السنة الرابعة  عينة الدراسة المبدئية 4 رقم جدوليوضح ال

 .  ابتدائي

 التالميذ مجموع  يونلعادونمعسورال المدرسة اسم

  21 10 11 1إسماعيل يفصح. م

  37 16 21 2إسماعيل يفصح  م

  53 34 19 حسين داي التهذيب.م

  31 21 10 رايس حميدو سيدي الكبير.م

  20  10  10 مدرسة إخوان حجام
  10  5  5  مدرسة تزعريت باب الواد

  23 12 11 الجملية عين بنيان.م

  20  10 10  بنيان. ع.فبراير 18.م

  215 118 97 المجموع

لتالميذ وعدد ا المبدئية، الدراسةموضوع  عليها كانت عدد المدارس التي ، 4الجدول  يوضح 

،وهذه العينة عبارة عن تحويالت المعلمين والمعلمات لهؤالء التالميذ  مدرسةالمأخوذ من كل 

القراءة ،ويقابلهم عينة من تالميذ عاديين ،تتراوح  عسرانهم تالميذ يعانون  علىللباحث 

  )سنة 12، إلى 10ما بين  أعمارهم

سرد  الطريقة والخطوات التي ابتدائي سن السنة الرابعة فييزاولون دراستهم  أغلبهم

اعتمدنا عليها في مراحل التشخيص المختلفة للوصول إلى العينة التي طبق عليها 

  .البرنامج
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1.II..5 .إجراءات  الدراسة وأدواتها:  

مرت الدراسة  الحالية بمرحلتين خصصت  المرحلة األولى للدراسة االستطالعية  تم 

 .فيها ما يلي 
من قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفوني باالتصال الحصول على رخصة  •

التربية والتعليم بالحراش بوالية الجزائر التي قدمت لنا رخصا لدخول إلى   ةبأكاديمي

 .المدارس التابعة لها 

للتعرف أكثر على الرصيد اللغوي للطفل  الرابعالصف  تاببدراسة محتوى ك قمنا •

والتي من الضروري أن تشمل  لديه ، اللغويةمن حيث الثروة  في هذه المرحلة ،

 .وتقنيتهامرحلة إعداد األدوات والتدريب عليها 

  .معرفة آرائهم بغرضوجهنا لهم بعض األسئلة والمعلمين  قابلنا •

اختيار مدى مالءمة أدوات البحث وصالحيتها من حيث الصدق والثبات ووضوح  •

بعض الصعوبات  أو النقائص  اإلجراءات والتعليمات وطريقة التصحيح ، واكتشاف

 .التي يمكن تداركها قبل انطالق الدراسة األساسية

 :المرحلة الثانية لدارسة األساسية

 . تم فيها اإلجراء التطبيق الفعلي للنموذج على العينة 

  .الجزائرمن المدارس االبتدائية بمدينة  اعدد اخترنا •

لفة حتى يتم الوصول إلى باتباع خطوات التشخيص المختقمنا في هذه المرحلة  •

العينة التي تم تطبيق البرنامج عليها ،وقد اتبع الباحث التشخيص من منظور متكامل 

 .والذي يأخذ في االعتبار جوانب عديدة

 .كما قام الباحث بعد ذلك بعمل التحليل اإلحصائي المناسب للبيانات التي قام بجمعها •

 :خطوات تطبيق األدوات 

ت البحث خالل  الفصل الثالث والرابع من السنة الدراسية  لقد تم  تطبيق أدوا    

بمعدل مرتين في األسبوع ،وتم خالل كل حصة  2004، إلى جوان  2004من جانفي 

  .لقاء أفراد العينة
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قبل البدء في تطبيق األدوات ،اجتمع الباحث بأفراد العينة وشرح لهم الهدف من 

تحسين مستواهم في القراءة بصورة  تطبيق األدوات ،وكيف أن ذلك  سوف يؤدي إلى

عامة،وكذلك االهتمام بهم في المستقبل ،وحددنا معهم مواعد اللقاء وكانت هذه 

المواعيد خارج مواعيد  الدراسة في بعض األحيان باإلضافة إلى بعض الحصص 

  .الخاصة باألنشطة 

  .سم كان الباحث يطبق اختبار الذكاء   في كل مدرسة على عينة البحث  في الق

كما قام الباحث بتطبيق اختبار القراءة على كل تلميذ بمفرده حتى ال يطلع بقية التالميذ 

  .على النص المقروء

كما قام الباحث بتوزيع مقياس انتباه األطفال وتوافقهم داخل القسم ، ومقياس السلوك 

  .العدواني على المعلمين لتطبيقهما على عينة البحث

  

:أدوات البحث: 6  1.II. 

وقد قسمت أدوات البحث إلى قسمين ، أدوات لضبط المتغيرات، وأدوات لتحقق من 

  .الفرضيات

  . التناول اإلجرائي األول لضبط المتغيرات :أوال 

بين ثالث أنواع من )  chiland 1989شيالند (   تتميز المقابلة حسب : المقابلة •

  المقابالت 

  .على أسئلة مغلقة ويستعمل فيها استبيان يحتوي: الموجهة المقابلة

  .تكون قليلة قدر اإلمكان الباحثتدخالت : نصف موجهة المقابلة

  .مدعو للكالم دون تدخل الفاحص المفحوصيكون  :موجهةال غير المقابلة

هي طرح و نصف الموجهةالمقابلة  فيالتي قمنا بها في هذه الدراسة  المقابلة تتمثل

  بحثنا بغرض  فيهاأجرينا بعض األسلة على المعلمين في المدارس التي 

وكانت المقابلة مركزة حول بعض  من صعوبات في التدريس ، ما يواجهونهمعرفة 

  :هي كالتاليوللمعلمين  موجهةاألسئلة 

  

ضعف في عملية الالتي تؤدي إلى  األسبابحسب تجربتك في التعليم ،ما هي  - أ 
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  .القراءة؟

  .راءة ؟ما هي الصعوبات التي تواجهك عند تدريس الق - ب

  .عملية القراءة ؟ أثناءتالحظها  التيسلوكات  الما هي  - ج

  سلوكات العدوانية التي تالحظها عند المعسورين ؟الما هي  - د 

  ؟   إذ وجدت عندهم  - هـ  

  ؟ المعسورون تشبه سلوكات العاديينتلك السلوكات التي يقوم بها  هل - و  

  

  .المالحظة •

 هامة من أدوات البحث العلمي ، أداة ) 2000منسى (حسب   المالحظة تعتبر        

السلوك ودراسته ،ويحدث  مشاهدةلالتي نهدف من ورائها  وهناك المالحظة الطبيعية،

لهذا السلوك بقدر  تشويشاال يحدث مقاطعة ،أو و وفي الوقت ذاته، الطبيعيفي موقعه 

فال نتحكم في  فيها تدخلالاإلمكان ،فنالحظ السلوك ،أو الظاهرة التي ندرسها دون 

 الستخداموالدوافع . تحدث فيها المالحظة،بل نسجلها كما صدرت التي ظروفال

  . المالحظة الطبيعية هي

دراسة  في  فمثال المدرسة،السلوك الذي يمكن استحضاره أو إحداثه في  دراسة ) أ

كما .على السلوك العدواني لدى المعسورين،ومقارنتهم بالعاديين القراءةأثر عسر 

  .في مكان الحدث بالمشاهدةتمثل ت

حضورنا داخل الفصول  فيالمالحظات التي قمنا بها فهي تتمثل  يخصفيما  ) ب

كذلك ,.،والثانيستويات الطور األول مدرس القراءة في  تقديمومالحظة كيفية 

تدخل منا وقمنا  دون .مالحظة السلوكات التي يقوم بها األطفال داخل القسم

 غير مالحظك ،وكان التسجيل عن طريق مسجل صغير مالحظتنا بعد ذل بتسجيل

 .العينة قبلمن 

  

  
 
  :أدوات لقياس النضج العقلي •
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تثبيت مستوى  أجل منلقياس الذكاء   هذا االختبار الباحث استخدم  : الذكاء اختبار

رسم ي ،تم اختيار اختبار بذكاء عاد يتمتع  المعسورن الطفل أمعرفة  الذكاء العام ،

   ) الذكاء لقياسلجوادانوف   هاريس (الرجل 

وقد أختار الباحث هذا االختبار لتحرره إلى أبعد الحدود من أثر  الثقافة أوال  وكذلك ال 

الذين لم ينالوا على حاصل  التالميذتصفية  ،والغرض منه تجنبيتطلب وسائل كثيرة،  

عادي ال بأنه طفل  السابقة تعريفاتالالذكاء متوسط أو أكثر ،ألن المعسورين حسب 

عسر القراءة  أن  )Critchley 1978كريشلي (  يعاني من قصور في الذكاء كما يقول

  .هم عاديؤذكا يخص أطفاال

  :وصف اإلختبار •

نقوم لقياس الذكاء على النحو التالي )  لجودانوف( الرجل اختبار رسم  يطبق      

والمدة   جلررسم  هونطلب من للتلميذ بيضاء وقلم رصاص مع ممحاة ورقةبتقديم 

طريق إعطاء نقطة لكل  عندقائق ونحسب معدل ذكاء التلميذ   10تعدى تالمحددة ال 

نتحصل  وعندما اجزء 51االختبار يحتوي على  أن  بحيث ،نالحظه في الرسم  ،جزء

  جدول العمر العقلي فنتحصل على عمره العقليالعلى النقاط ننظر إلى 

العمر العقلي على العمر الزمني ونضربه  الزمني إلى أشهر ثم نقسم عمرهنحول  و 

  . درجة الذكاء  علىفنتحصل  100في 

  العمر العقلي             
                                   100 X  

  .الزمني العمر                    

  .سنة 14،و3بين  ماهذا االختبار خاص باألطفال الذين يتراوح سنهم  إن

  :الصدق والثبات

في دراستها التي أجريت  في مدارس )  M.Newton 1982 م نيوتن(تشير        

أن مقياس رسم الرجل يمكن أن يستعمل في تحديد نسبة ) ابرمنكهام  ببريطاني(بمدينة 

إلى ثبات االختبار  بأنه قد تميز ) 1990  عبد الوهاب كامل(الذكاء عند األطفال، يشير 

وأنه في إحدى ) سنة 14سنوات  3( لعمرية بمعامالت ثبات مرتفعة في الفئات ا

مفحوصا  تم تطبيق المقياس عليهم في السنة الخامسة ،  60الدراسات التتبعية  شملت 
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إلى    0,74ثم أعيد تطبيقه ثانية عليهم في السنة السادسة تراوحت معامالت الثبات 

فراد العينة أما عن الصدق فقد وجدت معامالت ارتباط عالية بين التحصيل أل    0,77

كما أن المقياس قد كشف عن الفروق بين األطفال ممن ينتمون لمختلف الفئات 

كما أن . المجتمع  فيما يخص بنسب ذكائهم ، وأيضا بين أطفال الريف ، والحضر

الباحث طبقه على مجموعة من التالميذ قبل بداية الدراسة االستطالعية   وال حظ أن 

األطفال ممن ينتمون لمختلف الفئات المجتمع فيما المقياس كشف عن الفروق بين 

  .يختص بنسب ذكائهم 

  :إعداد الباحث: أدوات قياس األداء القرائي •

 :الهدف من االختبار   •

بالنسبة  االختبار إلى تشخيص بعض الصعوبات ،التي يعاني منها التالميذ، يهدف    

ومن ثم  ة لدى التالميذ،التعرف على جوانب القصور ،والقو أجلالجهرية من  للقراءة

في مادة قد   هدفه الوقوف على أداء التالميذ تحصيلياليس اختبارا  االختبارفإن 

ولكنه اختبار تشخيصي ولذا كان على الباحث انتقاء مادة االختبار من  ، سابقاتعلموها 

ولكن يتالءم مع المرحلة العمرية والفكرية للسنة  من قبل ، أه التالميذيقرنص لم 

  .ابتدائيرابعة ال

  :مراحل تصميم االختبار •

تم اختيار مجموعة من النصوص من مقرر الصف الرابع بحيث تتناول مختلف       

الموضوعات الدينية ، والثقافية ، واالجتماعية ، بحيث يكون بها العديد من القيم 

تى تجلب والفوائد التي يستفيد منها التلميذ من قراءته لها ، و تكون جذابة مشوقة ، ح

ولم  انتباهه ، وقد روعي في اختبار النصوص  أن تكون من مقرر الصف الرابع

   .دراستهايسبق لتلميذ 

  :Oral reading الجهرية اختبار القراءة •

قدم الباحث في هذا قد  بها و النطقأو المرسومة مع  المكتوبةالتعرف على الكلمة    

تم تسجيل قراءة كل تلميذ على شريط يو قراءة جهرية بقراءتهالجزء نصا يقوم التلميذ 

التعرف على األخطاء التي يقع إلى  االختبارهذا  ويهدف بعد،كاسيت يتم تفريغها فيما 

عملية القراءة الجهرية ،وتعبر عن ضعف  أثناء ون،  و العاديونفيها التالميذ المعسور
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االعتبار بالنسبة   في  يؤخذ  ،والتكرار،الذيمستواهم مثل الحذف،واإلضافة ،واإلبدال 

  .بالنسبة لكل عيب من العيوب السابقة األخطاءتكرارات  الجزء،هو لهذا

 And Howards  1977 وهواردثإيكول ( يعرف  Omissions : الحذف •

Ekwall ( يقرأ  ،كأنأو أكثر كان التلميذ عن طريق الخطأ حرفا  الذي يقوم بهالحذف

  .يغير معناها مماأكثر من الجملة  يحذف كلمة أو أو فستان،من  بدال فتانكلمة 

 And Howards  1977إيكول وهواردث (يرى  . Insertions : اإلضافة •

Ekwall(    التلميذ خطأ حرف أو أكثر إلى الكلمة كأن يقرأ رأيت  يضيفأن  تعنيأنها

  .أكثر إلى الجملة مما يغير معناها أوبدال من رأت أو يضيف كلمة 

 And  1977 وهواردثإيكول (حسب كل من  . Substitutions  :  اإلبدال •

Howards Ekwall(  يعني أن يستبدل التلميذ كلمة بأخرى دون أن يكون  اإلبدال

ر كأن آخيقرأ عاش بدال من كان أو يستبدل حرفا في الكلمة بحرف  كأنبينهما صلة 

  .رائع منيقرأ رابع بدال 

 And  1977وهواردث إيكول (من  كليعرفها  كما . Repetitions  : التكرار •

Howards Ekwall( يكرر التلميذ قراءة الكلمة أو الحرف بعد قراءته أول مرة  نأ

  .الخاطئة الصحيحة أو  بالطريقةسواء 

  Word recognition : الكلمة على التعرف •

 المكتوبةإدراك الرموز المطبوعة أو  بأنه ) 1985بدرية المال (  تعرف        

تظهر فيه  الذيومعرفة المعنى الذي توصله في السياق  ، بصريا والتمييز بينها

كلمة وصورة تدل على هذه الكلمات،ويطلب من التلميذ  20هذا الجزء من  ،ويتكون

،في االختباراتتحت الصورة التي تدل عليها ،ويستخدم هذا النوع من  الكلمةوضع 

  هاريس( ذلك  على الكلمة التي تتم بصورة جماعية كما يشير إلى التعرف اختيار

1985Harris(  

  :المختار كان على النحو التالي النص

  :الناجح الحذاء
المهني ،ولم يكن محال  الشبان صناعة األحذية في مركز التكوين أحدتعلم . 1

نقودا يشتري بها الجلود واألدوات الالزمة لصنع األحذية  ،واليمارس فيه مهنته 
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  .صغير في بيته ركن،فاكتفى بترقيعها في 

الحي ،وأخذ   كتسب الشاب سمعة حسنة بين سكانابضعة أسابيع حتى  تمضلم  .2

بعد يوما ودخله يزداد باستمرار إلى أن تمكن من كراء محل  يومازبائنه يكثرون 

  .فقط بل صار يصنعها أيضا األحذيةواسع ولم يعد يرقع 

في ،فذهبت إلى هذا الشاب ليرقعه وأنا أقول   ذات يوم حذائيتفتق   .3

وعندما وصات إلى المحل  مما سمعته عنه ، ألتأكدنفسي،سأغتنم هذه الفرصة 

تسلم مني الحذاء وقدم لي مقعدا  ،وبعدهااستقبلني الشاب مبتسما ورحب بي 

 العمل بمهارة وسرعة ، فيثم انهمك  نتظر قليال،اوهو يقول تفضل اجلس و

يه ليتأكد من جودة النظر ف ويمعن يهالحذاء بين يد يقلبومن حين إلى حين  

،وكانت األجرة  ولمعهعمله ،وبعد فترة قصيرة أرجع لي الحذاء بعد أن نظفه 

  .التي طلبها معقولة جدا

سمعت عن هذا الشاب ،وعرفت أن السبب في نجاحه هو قناعته  مماتأكدت  .4

 .بين السرعة واإلتقان في العمل وجمعه،وحسن معاملته للزبائن 

                                                          :نص اختبار القراءة مكونات
  .نص القراءة من أربع فقرات  يتألف

  .سطورتتكون من أربعة : األولى الفقرة .1

  .تتكون من أربعة سطور: الثانية الفقرة .2

  .تتكون من ثمانية سطور: الثالثة الفقرة .3

  .تتكون من سطرين الرابعة الفقرة .4

  .استطالع رأي المعلمين في مجال التدريس 

قام الباحث بعد ذلك باستطالع أراء بعض المعلمين في مجال تدريس عددهم عشر  

المعهد التكنولوجي سنة اغلبهم  تكون ب 46سنة و 38معلمين يتراوح سنهم  ما بين 

للتربية ، ومنهم ذكور وإناث، كما استعان الباحث أثناء تطبيق بهؤالء المعلمين   

بعض مميزات التي يتميز بها هؤالء المعلمين، والمعلمات،،  5يوضح الجدول  رقم  

  .الذين لجأنا إليهم أثناء عملية التطبيق
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األفراد

 403838 44 46 45 3846 40 45 السن 

أنث أنثى ذكر الجنس

 ى

ذك ذكر ذكر ذكر ذكر

 ر

ذك

 ر

 أنثى

 181614 22 21 24 1822 20 22 الخبرة

 نعمنعمنعم ال نعم ال نعمنعم نعم نعمالتكوين بالمعهد
  .عينة المعلمين والمعلمات الذين ساعدونا خالل التطبيق 5يوضح الجدول رقم  

 :  ينالمحكماالختبار على  عرض •

عرض النص على مجموعة من المعلمين في مدراس المذكورة سابقا ،وطلب         

منهم الباحث التحكيم من حيث الصياغة ،والمحتوى ،ومدى مالءمته للمرحلة العمرية 

.  

 .نسبة االتفاق حول النص  6يوضح الجدول رقم . فيما يلي نسب االتفاق •

رقم 

  الفقرة

  جوانب التحكيم

  المالءمة للمرحلة العمرية  توىالمح  الصياغة

نسبة   المحكمين

  االتفاق

نسبة   المحكمين

  االتفاق

نسبة   المحكمين

  االتفاق

  %  الموافقين  العدد  %  الموافقين  العدد  %  الموافقين  العدد
1  10  9  90  10  10  100  10  9  90  
2  10  8  80  10  8  80  10  8  80  
3  10  10  100  10  10  100  10  9  90  
4  10  10  100  10  10  100  10  9  90  

أعاله يبين نسب المئوية التي تحصلنا عليها من خالل عرض النص على  6الجدول  

  .المعلمين

 :وثباته  االختبار صدق •

ياس لقهو بمثابة محك  الدراسيمجهم نابر منأن النص   إلى ،المعلمينأشار بعض 

ى يرج يحتوي على كلمات صعبة  نصل، أن اعلمينبعض الم كما الحظ.تهمءقرا

 بكلمة) يرقعه( كلمة كذلك) ماله( بكلمة ) دخله(كلمة  تعويض  تعويضها مثال

  .)يصلحه(
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قام الباحث بإجراء التعديالت الالزم أخذها  في االعتبار ، كل 

بعد ذلك وضع . المالحظات التي أشار إليها السادة المحكمين ، حول النص

ميذ الصف الرابع االختبار في صورته النهائية وتطبيقه على عينة من تال

تالميذ  10تالميذ معسورين  10ابتدائي في الدراسة االستطالعية  على 

  .بعد ذلك تم حساب صدق وثبات االختبار .عاديين 

  . إعادة التطبيققام الباحث بحساب الثبات االختبار عن طريق 
تم تطبيق االختبار مرتين بفاصل زمني قدره أسبوعين على عينة من تالميذ الصف  

 0،58تم حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني )   10(لرابع ابتدائي ا

  .0،01مستوى الداللة 

وهذا يعني أن االختبار   0،01ويتضح أن معامل االرتباط موجبة ودالة عند مستوى 

  . قد اُثبت  قدرا مناسبا من الثبات بحيث يمكن االعتماد عليه

 .1990 عبد الوهاب كمال :اختبار التمييز السمعي اللفظي •
يهدف االختبار إلى تحديد قدرة التلميذ على تميز بعض الكلمات وتحديد المتشابهة    

  .منها والمختلف   وكذلك بعض الجمل في سياق ذات المعنى

  .     وصف االختبار 

الجزء األول ويتكون من خمسين زوجا من الكلمات  :  يتكون االختبار من جزئين     

مع التلميذ من خالل تسجيل صوتي إلى هذه الكلمات وينصت جيدا  ويحاول حيث يست

  تحديد ما إذا كان لكل زوجين من الكلمات متشابهين أم مختلفين 

  

فإذا كانت الكلمات متشابهين أم مختلفين ، فإذا كانت الكلمتان متشابهتان يضع التلميذ 

في ) -(فتان يضع التلميذ عالمةوإذا كانت مختل(+) في الخانة الدالة المقابلة عالمة 

الخانة الدالة المقابلة  مع تحديد الحرفين الذين يدالن على الصوتين المختلفين ،، 

ويتكون الجزء الثاني من فقرتين  صغيرتين يستمع التلميذ غليهما مسجلين على شريط 

 كاسيت ويطلب منه أن ينصت جيدا ثم يختار من بين الكلمات التي في ورقة اإلجابة

  .الكلمات الصحيحة  التي سمعها في كل فقرة من الفقرتين
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تعطى درجة واحدة  لكل إجابة صحيحة يختارها التلميذ سواء بالنسبة : وضع الدرجة

  .للجزء الخاص بالكلمات

  :  الصدق والثبات 

قام واضع االختبار بالتحقق من صدق وثبات االختبار بالطرق اإلحصائية           

ضافة إلى ذلك قام الباحث في الدراسة الحالية بالتحقق من الصدق المختلفة ، باإل

والثبات كذلك ، بحساب معامالت االرتباط البنود بعضها البعض وحيث أنن االختبار 

وهي قيمة دالة  0،47أ ، ب ، وبلغ معدل االرتباط      يتكون من جزئين هما 

  . 0،01إحصائيا عند مستوى 

  .إعداد محمد كمال: فظي اختبار التمييز البصري الل •

  :الهدف من االختبار

يهدف االختبار إلى قياس قدرة التلميذ على التمييز البصري لبعض التكوينات          

  .سواء كانت على هيئة حروف أو كلمات أو أرقام

يتكون االختبار من تسع اختبارات فرعية تقيس كل واحدة منها مهارة : وصف االختبار

  .التمييز البصري التي حددها الباحثمعينة من مهارات 

  .التعرف

  .تمييز الشكل واألرضية

  تداول الحرف 

  .استغراق الحرف

  .القفز

  .القلب المكاني

  .الحجب

  .تمييز التركيب الخاص بالمعنى.تمييز األرقام

  : وضع الدرجة

  .تعطي درجة واحدة صحيحة لكل سؤال يجيب عنه التلميذ إجابة صحيحة    

  :الصدق والثبات •

باإلضافة  . قام واضع االختبار بالتحقق من الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية المختلفة
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  :إلى ذلك فقد قام بحساب الصدق والثبات بالطرق التالية

عن طريق االتساق الداخلي  وذلك بحساب معامالت االرتباط الداخلية لالختبارات 

  .الفرعية وعددها تسعة اختبارات فرعية 

  . 30عامالت االرتباط الداخلية على عينة قوامها  7يوضح الجدول 

  

9 8 7 6 5 4 3 2        1 م
1         
2 000،55505        
3 . 000،4098 .000،5647       
4 00.،4522 .00،،3136  000،،9930      
5 00،3676  .000،4090 00،3432 00،6058      
6 00،،2006  .00،3641 00،،2433 000،6372 000،،8466    
7 000،4017 .00،،2503 00،2108  000،،5526000،،670300،،8770    
8 000،،6004  .00،3517 00،5397 000،3588  000،،118900،،2314 000،4139   
9 000،،4702 .000،4488 00،،2627 00،،2627  00،1189 00،،2008 00،1783 00،1115 
  

رتباط الداخلية الختار التمييز البصري اللفظي   معامالت اال 7يوضح الجدول  رقم  

بالنسبة  للثبات  قام صحاب المقياس باستخدام كرونباخ للتحقق من    0،01   0،05

  .0،8638وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )  30(ثبات االختبار على العينة السابقة 
  

 .ثانيا أدوات التناول اإلجرائي الثاني للتحقق من الفرضيات •

  .مقياس انتباه األطفال وتوافقهم داخل القسم •

 عفاف محمد محمود عجالن  عبد( قبلللصورة العربية من  المقياسهذا  عدُأ      

 نادين المبرت( ولكن أصل المقياس كان من تصميم  )1997 البحيريالرقيب أحمد 

Nadine Lambert  1980هارتزو  كارلينCarolyn Hartsough  جوناثان و

 هوو) Jonathan Sandoval.() Children Attention Adjustment لساندروفا

مقياس تقدير صمم لتقييم أنماط السلوك المرتبطة بالنشاط المفرط لدى األطفال وما 

   .)Attention Deficit Hypercativity(حديثا باسم اضطراب قصور االنتباه  يسمى

  Sassoneساسون ( منكل  قبلتم وضع هذا المقياس بعد دراسة أجريت من  وقد
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من أطفال في  ممثلةعينة  على)  Lambert  1981 المبرت  Sandoval  ساندروفال

عليهم على  التعرفمن هذه العينة تم  1،2سن المدرسة االبتدائية ،وجد أن حوالي 

بينما وجد  ، العالجكانوا يستخدمون منبهات  % 86وأن  النشاط ، وأنهم مفرط

  . النشاط يمن األطفال مفرط   % 43صعوبات التعلم لدى 

 :المقياس  تصميم •

انتباه األطفال وتوافقهم من صورتين إحداهما صورة المدرسة  مقياس يتكون         

عبارة ،لكن الباحث  23واألخرى صورة المنزل ويتكون من  ،عبارة 23،ويتكون من 

ت صلة المدرسة ،والعبارات الخاصة بكل صورة ذا بصورةمقياس الخاص الهتم با

عسر  الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون األطفالبأنماط السلوك الموجودة لدى 

الموجودة لدى األطفال داخل  السلوكمن النشاط المفرط أو ذات صلة بأنماط القراءة و

 .القسم

 :االختبار وصف •

من رياض األطفال و سن المدرسة إلى سن المراهقة  األطفالعلى  يطبق           

  .على األبعاد التالية  موزعةعبارة  23ويتكون من  المبكرة

  ..Inattention.نقص االنتباه .1

   Implusivity.التسرع .2

  .Attention Deficit Disorder   Hypercativity.القصور في االنتباه اضطراب .3

  ..Hypercativityالنشاط المفرط   .4

  .ADHDمفرط الحركة  االنتباهاضطراب نقص  .5

  ..   Conduct  Disorder ت السلوكمشكال. 6

  .DSM III-Rمن  المشتق ADHDاضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة  .7

  :التطبيق •

بتقدير  المطبقةالتطبيق يقوم المعلم أو األخصائي النفسي حسب الصورة  عند

 أربعتقدير مكون من الومقياس  سلوك الطفل على كل عبارة من عبارات المقياس ،

أسفل  )  X( الطفل على اإلطالق توضع عالمة  هاانت العبارة ال تميزنقاط ،فإذا ك

أما إذا كانت مميزة للطفل قليال فتوضع العالمة  في المربع الخاص بها ، إطالقا، كلمة
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  .كلمة إلى حد ما وإذا كانت مميزة جدا فتوضع العالمة أسفل كلمة كثيرا أسفل

  .التصحيح 8يوضح  جدول رقم  :مثال

  

 كثيرا حد ما إلى قليال طالقاإ العبارة

   +  متهور

  

. التقدير التالي لمقياسالتأكد من اكتمال اإلجابة على كل األسئلة يتم التقدير وفقا  بعد  

  4 الدرجةكثيرا   ،3إلى حد ما الدرجة  ،2قليال الدرجة  ،1إطالقا الدرجة 

  .تجمع درجات عبارات مقياس صورة المدرسة  ثم

 :والثبات صدقال  •

من مدارس  572ذكور،  653( تلميذا  1225ينة التقنين لصورة المدرسة من ع

ابتدائية عامة وخاصة في الريف والمدينة في محافظة أسيوط وتراوحت أعمارهم  من 

وتم تقسيم هذه العينة إلى  )  سنة 14-4(إلى سن  المراهقة المبكرة  لرياض األطفا

لصفين األول والثاني من المرحلة أربعة مجموعات ، تالميذ الحضانة، تالميذ ا

االبتدائية، ثم تالميذ الصفين الثالث والرابع والخامس من نفس المرحلة أما المجموعة 

خدم تحليل الرابعة فمن تالميذ المرحلة اإلعدادية، ولمعرفة تأثير العمر والجنس، است

لى ، واتضح منه عدم وجود فروق بين المجموعتين األوالتباين بين المجموعات

بينما كانت هناك اختالفات بين  Caasوالثانية في األبعاد المختلفة لمقياس 

، كما عمر في الحسبان لتقسيم المجموعاتالمجموعات األخرى ومن هنا وضع ال

اتضح وجود اختالف في درجات المقياس باختالف الجنس في أربعة أبعاد من 

، من خالل التحليل التقنييني تقسيم العينة الخاصة بالسبعة، ومن ثم وضع الجنس ف

  .عمرية  كالتاليعينة التقسيم إلى ثالث مجموعات  اإلحصائي  السابق فقد تم تقسيم

حيث اشتملت على تالميذ ما قبل المدرسة ومرحلتي الطفولة : المجموعة األولى

  .)سنة 8-4( المبكرة والوسطى 

الصفوف الثالثة األخيرة واشتملت على تالميذ الطفولة المتأخرة ، .المجموعة الثانية 

  )سنة 11 - 9(من المرحلة االبتدائية 
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 14-12(وتتكون من تالميذ المراهقة المبكرة ، المرحلة اإلعدادية : المجموعة الثالثة

  )  سنة

  .توزيع العينة طبقا للجنس والمستوى العمري  9يوضح الجدول رقم 

  .والمستوى العمري  عينة التقنيين المقياس طبقا للجنس                     

 سنة 14- 4 سنة 14-12 سنة 11- 9 سنة 8- 4 السن/ الجنس 

 653 182 247 224 ذكور

  572  155  237  181  إناث

 1225 337 483 405 المجموع

  

كما تم الحصول على بيانات التقنيين لصورة المنزل من والدي األطفال الذين تراوحت 

من  119من الذكور  89لتقنيين على حيث اشتملت عينة ا) سنة 14-4(أعمارهم من 

ولى األمر ، ولقد كانت تطبق صورة المنزل  208اإلناث أي أن العينة اإلجمالية 

لطفل واحد لولى األمر ، ولقد كانت تلك العينة الخاصة بالتقنيين  تمثل أولياء األمور 

  .ولى األمر 500المتطوعين في البحث من عينة أكثر من 

  :ثبات المقياس

االرتباطات الداخلية لمقياس صورة المدرسة لعينة \ 10يوضح جدول رقم          

  ) 24،25( تلميذا كما يوضح جدولي  1225التقنيين  الكلية 

  .تلك االرتباطات لعينة كل من الذكور واإلناث

معامالت ثبات الفا للمقاييس الفرعية لصورة المدرسة لعينة ) 26(   وبين جدول رقم  

  .تلميذة 92تلميذ وعينة من اإلناث قوامها  141ها من الذكور قوام
يوم على  21فيشير إلى معامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار بعد )    27(  أما جدول 

  .من الذكور واإلناث 95عينة قوامها 
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        1225م .االرتباط الداخلية لصورة المدرسة   10  جدول  رقم يوضح  
 

III R ADHD 
DSM 

CD ADHD H ADD I N

00،76 00،55 00،79 00،45 00،58 00،2 _ N 
00،45 00،49 00،61 00،41 00،62 I 
00،81 00،67 00،83 00،56 ADD 
00،75 00،72 00،76 H 
00،86 00،77 ADHD 
00،75 CD 

 DSM-III-
ADHDR 

  

  0،01دال عند مستوى   * 
  

  عامالت االرتباط الداخلية لصورة المدرسة    م 11يوضح الجدول رقم  
  

  

  )  653ذكور ن(                              
III R ADHD 

DSM 
CD ADHD H ADD I N

00،76 00،56 00،71 00،41 00،88 00،26 _ N 
00،47 00،50 00،64 00،50 00،62 I 
00،81 00،67 00،84 00،56 ADD 
00،73 00،73 00،78 H 
00،86 00،76 ADHD 
00،75 CD 

       DSM-III-
ADHDR 
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  .معامالت االرتباط لصورة المدرسة 12يوضح الجدول رقم   

  572=   إناث ن

  
III R ADHD 

DSM 
CD ADHD H ADD I N  

00،76 00،53 00،79 00،46 00،85 00،30 _ N 
00،52 00،52 00،66 00،45 00،69  I 
00،80 00،65 00،83 00،57  ADD 

00،74 00،،68 00،72  H 
00،84 00،72  ADHD 
00،73  CD 

 DSM-III-
ADHDR 

  00،1دال عند مستوى     * 
  .معامالت الفا في حاالت البنين والبنات لصورة المدرسة 13يوضح الجدول 

  
 المقياس/ معامل 1 2 3 4 5 6 7

00،73  
00،77 

00،89 
00،85

00،74  
00،82 

00،70 
00،65

00،35 
00،72 

 

00،57 
00،46

00،66  
00،،67

  141ذكور 

  92 إناث  

  

 0،01دالة عند مستوى  * 
 21معامالت الثبات بإعادة الثبات االختبار بفارق زمني قدره  14يوضح الجدول رقم 

  يوم  

  .لصورة المدرسة                         

 تباطاالر/ معامل  1 2 3 4 5 6 7

00،63 00،24 00،64 00،77 00،60 00،70 00،65  معامل االرتباط
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  0،01دال عند مستوى *  

يالحظ أن معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية للمقياس )    14(    من الجدول  

،وكما هو موضح في جدول  فإن معامالت   0،01األصلي جميعها دالة عند مستوى  

، في حالة 64،0حالة الذكور ، كما تراوحت بين   53،0بين   ثبات االرتباط تراوحت

  .اإلناث  وتلك القيم عالية ودالة مما يدل على ثبات المقياس 

، تتضح أيضا معامالت الثبات بإعادة االختبار  وكانت  14وفي الجدول  رقم  

  .0،01جميعها دالة عند مستوى  

  :العدواني لألطفال السلوكمقياس  •

المقياس في ميادين كثيرة من ميادين البحوث النفسية ويقصد  مصطلح يستخدم 

عملية استخدام األرقام في تحديد ظواهر نفسية حسب قواعد  يعكسبالمقياس ذلك الذي 

والمقياس ) 1982و سعد عبد الحمن  نجاتيمحمد عثمان ( إلى اللغة العربية معينة

  .مصر العربية طنطا جامعة). 1997 باطة مليجي(من طرف   وضع المستخدم 

  : هذا المقياس اختيار خطوات  •

كثير من الدراسات الخاصة بالعدوانية والعدائية مقاييسها  علىاإلطالع  بعد  

صور السلوك العدواني لألطفال ومنها نظرية  امنها جميع أجدالمعربة واألجنبية لم 

لعقابية أطلق عليه ا اواحد االذي أعتبر العدوانية دافع)  Foulds  1965  فولدس(

)  Buss And Durkee 1957 ودوركيبص (  نظرهمامن وجهة   لعدوانيةا .العامة

ألسلوب لاشتملت على صور مختلفة للسلوك العدواني وتم تقسيم صور العدوان ،طبقا 

  .في التعبير عن العدوانية المستعمل

امنة أو بقياس العدوانية الظاهرة والك الخاصة واالختباراتالكثير من القوائم   هناك

الذي  كل صور العدوان الواضح  يشملوإن اصطالح العدوانية المباشرة  .أحدهما

اللفظية توضح التعبير عن  العدوانيةيقصد إيذاء اآلخرين أو البيئة المحيطة أو الذات 

غير المباشرة وهذا يشمل كل  العدوانيةالعدوان بصورة لفظية ،والقسم الثالث هو 

ال يمكن تصنيفها تحت اللفظية أو  الظاهرةر الظاهرة أو صور التعبير العدواني غي
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بعد قيامه بزيارات بعض المدارس  المقياسالمادية ،لهذا قام الباحث باختيار هذا 

  .ومالحظة سلوكات بعض التالميذ

  : المقياس  وصف

  .إلى ثالثة أقسام المقياسهذا  ينقسم

  .السلوك العدواني المباشر  يمثلقسم األول ال )أ

  .لفظيليمثل السلوك العدواني ا الثانيلقسم ا )ب

  .يمثل السلوك العدواني غير المباشر الثالثالقسم  )ج

سؤاال، اختيرت األسئلة المغلقة نظرا لكونها ال تتطلب وقتا  14على  يحتويقسم  وكل    

المفحوصين ،كما أن هذه اإلجابات ال تحتاج إلى زمن  قبلمن  لإلجابة عنهاطويال 

  .صعوبة التعبير اللغوي  كلةوهذا لتفادي مش ، التحليلهطويل 

من خالل السؤال  التلميذ أن يختار المالحظة التي تناسب المعلم إال ما على لهذا  

  .)نادرا جدا نادرا، قليال، ،كثيرا( المكتوب في المقياس 

  .التصحيحمفتاح 

  :وهي على التوالي   أنواع من اإلجابات ، ةعلى أربع تحتويعبارة  كل

  .ولكن لكل نوع من األجوبة الدرجة الخاصة به .جدا نادرا نادرا، قليال، ثيرا،ك

  )3( درجةتحمل  كثيرا

  )2(درجة تحمل  قليال

  )1(درجة تحمل   نادرا

  )0( درجةجدا تحمل  نادرا

إلجابة على البنود ويمكن حساب الدرجة على كل لأربع  مستوياتالدرجات في  توضع

وأيضا حساب المجموع الكلي لدرجات  ىعلى حد وانيالعدمظهر من مظاهر السلوك 

يتم حساب الدرجات وس. للسلوك العدواني الثالثةلمقياس ككل بجمع درجات المظاهر ا

  .معدلة لكل من الذكور لكال المجموعتين معياريةالخام وما يقابلها من درجات 
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  :الصدق والثبات 

على مجموعة من األساتذة )  امال عبد السميع( قد تم عرض هذا االختبار من طرف 

بجامعة طنطا  تخصص الصحة النفسية  ، وتم استبعاد العبارات التي لم تلق اتفاقا 

عليها وطلب  مراجعة تصنيف العبارات تحت األقسام الثالثة فالمقياس األول الخاص 

بالسلوك العدواني المادي كان أكثر العبارات  عددا وتم حذف بعض العبارات 

ى السلوك العدواني غير المباشر ،حتى وصل عدد العبارات بهذا المقياس وتحويلها إل

عبارة وتم  17عبارة مقياس السلوك العدواني اللفظي ، وكان عدد العبارات  14إلى 

حذف عبارتين منها العبارة الثالثة تم تحويلها إلى مقياس السلوك العدواني غير 

وتم حساب ثبات .فقرة 14اس المباشر ، لذلك وصل عدد العبارات على كل مقي

االختبار بإعادة تطبيقه بأقسامه الثالثة على نفس المجموعة  بفاصل زمني شهر واحد 

  ).طالبا بالمرحلة االبتدائية  بالصف الرابع 60.( 

  . على المقاييس الثالثة واالختبار ككل نوفيما يلي معامل االرتباط بين التطبيقي 

  15.جدول رقم 

 المقياس ككل العدوانية غير المباشرة العدوانية اللفظية  رةالعدوانية المباش

0,75 0,80 0,79 0,76 

  .السابق يتضح أن ثبات االختبار عالي  15ومن الجدول 

وتم حساب الصدق التمييزي لالختبار باستخراج الفروق بيم متوسط أعلى الدرجات 

ثة، كما هو موضح في ومتوسط أقل الدرجات على االختبار ككل وعلى مقاييسه الثال

  16الجدول رقم 

السلوك العدواني 25المجموعة ن

 المادي

قيمة ت 

 وداللتها

السلوك 

العدواني 

 اللفظي

قيمة ت 

وداللتها

السلوك 

العدواني 

 المباشر

قيمة ت 

وداللتها

الدرجة 

 الكلية

قيمة ت 

 وداللتها

  أعلى درجات

  

   16،5=م

 10،1=ع

2،31 
دالة عند 

مستوى 

15،1  

7،3  

9،2  

2،،64  

دالة 

18  

12،5  

11  

1،8  

دالة 

512  

286  

243  

دالة عند 

 5مستوى 
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مستوى  4،1 0،05 أقل الدرجات
1   

 

عند  1،5

مستوى 
5 

124  

 

فقد تم حساب الصدق التمييزي باستخدام المقارنة   16كما هو موضح بالجدول رقم  

مة واستخراج قي) 25(أعلى  أقل الدرجات ) 25(الطرفية لمتوسطات أعلى الدرجات 

وداللتها للفروق بينهم على المقاييس الثالثة وعلى المقياس ككل وواضح أن قيمة   ت

دالة  وهذا يدل على الصدق التمييزي لالختبار لداللة الفروق بين متوسطات  ت

  .   الضعفاء ومتوسطات األقوياء في االختبار

االرتباط بين  تم حساب األنساق الداخلي لالختبار الداخلي االختبار بحساب معامالت

  17المقاييس الثالثة الفرعية  كما هو موضح بالجدول رقم 

  
السلوك العدواني السلوك العدواني غير المباشر 

 اللفظي

 االختبارات السلوك العدواني المباشر 

السلوك العدواني    

 المباشر
السلوك العدواني  0،83 - 

 اللفظي

السلوك العدواني  0،6 0،56 -

 غير المباشر

   

  )1985 مصطفى كامل: ( المستوى االقتصادي واالجتماعي استمارة •

باالهتمام  رةالهامة والجدي البياناتعلى عدد كبير من  االستمارة  تشتمل     

التي تقضي  واألماكن ،العائلة   تمتلكها،ومستوى تعليم األب ،واألم ،واألجهزة التي 

  .ذلك ألسرة وغيروالممارسات الثقافية ل وقت الفراغ، العائلة افيه

  :كما أستخدم الباحث بعض األجهزة المساعدة مثل

 .ساعة موقوتة ضرورية لالستخدام مع مقياس الذكاء •

 .مسجل وأشرطة كاسيت لتسجيل قطع القراءة الجهرية •
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  :التقنيات اإلحصائية المستعملة •

  لتحصيل النتائج ،ومعرفة مدى تحقق الفرضية العامة ،والفرضيات الجزئية       

صعوبة القراءة  أن هناك عالقة بين  من لتأكد) t )( ت( اختبار قمنا بتحليل تطبيق  

  .والسلوك العدواني لدى المعسورين 

II..7.1 حدود البحث : 

  :البحث الحالي على اقتصر     

عينة من تالميذ الصف الرابع  بالمرحلة اإلبتدائية  بمدارس في مدينة 

  .الية وذلك لالعتبارات الت. الجزائر

كانت رغبة الباحث تهدف إلى دراسة عدة مدارس خارج العاصمة ،وهذا  •

لم يكن بالسهل تحقيقه نظرا للتكلفة المادية ،والزمنية التي يحتاجها مثل 

 .هذا العمل

  .إقتصر البحث على دراسة المدارس الموجودة في العاصمة وضواحيها •
هي    12- 10لمحصورة بين أشارت األدبيات التربوية إلى أن المرحلة العمرية ا •

أكثر المراحل العمرية التي تواجه صعوبة في تعلم القراءة، السيما التالميذ في سن 

، ولذلك فمن المفترض أن يكون تالميذ ) الثانية عشرة في نهاية المرحلة االبتدائية

  .الصف الرابع قد اجتازوا تلك المرحلة و اكتسبوا المهارات األساسية للقراءة

ج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة الحالية ،ما هي إال نتائج تم الحصول عليها والنتائ •

من عينة بسيطة ،خاصة بظرف مكاني وزماني،وال نهدف من ورائها إلى تعميمها 

 .على الوسط الجزائري ألن العينة مأخوذة من مدينة الجزائر فقط

ة البحوث األجنبية في هذا كما أن هناك تفاوتا بين  أحجام الفصول، وهذا راجع لكثر

  الميدان التي تناولت الموضوع ، والتي دفعت الباحث إلى ترجمة بعض
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الفصل الثاني 

  عرض النتائج
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  :تمهيد

يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إليها من تطبيق أدوات البحث 

ن المعسورين يتمتعون بذكاء المختلفة بدءا من نتائج اختبار الذكاء، للتحقق من أ

عادي، مرورا بنتائج اختبار التمييز السمعي، واللفظي، لتأكد أن المعسورين ال يعانون 

مشكل سمعي، و لفظي، كذلك اختبار القراءة لتحقق من أن المعسورين قراءتهم ال 

 ،تباه األطفال وتوافقهم في القسمتوازى مستوى ذكاءهم، وصوال إلى نتائج اختبار االن

من أجل تأكيد بأن المعسورين يعانون مشكل االنتباه وأخيرا تطبيق اختبار السلوك 

  .سيتم عرض نتائج هذا البحث ووصفها على النحو التالي.العدواني

النتائج الوصفية الخاصة بضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج .  أوال

خطوات التشخيصية المختلفة لعسر التي تتمثل في نتائج  اختبار الذكاء ،  ال.الدراسة 

  .القراءة لدى المعسورين والعاديين

يتناول مقياس انتباه األطفال وتوافقهم في القسم ، ثم تطبيق مقياس السلوك : ثانيا

  .العدواني لدى األطفال المعسورين والعاديين للتحقق من الفرضيات

بينما سيتم تفسير  نشير إلى أنه سيتم االقتصار في هذا الفصل على عرض النتائج

  .ومناقشة النتائج في الفصل الثالث 

  . وفيما يلي عرض هذه النتائج تباعا للترتيب أدوات البحث 
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II1.2. خطوات التشخيص التي أتبعت في هذه الدراسة :  

  .عرض نتائج التناول اإلجرائي األول.أوال •
 97.ن.إحالة المعلم 

         
  67ء نتطبيق اختبار الذكا

  

اختبار التمييز البصري

 67ن

  

 67تطبيق اختبار التمييز اللفظي ن 

  

 67تطبيق اختبار القراءة ن 

  

تطبيق استمارة المستوى االقتصادي

 60.واالجتماعي ن

  عرض نتائج التناول اإلجرائي الثاني ثانيا •
تطبيق مقياس انتباه األطفال وتوافقهم 

 60.في القسم ن

  

مقياس السلوك العدوانيتطبيق

 60ن
يوضح الخطوات التي أتبعت  في عملية تطبيق أدوات البحث على العينة     18الجدول رقم   

  .البحث
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II1.2. ولعرض نتائج التناول اإلجرائي األ :أوال.  

II1.2 .1 المعلم إحالة :  

الجدول رقم  يالتي نشير إليها ف المعلمين والمعلمات بالمدارس لجأنا إلى           

 من وجهة نظر المعلم  في القراءةالذين يظهرون عسرا  التالميذتحويل ذلك قصد  22

  : اآلتيةرات شمن خالل المؤوالمعلمة 

  . في القراءةالتلميذ صعوبة عند تعبيره عن ذاته  يجدغالبا ما  .1

  .بالمحادثة داخل الفصل  ادرعليه الخوف من أن يتحدث أو يب يبدوغالبا ما  .2

  .للعمل المدرسي بالنسبةصعوبة في االحتفاظ بنشاطه الذهني   يجدغالبا ما  .3

  .الواجب المدرسيب القيام  صعوبة في يجدغالبا ما  .4

المناهج  ة عنخارجالأو ال يشترك أصال في مختلف األنشطة  ، المشاركةقليل  .5

  .      الدراسية

  . العينة المبدئية للبحث 19 رقم جدوليوضح ال

  عدد التالميذ العاديون المعسورون لمدرسةا اسم

 21 10 11 1إسماعيل يفصح. م

 37 16 21 2إسماعيل يفصح  م

 53 34 19 حسين داي التهذيب.م

 31 21 10 رايس حميدو سيدي الكبير.م

  20  10  10 مدرسة إخوان حجام
  10  5  5  مدرسة تزعريت باب الوادى

 23 12 11 الجملية عين بنيان.م

  20 10 10  بنيان. ع.يرفبرا 18.م

 215 118 97 المجموع
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التي تمت إحالتها من قلب المعلمين يوضح حجم العينة المبدئية   19الجدول رقم 

والمعلمات ، والمدارس التي أخذت منها العينة ، قبل تطبيق اختبار الذكاء واستمارة 

  .المستوى االجتماعي واالقتصادي 

من الخطوات الهامة المعمول  تعتبر لة المعلم ألنها استخدمنا هذه الطريقة إحا        

أشار عدد كبير من الباحثين إلى  وقد المختلفة،بها في البحوث والدراسات األجنبية 

المعلم   حالةإ أن )  Calfee 1983    كالفي( أوضح ، حيث أهمية وقيمة هذه الخطوة

 في  صعوباتالذي لديه    تعرف على الطفللاألولى ل لخطوةتعتبر ابصفة عامة  للتلميذ

  .اءةالقر في تعلم من بينها عسرال

 المعلم يكمن فيعمل  إن  )  McGinnis And Smith 1982ماكجينر وسميث ( يؤكدو

التالميذ و من التعليم المنظم بالفصل  يستفيدواأن  همالتعرف على التالميذ الذين يمكن

  .إلى المساعدة خارج الفصل يحتاجونالذين 

بدرجات متفاوتة من الدقة بواسطة  يتم  أن التشخيص) Harris 1981 ريسها( و يرى

نحن في دراستنا بلغ عدد .دقيق عن كل تلميذ  تشخيصمعلم و ال يتوقع من المعلم ال

عاديا   118معسورا، و 97التالميذ الذين تم إحالتهم عن طريق المعلمين والمعلمات ، 

 بالعينة واألدوات و الخاص  32رقم ، وهذا ما وضحناه في الجدول كعينة أولية 

بواسطة إحالة المعلمين  من كل مدرسة وذينالمأخ التالميذ وعددإجراء الدراسة مكان 

  .                                                                والمعلمات

II1.2 .2  نتائج اختبار الذكاء:  

المعسورين والعاديين الستبعاد المتمثلة ب نةعيالعلى  الذكاء ختبارابتطبيق  قام الباحث

 مفهوموتحديد  السابقةحسب التعريفات   هألن الذكاءالحاالت التي تنخفض فيها نسبة 

كما أن  هم منخفض ال يشملهم التشخيص،ؤعسر القراءة ،أن التالميذ الذين ذكا

بالنسبة  اختلفت فيما بينها بخصوص المستوى الذي يتم عنده قبول األطفال الدراسات

ووجد  في الدراسة التي قام بها ،)  Hardy 1989  هارد ي( ختار  افقد  ذكاءلل
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 وكسلر( فأكثر على مقياس  درجة 80التالميذ الذين تصل نسبة الذكاء لديهم 

Wechsler (لألطفال .  

تصل نسبة  الذينالتالميذ ) Miramontes   1987  ميراموتش(اختارت  في حين

  ).Wechsler وكسلر(  فأكثر على مقياسجة در 95الذكاء لديهم 

تصل نسبة الذين  التالميذ) Panyand And Mccoy 1988باني وماكوي ( وأختار 

  . ) Wechslerوكسلر ( فأكثر على اختبار درجة  90الذكاء لديهم 

 1978Margaret Newton تمسونو  مارغريت نيوتن( كل من استعملتكما  

Thomson And( امجامعة برمنكه من  Birmingham (في رجل  رسم اختبار 

من تلك البحوث التي أجريت على  وقد تمكنت من اإلطالععلى المعسورين  ادراستهم

سنة  في   Margaret Newtonلقاءات جمعتني مع األستاذة وقد  كانت لي ،  طرفهما

وقد أرسلت إلي  ، Birmingham  برمنكهام  جامعةفي   2002، 1992، 1984

الختيار  دفعنيكل هذا  وشجعتني على مواصلة البحث،   مؤلفاتها،مجموعة من 

لدى   )الذكاء لقياس Harris Goudenough لجوادانوف( اختبار رسم الرجل 

 اختارنامن الدراسات السابقة المعسورين والعاديين،  وأخيرا ارتأينا أخذ موقفا وسطا 

وتراوحت نسبة الذكاء الكلي  .فأكثر  درجة 90التالميذ الذين تصل نسبة الذكاء لديهم 

درجة ،  98،11درجة بمتوسط قدره ،  112درجة إلى  92للتالميذ المعسورين من 

، بعد استبعاد الحاالت التي يقل فيها الذكاء عن  60التالميذ المعسورين  بلغ حجم عينة

درجة ،وكذلك تم استبعاد عشر حاالت أخرى لم تتوفر فيها شروط المستوى  90

واالجتماعي المطلوبين ،وهي الحاالت التي ال ينطبق عليها وجود الطفل  االقتصادي

مع والديه والحاالت التي لم يحصل األبوان فيها على أية درجات علمية ومن ثم أصبح 

أما العاديون فكانت نسبة ذكاءهم . حجم العينة كما هو موضحا في الجدول التالي

  .102،36تتراوح ما بين 
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  مجموع التالميذ   ونالعادي ونسورمعال المدرسة اسم

  20 10 10 1إسماعيل يفصح. م

  20 10 10 2إسماعيل يفصح  م

  20 10 10 حين داي التهذيب.م

  30 15 15 رايس حميدو سيدي الكبير.م

  20 10 10 مدرسة إخوان حجام

  10  05  05  الجملية عين بنيان.م

  120 60 60 المجموع

ميذ المعسورين  من كل  مدرسة بعد تطبيق اختبار الذكاء التالد عد  20 رقم جدوليوضح ال( 

واستمارة  المستوى   االجتماعي واالقتصادي على العينتين  وتم استبعاد الحاالت التي لم 

  .كذلك عدد التالميذ العاديين ) تتوفر فيهم الشروط

حاولنا تطبيق هذا االختبار الذي يوضح  أن المعسور، كالعادي ، يجب أن    

لديه ذكاء متوسط  أو أكثر، وهذا ما استفاد ه الباحث من الدراسات السابقة  يكون

 Vogler فوكلر ( إذ رأى  . التي أمدته بجوانب متعددة من معايير التشخيص

أي أنه ليس ، أن المعسور يتمتع بذكاء عادي ومتوسط وفوق المتوسط)  1985

ا يضيف أن المعسور لديه تخلف عقلي ، يمكن أن يعزى إليه عسر القراءة ،كم

يتمتع بحالة جيدة من الصحة العامة ،وبعدم وجود أي معوقات بالنسبة لحاستي 

لكن يعاني مشكل . السمع والبصر اللتان تؤديان دورا فعاال في عملية القراءة

  .عسر القراءة

والحقيقة إن تطبيق اختبار الذكاء كأحد الخطوات الهامة في عملية تشخيص  

الالت هامة ، إنه يبرز لنا مستوى الذكاء العام الذي يتمتع به عسر القراءة له د

هؤالء التالميذ المعسورون من ناحية قدرة ذكائهم لكن تلك القدرة ال توازي قدرة 

لهذا يمكن أن نالحظ أن ذكاءهم مهيأ لمهام أخرى والدليل على . اكتساب القراءة

القة في العالم لكنهم ذلك القائمة التي وردت في الفصل السادس الموضحة لعم
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خاص بنتائج  الذكاء لدى  المعسورين  1أنظر الجدول رقم ( .يعانون عسر القراءة

  ) خاص بالعاديين في المالحق 2والجدول رقم 

II1.2 .3 نتائج اختبار التمييز البصري واللفظي  :  

 تم تطبيقهما على عينة الدراسة الستبعاد الحاالت التي يظهر االختبار أن لديها

ألن التلميذ الذي يعاني صعوبات . مشكالت تتعلق بالتمييز البصري واللفظي 

بصرية أو لفظية يجب أن يتم استبعاده ، لكن لم نستبعد أي تلميذ بعد تطبيق 

  .االختبارين

II1.2 .4  نتائج اختبار القراءة : 

 لسابقةاعينة  العلى  لعسر القراءةتبار التشخيصي االخبتطبيق  قام الباحث         

ين الجزء الخاص ءجز إلىقسم العمل  لهذا.ستكشاف نقاط القوة والضعف عند العينتينال

الجزء بالتعرف على  هذاويختص ين والقسم الثاني عند العادي،بالقراءة عند المعسورين 

ورصد  الجهريةمن خالل تسجيل قطع القراءة  للتلميذ ، ئيالقرا  اإلنتاجمستوى 

 : هيوالعتبار المأخوذة في ااألخطاء 

 .أخطاء اإلضافة.    أخطاء الحذف

                                                                .أخطاء التكرار .  .  اإلبدالأخطاء 

، لكل تلميذ يعتبر هذا الجزء من  االختبار صعبا ، ألن الباحث كان يقدم  نص القراءة 

في أجزاء  لهذا الجزء من االختبار تطلب منا استخدام مسج،كما أن  فرديةبطريقة 

قراءة التالميذ تسجيال دقيقا ،وبواسطته نتمكن من ضبط الوقت الذي  لتسجيلالبحث وهذا 

 التلميذ، قبلفي قراءة النص ومعرفة جميع أنواع األخطاء المرتكبة من  تلميذيستغرقه كل 

توفير مكان  البحثكما يتطلب . من مرة  أكثر شريطستماع إلى  لال لنا الفرصة وإتاحة

أن الهدف من هذا أفراد العينة نعلم  كما .يتسم بالهدوءمناخ و ،تسجيلاليتم فيه  مالئم 

القراءة ،وإن األخطاء  فيالبحث هو قياس القدرة على القراءة الصحيحة وليس السرعة 

امتحان السنة  فييقع فيها كل تلميذ تسجل عليه وال تحسب أخطاء   أن التي يمكن
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،ثم يدخل كل واحد منهم إلى القاعة أين يوجد  الساحةيخرج التالميذ إلى  الدراسية،

هاء كل تلميذ القراءة نخرجه وحاولنا عزله عن إن وعندالمسجل الذي أخفيناه عليهم ، 

إلطالع لفرديا هو أن ال نمنح الفرصة لبقية التالميذ  البحثزمالئه ،والسبب في إجراء 

                              .على النص

  :صعوبات كثيرة منها  تناواجه كما  

 .كان يستغرق وقتا كبيرا تلميذ قراءة كل يتطلبه تسجيل الذيالجهد والوقت  •

تركه يشعر بالراحة النفسية و ضروري إيجاد جو األلفة مع كل تلميذ،الكان من  •

 .والهدوء

 .هذه العملية كانت شاقة ومتعبة عملية تفريغ األشرطة وتحليل أخطاء القراءة ،و •

من  أكثرشريط الاالستماع إلى وبإنجاز استمارة لرصد أخطاء كل تلميذ،  مناق لهذا

أما درجة التلميذ في القراءة فقد استعملت طريقة . لتأكد من صحة األخطاءلمرة 

وهي أن نقسم عدد الكلمات المقروءة في النص على األخطاء ) روبرد وترانسي(

 .المرتكبة

الستمارة التي ترصد بها األخطاء  لكل تلميذ عند تطبيق  21يوضح الجدول رقم 

 .االختبار

 .أنواع األخطاء                             

                          

  

  

المعسورين وجدوا صعوبات     بعد تفريغ األشرطة وتصحيح األخطاء، توصلنا إلى أن 

ولكن بصورة متفاوتة ، فالبعض تظهر الصعوبة لديه في بعض جوانب مهارة القراءة 

،والبعض نجد أن أداءه ال يكون بنفس المستوى بالنسبة للمهارات المختلفة فقد تقل 

 التلميذ الحذف اإلضافة اإلبدال التكرار

/ // /// ///  
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أخطاؤه بالنسبة للحذف وتزيد بالنسبة لإلبدال أو العكس،وبصورة عامة ،كان أداء 

  .يذ المعسورين رديئا ، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة التالم

النتائج التي تحصلنا عليها  بعد تطبيق اختبار القراءة على عينة المعسورين التي تتمثل 

 10320كانت النتائج على النحو التالي،مجموع الكلمات المقروءة . معسورا  60في 

وسط الحسابي لدى المت 2,93فنحصل على   3514تقسم على عدد األخطاء 

  )      المالحقفي  3أنظر الجدول  رقم .(المعسوريين

 163كلمة لكن عدد األخطاء كانت  10320فقرأ العاديون  نفس النص المتكون من 

خطأ ، وهي أقل بكثير مقارنة مع المعسورين ، فبعد ذلك  نقسم  عدد الكلمات على عدد 

  )في المالحق  4أنظر الجدول  رقم ( 63،31األخطاء فنتحصل على  المتوسط الحسابي 

يمكن أن نالحظ الفرق بين المعسورين والعاديين  من ناحية قدرة على القراءة  

وهذا ما يؤكد ما توصل إليه الباحثون من خالل الدراسات السابقة ، التي ترى أن 

  . .المعسور تلميذ ذو ذكاء عاٍد لكن يعاني عسر القراءة

 الصف المعسورين  لدى القراءة صعوبات تشخيص إلى الدراسةهذه  هدفتكما  

 عن اإلجابة الدراسة حاولت األهداف تلك ولتحقيق. الجزائر  بمدينة  االبتدائي الرابع

  :  التالية األسئلة

   تفرع وقد ؟   االبتدائي الرابع الصف تالميذ  لدى القرائية الصعوباتهي   ما

تي يجدها  المعسور ، والعادي  في ال  الصعوبات هي  ما: التالي  السؤال هذاعن 

  ؟   الجهرية القراءةعملية  

   ؟المعسورين ، والعاديين  باختالف القرائية الصعوبات نسبة تختلف هل

  . يلي ما أهمها التي التالية النتائج إلىالدراسة  توصلت

 وفهم الجملة فهم في تكمن صعوبات ملديه المعسورين  بأن النتائج أظهرت:  أوالً

 بعض على محصوله وأن منتظم غير كان ملديهفي القراءة  األداء كذلك رةالفق

  . والصدفة التخمين سببه  الدرجات

المعسورين   بأن الجهرية القراءة اختبار تطبيق عند الدراسة نتائج أظهرت:  ثانياً 

  .يلي فيما تتمثل صعوبات لهم 
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 . الرموزعلى  تعرفال في البطء •
  ).  الكلمة معرفة عدمتكرار، إبدال، إضافة، حذف، ( الكلمات قراءة في أخطاء •

 المعسورين  أن حيثفي القراءة  صعوبات ملديه المعسورين   بأن النتائج كشفت

 أن إلى كلمة ،وكلمة حرفا حرفا الكلمات ون ويقرأ  الكلمات تحليل فييستقرون  

 رموزال تفسير في صعوبات ون ويواجه الكلمات لقراءة نهائي شكل علىوا يستقر

  . اإلحباط عالمات معليه وتظهر المعنىون ويفقد البصرية

كانت نسبة شيوع وقوع تالميذ العينة في أخطاء القراءة الجهرية وفق  

  قراءتهم 
  جاء ترتيب أخطاء القراءة الجهرية وفق شيوع وقوع تالميذ العينة في الخطأ 

  .في اإلبدال

 . التكرار

  .اإلضافة  

 .الحذف  

  . أنواع األخطاء المجموعتين 22دول رقم يوضح   الج    

  

 التكرار اإلضافة الحذف  المجموع
 إلبدال

أنواع األخطاء  

 المعسورون 5758 2932 882 748  10320
 العاديون 56 29 17 11  113

  

 المخطئات نسبة بلغت وقد المعسورين  بين شيوعا أكثرها كان )اإلبدال ( في    خطأ

 خطأ بلغ حين على %)28،41( نسبته جاءت وقد )كرار  الت(  خطأ يليه ) 55،79%(

 عدمالحذف   خطأ أقلها وكان. المخطئات نسبة%) 8،5( بلغ فقد الحروف في ضافة اإل

أما بالنسبة  للعاديين فإن نسبة األخطاء   )%.  7،24(   بلغ وقد الكلمة على التعرف

  كانت على النحو التالي

  بدال  ، ثم يليها أخطاء التكرار بنسبة أخطاء اإل % 0،54حيث بلغت نسبة   
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) %.   0،16اإلضافة، وأخطاء الحذف كانت كالتالي  أما أخطاء ) %. 0،28
0،10.%(     

II1.2 .5    تم استبعاد عشر حاالت  : واالجتماعي نتائج استمارة المستوى االقتصادي

ت التي ال لم تتوافر شروط المستوى االقتصادي واالجتماعي المطلوب ، وهي الحاال

ينطبق وجدود طفل مع أسرته ، والحاالت التي لم يحصل األبوان على أية درجات 

 . علمية  والحاالت التي تعيش فيها األسرة ظروف اقتصادية مزرية
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II.2.2   للتحقق من الفرضيات: عرض نتائج التناول اإلجرائي الثاني: ثانيا:  

II.2.2 .1 نتباه األطفال وتوافقهم في القسم تطبيق مقياس ا:  

  ) صورة المدرسة(المقياس . األبعاد المختلفة وعبارتها

  :كيفية قراءة الجدول التالي

( أما التسرع فقد وضعنا له رمز ، )N( نرمز في هذه الدراسة إلى  نقص االنتباه بالرمز 

I  (و)Add   تمثل اضطراب القصور في االنتباه )H(   النشاط المفرط.  

  . تمثل اضطراب نقص االنتباه ، واإلفراط في الحركة )  Adhd(و

  ).CD(مشكالت السلوك التي نرمز   لها ب 

المشتق من و ) DSM(اضطراب قصور االنتباه، واإلفراط في الحركة فرمزنا لها  أما

  . DSM III-R معايير 

                     .العبارات تمثل أسئلة المقياسهذه  

 األبعاد )قام األسئلةأر(العبارات 
6,8,910,17. N 

7,11,12. I 
6,7,8,9,10,11,12,17 Add 

1,2,20,21. H 
1,24,5,67,8,910,11,12,17,21,22. Adhd 

3,13,14,15,16,18,19,23. Cd 
1,2,5,6,8,10,17. DSm III Adhd 

  .ئلةيوضح  رموز كل األبعاد والعبارات المرتبطة بها وأرقام األس  23الجدول رقم 
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  : هدف المقياس انتباه األطفال وتوافقهم في القسم  •

يعانون  ورونالمعس ما إذا كان  التأكدمن خالل هذا المقياس  نا ردأ       

مقياس انتباه األطفال طبق  الذمقارنة مع العاديين،  ،أم ال االنتباهاضطرابات في  

عملية الترابط على نفس  لقياس)    t ت(ومع استخدام اختبار  وتوافقهم في القسم ،

  . عينة البحث

  )في المالحق  6،5أنظر جدولين  (

  .نتائج إحصاء الفروق بين المعسورين والعاديين  

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ) نقص االنتباه  N( بالنسبة  لبعد  اختبار

 t ت حيث بلغت قيمة ) المعسورين والعاديين (إحصائية بين المجموعتين 

أي أن المعسورين أقل انتباها   0،01وهي دالة عند مستوى   23،558سوبة المح

  24الجدول رقم .  وهذا ما تؤكده دراستنا.من العاديين

  
   tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 ستوى داللة

  2،06   13،12       60المجموعة  األولى           

                                                                558 ،23     0،01  

 0،77     43،،6       60المجموعة الثانية           

  

نقص   Nالفروق بين المعسورين والعادين في هذا البعد  24يوضح  الجدول رقم 

  .االنتباه

  



 284 

  

فقد بينت النتائج وجود فروق جوهرية بين ) تسرعال  I(  بالنسبة  لبعد اختبار

 0،01وهي دالة عند مستوى  12،226 المحسوبة t ت المجموعتين إذ بلغت قيمة 

  25الجدول رقم   .وهذا ما يدعم دراستنا

  
   tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 ستوى داللة

  2،06  6،27       60األولى            المجموعة 

                                                                12،126     0،01  
 1،26     3،87      60المجموعة الثانية           

  

  I( الفروق بين المعسورين والعادين في هذا البعد  25يوضح  الجدول رقم  

 ).التسرع

فقد بينت النتائج وجود )  االنتباه القصور في اضطراب  Add( نسبة  لبعد اختباربال •

المحسوبة   t ت  فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمجموعتين حيث بلغت قيمة 

أي أن المعسورين يعانون قصورا في  0،01وهي دالة عند مستوى  30،461

 .االنتباه،وهذا يدعم دراستنا

 26الجدول رقم 
     tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات  

 ستوى داللة

  1،79     20،78    60المجموعة  األولى          

                                                              30،461       0،01                 
 0،93     12،87  60المجموعة الثانية             
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  Add(الفروق بين المعسورين والعادين في هذا البعد  26يوضح  الجدول رقم 

 .االنتباه القصور في اضطراب

فأكدت النتائج  أي وجود فروق ذات ) النشاط المفرط  H ( بالنسبة  لبعد اختبار •

وهي  37،581المحسوبة  t ت تين حيث بلغت قيمة داللة إحصائية بالنسبة للمجموع

 .أي أن هناك فرقا بين المجموعتين 0،01دالة عند مستوى 

  27الجدول رقم 
   tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات  

 ستوى داللة

  1،11     11،47       60المجموعة  األولى          

                                                  37،581       0،01  

 0،71     5،07    60المجموعة الثانية            

  H (الفروق بين المعسورين والعادين في هذا البعد   27يوضح   الجدول رقم  

 .النشاط المفرط

فقد بينت ) مفرط الحركةاضطراب نقص االنتباه   Adhd( بالنسبة  لبعد اختبار •

 t ت  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين وقد بلغت قيمة 

أي أن المعسورين يعانون .  0،01وهي دالة عند مستوى   59،592المحسوبة  

 .اضطراب قصور االنتباه ومفرط الحركة مقارنة بالعاديين

  28الجدول  رقم  
     tقيمة                  n1      X              SDات  المجموعتان  المتغير 

 ستوى داللة

         2،26     42،42    60المجموعة  األولى           

                                                              59،592                   0،01  
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 1،80     20،15  60المجموعة الثانية             
  

  Adhd(الفروق بين المعسورين والعادين في هذا البعد    28يوضح  الجدول رقم 

  .اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة

أكدت النتائج وجود فروق ذات داللة )  مشكالت السلوك   Cd( بالنسبة  لبعد اختبار

 المحسوبةt ت  ة حيث بلغت قيم) المعسورين والعاديين (إحصائية بين المجموعتين 

. أي أن المعسورين يعانون مشاكل سلوكية  0،01وهي دالة عند مستوى    29،011

 .29الجدول رقم 
 مستوى داللة   tقيمة                  n1      X              SDالمتغيرات    المجموعتان 

  1،13     14،97    60المجموعة  األولى           

                                                                29،011     0،01  
 0،96     9،40  60المجموعة الثانية             

   Cd(الفروق بين المعسورين والعاديين في هذا البعد  29يوضح  الجدول رقم 

أما                .                                               مشكالت السلوك

فقد بينت ) اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة   Adhd(َ  بالنسبة  لبعد اختبار

ت  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعسورين والعاديين حيث بلغت قيمة 

 t أي أن المعسورين يعانون من  0،01وهي دالة عند مستوى  931،،59المحسوبة

  .ة بالعاديينهذا االضطراب مقارن

  30الجدول رقم 
   tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 ستوى داللة

  1،31     21،32    60المجموعة  األولى           

                                                              59،931     0،01  
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 0،99     8،60    60لثانية             المجموعة ا

الفروق بين المعسورين والعاديين في هذا البعد   30يوضح  الجدول رقم 

Adhd   اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة   .  

II.2.2 .2  نتائج اختبار السلوك العدواني:  

 60اعتمادا على النتائج المتحصل عليها في هذا البحث الذي أجريناه على 

تلميذا عاديا ، نستطيع القول إن لعسر القراءة تأثير مباشر  60تلميذا معسورا، و 

سلوك على السلوك العدواني لدى التلميذ المعسور ، األول ينتج عن عسر القراءة  

بعد تطبيق   قياس السلوك  1009عدواني مباشر ، ذلك ألننا تحصلنا على درجة  

المعسورين ،وبحساب المتوسط نتحصل على  العدواني المباشر على التالميذ

وهذا 16،5هذه الدرجة تفوق متوسط أعلى الدرجات المدونة في المقياس  16،82

أما الدرجات التي تحصل عليها .تبين لنا وجود عدوانية مباشرة لدى المعسورين 

هذه  4،7درجة وبحساب المتوسط الحسابي نحصل على على 282العاديون فهي 

تها مع تلك المدونة في المقياس تعتبر عادية ،آلن المتوسط أعلى الدرجة بمقارن

  .10،1الدرجات يساوي قيمة قدرها 

أما نتائج سلوك عدواني غير المباشر ،نستطيع القول استنادا نتائج تطبيق مقياس  

بالنسبة للتالميذ  937السلوك العدواني غير المباشر حيث تحصلنا على درجة  

كدرجة   15،62ب المتوسط الحسابي وجدنا  القيمة المعسورين ، وعند حسا

،وهذا يدل على وجود 12،5وهي دالة عند   18التفوق في المقياس والمقدرة ب 

  .عدوانية غير مباشرة عند عينة البحث 

وبحساب المتوسط الحسابي  580أما التالميذ العاديين فقد تحصلنا على درجة 

الدرجات الموجودة في المقياس التي  وهي أقل من متوسط أعلى 9،67وجدنا قيمة 

  .وهذا ما يدل على عدم وجود عدوانية غير مباشرة لدى العاديين 10،1تقدر ب 

أما فيما يخص  ينتج عن عسر القراءة  سلوك عدواني لفظي، نستطيع القول إنه 

وبحساب المتوسط  1229بالنسبة للتالميذ المعسورين  تحصلنا على درجة 

وهذه القيمة  مقارنة مع تلك الموجودة في المقياس  20،48  الحسابي وجدنا قيمة
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وهذا يدل على .15،1تعتبر عالية ، فهي تفوق متوسط أعلى الدرجات المقدرة ب 

  .أن عينة المعسورين  تميل للعدوان اللفظي

دلت نتائج تطبيق مقياس السلوك العدواني اللفظي على التالميذ العاديين على 

هذه  4،66رجة وبحساب المتوسط الحسابي تحصلنا على د  280قيمة  قدرها   

وهذا ما يدل على عدم 7،2القيمة ال تفوق متوسط أعلى الدرجات ألنها قدرت ب 

  .وجود سلوك عدواني لدى عينة العاديين

II.2.2 .3  : معالجة الفرضيات  

التالميذ  لدى  العدواني السلوكعسر القراءة على  انعكاسنتائج دراسة  تتعلق

 .الفرضيات التاليةعلى ين عسورالم

 :اختبار الفرضية األولى •

افترض الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية   بين المعسورين والعاديين في 

بعد استبعاد الحاالت التي لم تتوفر فيها شروط التشخيص ، وللتحقق .عملية االنتباه 

وق بين المتوسطات لداللة الفر) ت(من صحة هذا الفرض اعتمد الباحث على اختبار 

وجود فروق داللة ) في المالحق 6،5أنظر الجدولين ( ويتضح من خالل النتائج .

 0،01وهي دالة عند مستوى  23،558) ت(إحصائية بالنسبة لالنتباه حيث بلغت قيمة 

وعليه وجدنا هذه الفرضية تتماشى وأهداف . وتدل على أن هناك اختالف بينهما

  . ذه الفرضيةالبحث  وبالتالي نحتفظ به

 .31الجدول رقم 
   tقيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 ستوى داللة

  2،06  13،12      60المجموعة  األولى           

                                                                558 ،23     0،01  

 0،77     43،،6       60مجموعة الثانية          ال

  .للفرضية األولى) ت(معطيات حساب اختبار ت  31يوضح الجدول رقم 
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  :اختبار الفرضية الثانية •

افترض الباحث وجود عالقة  ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عملية االنتباه لدى 

درجات المعسورين على اختبار المعسورين وأدائهم القرائي  أي بين  متوسطات ال

االنتباه وبين متوسطات الدرجات األداء في  القراءة بعد استبعاد الحاالت التي تتوفر 

للتحقق من  صحة هذه الفرضية اعتمد الباحث على اختبار .   فيها شروط التشخيص

  ) بيرسون( 

 32جدول رقم 
  

     ارتباط بيرسون                  n1              Xالمتغيرات      المجموعة 

  مستوى داللة       

     61،43    60القراءة                      

                                                               0،078               0،01  
                        16،81     60                العدوانية 

  .النتائج اختبار بيرسون   32وضح الجدول رقم ي

وأكدت الفرضية  الثانية على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االنتباه 

واألداء القرائي رغم أنك تلك العالقة ضعيفة لكن نحن نعلم بأن القراءة تحتاج إلى عدة 

  . ميكانيزمات واالنتباه ، يعتبر عامل من عوامل القراءة

  : ةختبار الفرضية الثالثا •

تنص على ما يلي ، افترض الباحث وجود عالقة  ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

عملية االنتباه لدى المعسورين وعدوانيتهم   أي بين  متوسطات الدرجات المعسورين 

على اختبار االنتباه وبين متوسطات الدرجات العدوانية بعد استبعاد الحاالت التي ال 
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للتحقق من  صحة هذه الفرضية اعتمد الباحث على .   ر فيها شروط التشخيصتتوف

 ) بيرسون( اختبار 
    ارتباط بيرسون                  n   1              Xالمجموعة  المتغيرات   

  مستوى داللة       

     13،11       60االنتباه                         

                                                              0،069               0،01  

                         16،81       60                أداء القرائي

النتائج التي تحصلنا عليها بعد استعمال اختبار بيرسون   33يوضح الجدول رقم   

بين االنتباه والعدوانية ، ونالحظ معامل  الذي يهدف إلى إيجاد معامل االرتباط

   0،069حيث تحصلنا على  بيرسون االرتباط الذي تحصلنا عليه انطالقا من اختبار 

هو معامل االرتباط ضعيفا ولكن معبر ودال إحصائيا  ، يبين أ، هناك عالقة ضعيفة 

الجزئية التي  تؤكد بين االنتباه والعدوانية ، رغم هذه النتيجة  فإننا نقبل هذه الفرضية 

  . على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنتباه والعدوانية

  :اختبار الفرضية الرابعة 

افترض الباحث بوجود عالقة  ارتباطية  ذات داللة إحصائية  بين عسر القراءة     

والعدوانية ،للوصول إلى تأكيد هذا نقوم بحساب معامل االرتباط بين عسر القراءة ، 

للتحقق من  .   بعد استبعاد الحاالت التي تتوفر فيها شروط التشخيص. العدوانية و

  ) بيرسون( صحة هذه الفرضية اعتمد الباحث على اختبار 
    ارتباط بيرسون                  n                 X 1المجموعة  المتغيرات  

  مستوى داللة       

     13،11       60          االنتباه               

                                                              0،069               0،01  

                        16،81     60                أداء القرائي
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ون   النتائج التي تحصلنا عليها بعد استعمال اختبار بيرس 34يوضح الجدول رقم  

إلى أن هناك عالقة صغيرة    0،069ومن خالل معامل االرتباط الذي وجدناه يساوي 

بين عسر القراءة والعدوانية ، رغم ذلك يمكن لنا تقبل هذه الفرضية الجزئية  التي 

تحققت انطالقا من معامل االرتباط الدال والمعبر إحصائيا ،، والتي تقول أن عسر 

             .في سلوك العدواني القراءة تؤثر تأثيرا سلبيا

ينتج عن عسر القراءة سلوك عدواني :والتي تنص على ما يلي:  الفرضية الخامسة

  . مباشر

لقد افترضنا  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ  

الدرجات ) أنظر المالحق (  8، 7يتضح من الجدولين ،.معسوري القراءة والعاديين 

تحصل عليها المعسورون ،والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني التي 

  .المباشر

حيث  n 118 تبين لنا أن هناك فرقا بين المجموعتين   tو بتطبيق  اختبار   

الدرجة  0،01وهي دالة احصائيا عند مستوى  داللة    t 19،55بلغت قيمة 

عند مستوى    1،658وتساوي   0،01عند مستوى  2،326المجدولة تساوي 
0،05  

بالتالي سوف نحتفظ بهذه .وعليه وجدنا هذه الفرضية تتماشى وأهداف البحث

 .الفرضية

  

قيمة                  n1      X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 م د   

  4،65  16،82        60 المجموعة  األولى          

                                                                   19،55     0،05  

 1،98       4،7        60المجموعة الثانية          
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  .للفرضية ا)  t ت( يبين معطيات حساب اختبار  35جدول رقم 
 
والتي تنص على ما يلي ينتج عن عسر القراءة سلوك  :اختبار الفرضية السادسة •

  .شرعدواني غير مبا

الدرجات التي تحصل عليها ) أنظر المالحق( 10،  9يوضح الجدوالن رقم  

  . المعسورون  والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني غير المباشر

حيث بلغت )   n )118تبين لنا أن هناك فرقا بين المجموعتين   tو بتطبيق 

  قيمة

t 8،88    الدرجة المجدولة تساوي  0،01وهي دالة احصائيا عند مستوى  داللة

  0،05عند مستوى    1،658وتساوي   0،01عند مستوى  2،326

  .وعليه وجدنا هذه الفرضية تتماشى و أهداف البحث

      

  

قيمة              n1         X              SDالمجموعتان  المتغيرات   

 م د   

     4،27      15،61       60 المجموعة  األولى          

                                                              8،88          0،05  

 3،48       9،67        60  المجموعة الثانية          

  

  .للفرضية)  t ت( يبين معطيات حساب اختبار    35جدول رقم 

  

ج عن عسر القراءة سلوك والتي تنص على ما يلي  ينت: اختبار الفرضية السابعة •

 :عدواني لفظي

  



 293 

  

  
الدرجات التي تحصل عليها المعسورون ) أنظر المالحق( 12، 11يبين الجدوالن، 

  . والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني اللفظي

حيث ) )   n )118وجدنا أن هناك فرقا بين المجموعتين  tبعد تطبيق معامل 

الدرجة  0،01احصائيا عند مستوى  داللة وهي دالة   t 27،75بلغت قيمة 

عند مستوى    1،658وتساوي   0،01عند مستوى  2،326المجدولة تساوي 
0،05  

  .  وعليه وجدنا هذه الفرضية تتماشى و أهداف البحث
    

  

قيمة                  n1         X              SDالمجموعة  المتغيرات   

 م د   

  3،25      20،48       60 ولى         المجموعة  األ 

                                                                            27،75    0،05  

 2،35       4،66        60المجموعة الثانية          

  .للفرضية)  tت ( يبين معطيات حساب اختبار  37جدول رقم 

  

  

  

  

  

  



 

. لثالفصل الثا
 تفسير النتائج
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  :تمهيد

مناقشتها، أود أن أشير أننا قمنا في الفصل السابق  قبل تفسير نتائج هذا البحث و

بعرض النتائج التي توصلنا إليها، بعد استخدام أدوات التشخيص الختيار عينة البحث، 

. وكذلك أدوات للتحقق من فرضيات البحث، مع استعمال التحليل اإلحصائي المالئم

  :سنحاول في هذا الفصل

تفسير نتائج التناول اإلجرائي األول على حدة، ومناقشتها باالستعانة ببعض :   أوال

  .الدراسات السابقة

تفسير نتائج التناول اإلجرائي  الثاني  للتحقق من الفرضيات باالستعانة أيضا  :ثانيا

  .ببعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع 

II.1.3. تفسير نتائج التناول اإلجرائي األول: وال أ.     

فقد فرض الباحث فرضا أساسيا بوجود مجموعة من األطفال يعانون عسر القراءة     

الذي ال يرجع إلى اضطرابات عضوية من بين تالميذ السنة الرابعة من التعليم 

تها استطعنا االبتدائي ، واخترنا  مجموعة من األدوات التشخيصية المالئمة ، بواسط

الوصول إلى العينة من خالل منهج تشخيصي تكاملي متعدد المداخل يعد من أفضل 

  .الوسائل المستعملة حديثا في اختيار العينة

لقد استخدمنا معظم أدوات التشخيص التي استخدمت في الدراسات السابقة، واتباع 

صعوبة في القراءة  نفس المنهج ، بداية من تعريف الطفل المعسور ، بأنه طفل يعاني

رغم أنه يمتلك ذكاء متوسط أو أكثر، مع الخلو من االضطرابات السمعية واللفظية،  

وقد التزم الباحث باختيار عينة .مع عدم وجود حرمان بيئي وتوفير التعليم المالئم

 )أنظر خصائص عينة البحث ( البحث الخالية من أي معوقات 

ابقة في خطوات التشخيص التي اتبعها ، فقد اتفق الباحث مع بعض الدراسات الس  

أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية إحالة المعلم كخطوة أولى نحو لتشخيص 

المبدئي لعسر القراءة ، واتبعنا هذه الخطوة على طريق التشخيص ، لقد كانت   إحالة 

سر القراءة المعلم أسفرت عن وجود أعداد قليلة من التالميذ والتي ال تعتبر حاالت ع

بالمفهوم العلمي ، ولكنها خطوة أولية ساعدت على التعرف على عدد كبير من 
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المعسورين ، وهذه الخطوة تعتبر هامة جدا في المجال التربوي حيث توضح مدى 

  . دور المعلم في رصد هذه الظاهرة 

أن  لهذا يجب على   المعلم أن يراعي المشاكل يتخبط فيها التلميذ الجزائري ، رغم 

المشاكل وعلى  وزارة التربية هي المسؤولة بالدرجة األولى عن التغيير واإلصالح

 منها  التي يعاني منها الكثير من تالميذ خاصة في المراحل األولى للتعليم في بالدنا 

ال بد له  دخول التلميذ المبكر للمدرسة قبل أن يأخذ نصيبه الكافي من اللعب الذي 

  .منه

 .يوم كبير المخصص للدراسة في كلالحجم الساعي ال •

 .األقسام بالتالميذ اكتظاظ   •

 .كثرة المواد المقررة للدراسة وكثافة المعلومات المطلوب تقديمها للتلميذ •

 .ال تعتبر جذّابة وال مشوِّقة  المناهج الدراسية في عالمنا التي  •

الذي يعتبر و أسلوب التدريس في مدارسنا الذي ال يراعي حاجات صغارنا األساسية،  •

  .ال لزوم له"ترفًا"واليسر واللعب والمرح والترفيه واالستمتاع   السالسة

لكنني أوجه الخطاب هنا للمعلم من أجل التقليل من حدة هذه المشاكل على حسب  

وقبل ذلك على المعلم أن يتفهم الطفل بأن يتخيل نفسه .استطاعته وفي حدود إمكانه

يزّج به في المدرسة كل صباح حيث يطلب منه  طفل في السادسة من العمرمكان  

الجلوس والهدوء واإلنصات واالستماع والفهم والكتابة والقراءة واالستيعاب طوال 

ال لألصوات ،  اليوم الدراسي وحتى في فناء المدارس هناك قواعد ولوائح ونظم

ل ليلقى أًبا ثم في النهاية يرجع المسكين إلى المنز إلخ ،…العالية ال للجري المتسرع

وأما مبتسمين يعلنان له بأن وقت الواجب المدرسي في البيت قد حّل ويلومانه على 

هبوط مستواه الدراسي ونسيانه للدفاتر والكتب وعدم استيعاب مادة الرياضيات أو 

فما زال ابن ست أو سبع محبا للعب  ذلك الكائن المسكين أما هو... دراسة الوسط أو

مما يمكن أن  و .ال يفهم لماذا كل هذا العناء وكل هذه المسئوليات والجري والضحك،

 :يراعيه المعلم هنا لإلنقاص من حدة مشاكل اللعب والنسيان عند التالميذ ما يلي

 . محاولة تفهم طبيعة مرحلة الطفولة المبكرة  •
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إلى أن  ه، واالنتبالوم أو عتاب أو التعامل مع موضوع النسيان بهدوء دون قسوة   •

 . ذلك يحدث رغًما عن الصغير

التركيز على بناء الشخصية السوّية التي تدرك بالتدريج أن عليها واجبات مثلما من   •

حقها اللعب،فال نـثـقل الصغير بما ال يستطيع بل نهتم بالقيام بواجباته ومشاركته في 

ملت حاول أن تكمل هنا كما أك,جيد,ممتاز,شكرا(ذلك باإلشراف والتدعيم اإليجابي 

الدرجات والنتائج والعالمات فبناء الشخصية السوّية أهم  نغفل قليالً ، و..)هناك الخ

 . بكثير من ارتفاع الدرجات والنقاط والعالمات

بل محاولة استخدام هذا  ,حينما يلعب أو يتفرج على الصور المتحركة عدم زجره  •

 نـتـقرب منه أكثر فأكثر،القيام بمشاركته في ألعابه ل .التوجه فيما نريد تحقيقه منه

تحويل قواعد العربية أو  ةومحاول, فهو بأمّس الحاجة إلى من يشاركه اللعب

 . اإلنجليزية أو الفرنسية مثال وباقي المواد إلى مادة للّعب

محاولة معالجة موضوع النسيان بالتشجيع كلما تذكر حاجياته وواجباته وإظهار   •

 .لخصلةاإلعجاب له بتقدمه وتحسنه في هذه ا

يمكن أن يشجِّع المعلم التالميذ على ممارسة نشاطات ثقافية معينة داخل المؤسسة أو 

واألفضل لو تتم هذه الممارسة تحت إشراف وتوجيه الوالدين أو المؤسسة ,خارجها

ويجب أن ينبه .إلسالمية التعليمية أو كبير مثقف له صلة بالتعليم ومتشبع بالمبادئ

  .ل نشاط ثقافي مقبوال وتربوياالتلميذ إلى أنه ليس ك

 ,والمسرحية الهادفة ,واألناشيد, والرسم, والمسابقة الفكرية أو الرياضية,إن المطالعة

 ,والرحلة إلى البحر أو الغابة أو إلى مؤسسات وإدارات وشركات ومصانع,والرياضة

علم وت,والمساهمة في كتابة مقاالت في جريدة أو مجلة,وصنع أجهزة أو أدوات مختلفة

والتفرج على أشياء نافعة من خالل التلفزيون أو الكمبيوتر أو الفيديو ,الكمبيوتر

إن هذه كلها أنشطة ثقافية فيها من الخير ما فيها للتلميذ بدنيا ونفسيا وفكريا ,وغيرها

لكن على الضد يجب .حاضرا ومستقبال,في مجال دراسته وفي حياته اليومية,وروحيا

والغناء ,والموسيقى الصاخبة,ن النحت لصور حيوان أو إنسانأن ينتبه التلميذ إلى أ

والتفرج على أفالم أو برامج ال تليق من  ,والمسرحية الهابطة,والقمار والميسر, الخليع

  خالل التلفزيون أو الفيديو 
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كلها أنشطة غير تربوية من جهة ومحرمة شرعا من جهة ثانية  ,أو الكمبيوتر 

والمطلوب من المعلم أو األستاذ أن يكون في .وليس العلم  والجهل هو الذي يدعو إليها

  !ذلك قدوة صالحة فال ينهى التالميذ عن نشاط ويأتي هو مثلَه 

  :مما يجب أن يلفَت انتباه التالميذ إليه

مثل الجغرافيا ) مع الفهم بطبيعة الحال(هناك مواد تحتاج إلى قدر كبير من الحفظ 

خارج الحصص (أن يتقرب من تالميذه  المعلمعلى  ....والعلوم الشرعية ووالتاريخ 

بعد  وعليه أن يقدم لهم,ليتعرف على آمالهم وآالمهم) الرسمية حتى ال يضيِّع الوقت

ألن ذلك أدنى أن يقوي الصلة بينه وبين ,النصح والتوجيه المناسبين ذلك أو أثناء ذلك

  .تالميذه وأن يزيد من المحبة بينه وبينهم

. سؤاال وإجابة ومالحظة ونقاشا: التالميذ على المشاركة في الدرس المطلوب تشجيع

 ,وأن يزيد من انتفاع التلميذ المعلمإن ذلك من شأنه أن يخفف من العبء على .وحوارا

في تعامله مع المعلم إن من أسوا ما يمكن أن يتصف به . وأن يحبِّب المادة للتالميذ

وهو التمييز المقبول ,وك أو اجتهاد في الدراسةال بناء على سل(التمييز بينهم :تالميذه

  : ومن مظاهر هذا الظلم .الذي يعتبر من الظلم الذي حرمه اهللا ورسوله,)أو المطلوب

  .التمييز بين الغني والفقير

  .التمييز بين القوي والضعيف

  .بن المغمورابن المسؤول واالتمييز بين 

  . بن المنطقة واآلتي من خارجهااالتمييز بين 

  .التمييز بين الذكر واألنثى

واإلكثار من التطبيقات في ,استخدام الوسائل التعليمية المختلفة في كل المواد ينبغي

في  المعلم من طرف ) مع التالميذ(وإجراء التجارب العلمية المتنوعة ,مواد معينة

ات الطبيعية و في حدود اإلمكاني ،و مواد علمية تجريبية كالتكنولوجيا ودراسة الوسط

مع التنبيه إلى أن هذه الوسائل , المادية والمعنوية والبشرية المـتاحة في المؤسسة

وهذه التطبيقات وهذه التجارب هي التي تساعد على تبسيط المعلومات للتالميذ وتزيد 

  .من تشويقهم للمادة وألستاذ المادة
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ا في حل وكذ,التالميذ في تقديمه للدروس)أو جل(أن يحاول إشراك كل لمعلمعلى ا

  .وإن كان ذلك يختلف من مادة إلى أخرى,التمارين أو التطبيقات

يجب أن تُعطى له المدة الكافية للتفكير في  ,عندما يطرح السؤال على التلميذ

  .وإال فال معنى لتقديم السؤال,اإلجابة

عن طريق (بالتالميذ يجب أن تكون عالقة حب من جهة  المعلمواعلم أن عالقة 

عن طريق الحزم والجد والشخصية (وعالقة هيبة من جهة أخرى ) طيبةالمعاملة ال

وما بقيت له سلطة  المعلم فإذا وجد الحب وحده ركب التالميذ على ظهر  ,)القوية

وإذا وجدت الهيبة وحدها خاف التالميذ من األستاذ أوال ثم نفروا منه ومن ,عليهم

  .مادته ثانيا

آخر الدواء " ومن باب,لمبرِّح إال عند الضرورةال يلجا المعلِّم إلى الضرب غير ا

معروف أن المبالغة في الضرب وما يصاحبها من إساءات كالمية فيها من  و".الكي

ولقد حذرت باحثة أمريكية من .الضرر ما فيها على نفسية التلميذ حاضرا ومستقبال

ي سلبياً على سلوكهم االجتماع مخاطر ضرب األطفال وتوبيخهم ألن ذلك يؤثر

 )موراي ستراوس (  أوضحت  جلجلحسب   ويعرضهم لمشكالت طويلة األجل،و

أن الضرب والتوبيخ أو إنزال العقوبات ) نيوهامبشير األمريكية (الباحثة في جامعة

حيث يقود ذلك إلى ,الجسدية على األطفال ال يدخل ضمن إطار التربية المثالية

م للسلوك العدواني والعنيف وغيره من إصابتهم بآثار سلبية وعكسية تتمثل في اكتسابه

السلوكات السيئة كالكذب والعناد وكسر األشياء الثمينة دون مباالة وعدم الشعور 

باألسف بعد أي تصرف سيئ واإلهمال،ويولد لديهم شعوراً بالنقص وعدم الثقة 

إلى جانب زيادة خطر تعرضهم للسلوك العدواني في سنوات المراهقة وكذا ,بالنفس

كما أكدت الدراسة أن الكثير من .ير واإلهمال في السنوات الالحقة من حياتهمالتقص

المعلمون :ويقاس على الوالدين( التوبيخ والضرب يزعزع حب الطفل لوالديه 

وكذا (وثقته فيهما ويهدم الرابطة بينهم،مشيرة إلى أن الدفء والدعم األبوي )واألساتذة

  .لكن ال يلغيها من آثارها،و يقلل) همعاملة المعلم الطيبة للتلميذ بعد ضرب

والتالميذ (  وجاء في دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية األمريكية أن تأديب األطفال

ينبغي أن يتم عن طريق إثارة مشاعر المسؤولية لديهم وتحذيرهم من العواقب ) كذلك
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ني مضطر ولكن.واآلثار المترتبة على السلوك السيئ ومكافأتهم على السلوك الحسـن

أقول بأنه ال معنى للقانون الذي أصدرته وزارة التربية في  من جهة أخرى إلى أن

ويعتبره منافيا ,بلدنا والذي يمنع الضرب منعا باتا مهما كان بسيطا وبسبب وجيه

  .للقواعد التربوية

 ,)حين أجازا الضرب بشروطه المعروفة بطبيعة الحال(لقد صدق اُهللا وصدق رسولُه 

  .خالفهما كذب من و

يا ليت معلم المدارس االبتدائية يبذل جهدا في التربية والتعليم أكبر من الجهد الذي 

الذي يبني األساس في تنشئة الطفل والتلميذ ليكون في  ال غيره ألنه هو ,يبذله غيره

  .المستقبل مواطنا صالحا ومصلحا في بلده وأمته

بل حاول تلمس  ,مهما تكن صغيرةال تستهن بأية مشكلة تواجه تلميذا من تالميذك 

  .واستعن باهللا على ذلك,الحل المناسب لها

وال بأس أن تمدحه بين الحين .وال تحتقره وال تستهزئ به التلميذقّدر أي جهد يقوم به 

  .واآلخر في الوقت والظرف المناسبين مدحا يشجعه وال يفسده

وعليه أن يدرس نفسيات .يجب أن يكون للمعلم إلمام ولو بسيط بعلم النفس التربوي

 آخر أن تلميذا تكفيه نظرة،و-أيها المعلم-واعلم,الطالب ثم يعاملهم بناء على ذلك

وخامسا ,يوقظه التأنيب داخل الفصل وآخريحتاج إلى كلمة،وثالثا يفيده النصح المنفرد، 

  .وهكذا ,ال ينفع معه إال الضرب غير المبرح

تي تزداد يوما بعد يوم ، حيث يترك وبهذه الطريقة يمكن وقف زحف األمية ال    

عدد كبير من تالميذ التعليم االبتدائي المدرسة في نهاية السنة نتيجة للرسوب أو 

التسرب دون أن يكون لهم قدرة على القراءة ، لهذا أن إحالة المعلم تعتمد على جوانب 

  Calfee 1983    كالفي( كثيرة ، ويتفق الباحث مع عدد من الدراسات منها دراسة  

تعرف على لاألولى ل لخطوةتعتبر ابصفة عامة  المعلم  للتلميذ إحالة أن   أوضححيث 

  . اءةالقر في تعلم من بينها عسرال في  صعوباتالطفل الذي لديه 
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المعلم عمل  إن  )  McGinnis And Smith 1982ماكجينر وسميث ( وأتفق أيضا 

، من التعليم المنظم بالفصل  يستفيدوان أ همالتعرف على التالميذ الذين يمكن يكمن في

  .إلى المساعدة خارج الفصل يحتاجونالتالميذ الذين و

بدرجات متفاوتة من الدقة بواسطة  يتم  أن التشخيص) Harris 1981 هاريس( و يرى

نحن في دراستنا بلغ عدد .دقيق عن كل تلميذ  تشخيصمعلم و ال يتوقع من المعلم ال

عاديا   118معسورا، و 97لتهم عن طريق المعلمين والمعلمات ، التالميذ الذين تم إحا

 بالعينة واألدوات و الخاص  32، وهذا ما وضحناه في الجدول رقم كعينة أولية 

  .من كل مدرسة وذينالمأخ التالميذ وعددإجراء الدراسة مكان 

II.2.3  تفسير نتائج اختبار الذكاء:  

علم ، واكتساب الخبرات ، وكلما زاد الذكاء  كلما الذكاء كما هو معلوم ، القدرة على الت

زادت القدرة على التعلم ، وطبيعي أن األطفال جميعاً يختلفون بعضهم عن بعض بنسبة 

الذكاء ، كاختالفهم في القدرة الجسمية سواء بسواء ولقد كان العلماء فيما مضى يهتمون 

الجديدة كشفت أن للذكاء أنواع بكمية الذكاء لدى الطفل بصورة عامة ، إال أن األبحاث 

. متعددة ، فقد نجد تلميذاً متفوقاً في الرياضيات  ولكنه ضعيف في اإلنشاء و التعبير 

إن الختبارات الذكاء أهمية قصوى وينبغي أن تأخذها مدارسنا بالحسبان لكي تستطيع 

 . أن تؤدي عملها بنجاح

  نا اختبارات الذكاء ؟ ماذا تكشف ل

تحصيله لتلميذ متفقاً مع قدراته ، أم أن ختبارات إن  كان تحصيل اتعرفنا هذه اال 1

  أقل من ذلك ، وإلى أي مدى ؟

 تساعدنا على تقبل نواحي النقص ، أو الضعف ، لدى التلميذ ، فال نضغط عليه، 2

  .وال نحمله ما ال طاقة له به ، فيهرب من المدرسة ، ويعرض مستقبله للخراب 
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 .احي الضعف التي يمكن معالجتها لدى التلميذ تساعدنا على تحديد نو •

توضح لنا الفروق الفردية بين  التالميذ ، ولهذا األمر أهمية بالغة جداً  ال يمكن  •

 . ألي معلم ناجح االستغناء عنها 

تساعدنا هذه االختبارات على تحديد نواحي القوة والتفوق لدى التلميذ والتي  •

 .احي الضعف لديه يمكن االستعانة بها على معالجة نو

تساعدنا هذه االختبارات على توجيه التلميذ الوجهة الصحيحة ، فال يكون  •

 .معرضاً للفشل وضياع الجهود واألموال 

وهكذا يتبين لنا أن االهتمام بمثل هذه االختبارات يتسم بأهمية كبيرة إذا ما أردنا 

على أحوال التالميذ النجاح في عملنا التربوي ، وتجنبنا إضاعة الجهود ، وحرصنا 

النفسية ، وجنبناهم كل ما يؤدي إلى الشعور بالفشل ، وضعف الثقة بالنفس ، وعدم 

القدرة ، والشعور بالنقص ، وربما يلجأ التلميذ إلى الهروب من المدرسة إذا ما وجد 

  .نفسه غير قادر على القيام بواجباته المدرسية شأنه شأن بقية زمالئه في الصف 

للتلميذ ، وتعبر عنه هذه ]العمر الزمني[و]العمر العقلي[نا العالقة بين ويوضح ل   

حيث تقاس نسبة الذكاء بحاصل قسمة العمر العقلي على ] نسبة الذكاء [ النتيجة ب 

سنوات  10فلو فرضنا أن طفالً عمره الزمني يعادل  100العمر الزمني مضروباً في 

سنوات فإن نسبة الذكاء  9ه العقلي يعادل ، وأن نتائج اختبارات الذكاء بينت أن عمر

، وإذا ] البيئة[و] الوراثة[إن الذكاء يتأثر حتماً بالتفاعل بين عاملي % 90لديه تساوي 

ما تبين أن ذوي التلميذ ال يعانون من أي عوق أو تخلف عقلي أو اضطرابات نفسية، 

جري على أحسن الوجوه  وإذا ما توفرت البيئة الصحية والطبيعية المالئمة  فإن النمو ي

غير أن هناك حقيقة ال ينبغي إغفالها وهي أن اختبارات الذكاء قد ال توصلنا إلى حد 

الكمال ، بسبب وجود عوامل مختلفة تؤثر على مدى دقتها، كالمرض واالضطراب 

. النفسي،والخبرة التي اكتسبها الطفل من بيئته ألنها تلعب دوراً مهماً في الموضوع 

ال يمكننا أن نحصل على النتائج المفيدة إلى حد بعيد ، إذا ما كانت وعلى كل ح

االختبارات التي نجريها دقيقة ، وإذا ما أخذنا في االعتبار جميع العوامل المؤثرة في 

هذا المجال وينبغي لنا أن نؤكد على أن نجاح التلميذ في اختبارات الذكاء ال يعني أنه 
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ما اجبر على دراسة فرع ال يرغب به، وليست له لن يفشل في دراسته العليا، إذا 

القدرة عليه، ولذلك البّد وأن تكون هناك اختبارات أخرى تحدد االتجاه الذي ينبغي 

 .للتلميذ أن يسلكه 

حسب تعريفات السابقة لعسر القراءة التي ترى بأن المعسور  ال يعاني مشكل الذكاء  

اتفق الباحث مع  بعض الدراسات السابقة في  .لهذا استعملنا في دراستنا اختبار الذكاء 

 Vogler فوجلر  ( حيث  يرى . قياس النضج العقلي للتالميذ باستخدام مقياس الذكاء 

أن أهمية اختبار الذكاء في  تشخيص عسر القراءة ، تكمن في التعرف )   1985

ل المبكر على األشخاص المعرضين لعسر القراءة هي خطوة أولية هامة نحو تقلي

الضرر الذي يمكن أن يحدث في الفشل األكاديمي الذي يعزى إلى عسر القراءة غير 

المعروف أو غير المكتشف ، إن التشخيص الدقيق مع التدخل العالجي الفعال يمكن 

  . أن يزيد من توقعات النجاح األكاديمي للطفل الذي يعاني عسر القراءة 

قراءة وترى أن  نجاح البرنامج أهمية تشخيص عسر ال)  1994  لجلج(كما تؤكد 

العالجي  يعتمد أساسا على التشخيص الدقيق ، ونظرا ألن القراءة كما تطرقنا إليها في 

الفصل الرابع والخامس عملية معقدة ، فال نتوقع  أن يكون لعسر القراءة عالج واحد  

سر لهذا للتوصل إلى عالج سليم ال بد من تشخيص دقيق وفهم للعوامل المسببة لع

  . القراءة

بشأن صعوبة التشخيص بقوله لمدة ستين  ) Harris 1981 هاريس ( كما يضيف  

عاما كنا نهتم بتشخيص وعالج صعوبات التعلم ،وخالل كل هذه الفترة كنا نعمل دون 

فهم واضح للحالة ،وبعيدا على االتفاق العام الذي يرى أن المصطلح يشير إلى 

ع المعقول ، فهناك عدم اتفاق بشأن ما إذا كنا نتعامل تحصيل أقل في القراءة عن التوق

  . مع رأي واحد أو آراء متعددة تتعلق باألسباب

أن الهدف من التشخيص هو تحديد كيفية )  Harris 1981 هاريس ( ويعلق      

مساعدة المعسور بصورة أفضل لتحسين قدرته على القراءة ،وللقيام بهذا التحديد 
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رف ما هي المعلومات الهامة التي يحصل عليها ،و كيف يتطلب الشخص الذي يع

  . يمكن الحصول على هذه المعلومات بصورة أكثر ثباتا وصدقا وفعالية

أن عملية التشخيص تقع في تصنيفين األول  )  Larsen 1990الرسن ( كما يرى  

يتعلق بالنضج العقلي والثاني يتعلق بمهارات اللغة األساسية بشرط أن يكون 

حوص سليما من الناحيتين الجسمية و االنفعالية حتى تكون النتائج التي يتم المف

الحصول عليها ثابتة، حيث يرى أن استخدام مقياس النضج العقلي التي تتم بصورة 

جماعية تعتبر غير مالئمة تماما لألفراد الذين يعانون عسر القراءة ، ويرى من جهة 

الذي يعد أساسا للتنبؤ بالقدرة على التعلم أخرى  أنه على الرغم من النضج العقلي 

وتحديد قصور النمو العقلي ،فإنه يعتبر معيارا واحدا فقط يستخدم في التعرف على 

  .أعراض عسر القراءة

تصورا آخر للتشخيص حيث يذكر أن هناك  )    Smith 1981سميذ ( و يقدم      

صعوبة ،و المستوى الثاني أربعة مستويات للتشخيص أقل هذه المستويات هو تحديد ال

يتم فيه شرح المشكلة ببعض التفاصيل ،ويتم استخدام المقاييس ،وتصنيف المشكلة 

طبقا للنوع ،و المستوى الثالث لتشخيص القراءة يتم فيه تحليل احتياجات الفرد 

  .،ويشتمل المستوى الرابع للتشخيص تحديد العوامل المسببة

ذكاء كأحد خطوات تشخيص عسر القراءة له دالالت والحقيقة أن  تطبيق اختبار ال    

هامة ، فباإلضافة إلى  كونه أداة دقيقة وموضوعية لقياس النضج ، فهو يعكس 

فأكثر  90مستوى الفهم العام للتالميذ وحصول التالميذ على نسب ذكاء عند مستوى 

اءة لديهم تعكس أن هؤالء التالميذ لديهم الفهم العام جيد ومن ثم ال يرجع عسر القر

إلى نقص مستوى الفهم العام وأن مستوى الفهم العام لديهم يمكنهم من تحقيق مستوى 

جيد في األداء األكاديمي في القراءة ، من ناحية أخرى فإن مستوى الذكاء كذلك 

التمييز البصري يعكس قدرات التالميذ في مهارة الفهم من خالل االستماع في اختبار 

  .واللفظي
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للمرحلة العمرية  التي اختارها الباحث هي  ةعينة الدراسة الحالية بالنسباتفقت كذلك 

مع كثير من الدراسات السابقة ، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  12إلى  10من 

  الذي اختار أفراد عينتهم من األطفال الذين تقع)  Vogel 1986فوجل ( 

  )   Mattis 1985اتيس م( عاما ، ودراسة   12إلى  10أعمارهم من بين  

عاما حقيقة  12إلى  10حيث أختار أفراد عينته من التالميذ الذين تقع أعمارهم من بين 

أن هناك تضمينات تربوية هامة في مثل هذه المرحلة العمرية ، حيث يبدأ الطفل في إنتاج 

لق اللغة بعد أن كان مستقبال لها في السنوات األولى بالمدرسة ، سواء كان ذلك يتع

بالجانب الجهري  للغة أو الفهم المتمثل في القراءة الصامتة وبالتالي ال يمكن التعرف على 

  التالميذ من ذوي عسر القراءة قبل هذه المرحلة

  ) أنظر الدراسات السابقة الفصل الرابع مراحل اكتساب القراءة (  

II.3.3  تفسير نتائج اختبار التمييز البصري واللفظي : 
النظام على التمثيالت البصرية حيث يتم تحليل المعلومات المكتوبة بواسطة  ويشتمل هذا

االستبطانات المبنية على مالمح الحروف ويعاد تركيبها في رموز حرفية ثم تتحول إلى 

بدر  (ويشير . رموز نماذج الهجاء  والتي تتحول إلى رمز بصري لمجموعة الكلمة 

صري هي أن نعرف بصورة أدق القدرات التمييزية بأن الكلمة اختبار التمييز الب )1980

  .للتلميذ 

لصوتي  يشتمل على التمثيالت الصوتية النطقية وهنا تتحول الرموز ا أما التنظيم 

  .البصرية إلى رموز صوتية 

على أهمية الحالة الجسمية العامة بالنسبة لعملية ) Smith 1982سميذ ( يؤكد  كل من 

  .رية واللفظية  يمكن أن تؤثر على القراءة بصورتينالقراءة ، بأن العيوب البص

أن األطفال غالبا ما يظهرون الملل بسرعة ويصبحوا غير منتبهين نتيجة لنقص 

  .التمييز البصري واللفظي

هذه الحالة تؤدي إلى العالج ، وبدورها تؤدي إلى الغياب من المدرسة ، آلن الظروف 

شتمل فقط على األمراض الخطيرة ولكن أيضا الصحية تتداخل مع التقدم التعليمي ال ت

  .  الظروف الصحية البسيطة العامة التي تعوق قدرة  الطفل وتضعف قدرته العقلية 

كان البد للباحث أن يقوم بتطبيق االختبارات التمييز البصري اللفظي على العينة     

تى ال يكون السابقة للتأكد من خلوهم من أي إعاقة ، أو قصور بصري ، واللفظي ،ح
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عسر القراءة راجع إلى  هذه العوامل  ومن هنا قام الباحث بتطبيق هذا االختبار الذي 

يتكون من تسع بنود فرعية ، ثم قام بجمع الدرجات للبنود الفرعية والحصول على 

درجة كلية لكل تلميذ، قام الباحث بعد ذلك بحساب درجة الوسيط  ثم استبعاد الحاالت 

عن درجة الوسيط واإلبقاء على الحاالت التي تزيد عن درجة  التي تقل درجتها

الوسيط ،، حيث أنه كلما زادت الدرجة  دل ذلك على أن التلميذ يتمتع بتمييز بصري 

جيد وسليم ، وكلما قلت درجته دل ذلك على أن التلميذ يعاني من صعوبات بصرية، 

  .ولم يستبعد الباحث أي حالة

ار التمييز السمعي اللفظي على العينة السابقة الستبعاد ثم قام الباحث بتطبيق اختب

الحاالت التي تعاني من قصور في التمييز السمعي اللفظي ، الذي قد يكون سببا في 

  .من خالل هذا االختبار أيضا لم يتم استبعاد أي حالة . ظهور عسر القراءة

عزل عن ويتضح من خالل العرض السابق أنه ال يمكن تشخيص عسر القراءة بم

مختلف المتغيرات التي ترتبط به بصورة أو بأخرى ، إضافة إلى  أن بعض 

المتغيرات ينظر إليها على  أنها سبب ونتيجة في آن واحد ، وهذا مؤشر على مدى 

صعوبة وتعقد دراسة عسر القراءة  ، وهذا بدوره يلقي الضوء على كثير من 

  .راسة عسر القراءة المتغيرات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند د

ويتضح كذلك عدم االتفاق بين بعض الباحثين بشأن تأثير أو عدم تأثير بعض 

المتغيرات، وهذه بدوره يوضح أن مجال عسر القراءة يعتبر مجال خصب للدراسة و 

  .البحث 

II.4.3  نتائج اختبار القراءة تفسير : 

القراءة حيث أنه من  تمثل اختبارات القراءة ركنا أساسيا في عملية تشخيص عسر

الضروري أن تشتمل أدوات التشخيص عل اختبارات القراءة  ، وتؤكد كثير من 

  ..الدراسات أهمية اختبارات القراءة خاصة مهارة القراءة الجهرية

أثناء عملية القراءة  يقوم    )   Vollutino 1987فولوتينو   (  تفسير نتائج  حسب  

ز معانيها  ثم تفسير تجمعات من هذه الكلمات ثم يكمل القارئ بتشفير الكلمات، وتجهي

القارئ بين المعلومات المخزنة لديه ومعلومات النص، ثم يقوم بعد ذلك باستخالص ما 

يخص المعنى التجريدي من النص لكن المعسور يعاني من هذا المشكل ألنه يعاني من 
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ر وخاصة على مشكل التخزين ،  كما تزداد هذه الكلمات  صعوبة على المعسو

سبب أخطاء   )   Vollutino 1987فولوتينو   ( الذاكرة طويلة المدى، لهذا فسر 

اإلبدال تعود إلى أن المعسور يعاني مشكل الترميز الصوتي، وال سيما عندما يتضمن 

النص العديد من الكلمات غير معروفة لديه   وقد أتبعنا في تطبيق اختبار القراءة نصا 

بة للعينة ،  وهذا ما شكل لهم صعوبة نسبية لكي يتم تفسيرها، كما أن غير معلوم بالنس

الجمل التي تتضمن العديد من األفكار الجديدة تشكل مشكال  إضافيا لهم ، لكي تتم 

عملية القراءة يجب أن تتم عملية الفهم وذلك ألنها تعد ذات صعوبة كبيرة لكي يتم  

ة ال بد أن يزداد، وأن الوصول إلى الفهم مكاملتها مع بنية النص،  فإن زمن القراء

فيرى أن السبب )    Orton  1925أرتون ( أما . الصحيح سوف يكون أكثر صعوبة

  .أخطاء اإلبدال ناتجة عن خلل مرئي مكاني حسب نظريته

تبين أن النسبة العالية لألخطاء كانت األخطاء  ) Taha  2003  طه(في  دراسة      

ولوجية وهي عمليا قراءة كلمة الهدف بشكل خاطئ ولكن التي صنفت كأخطاء مرف

الكلمة الملفوظة من قبل القارئ المعسور تنتمي إلى نفس الجذر مثال إذا عرضت 

فإنه يقرأها " باعة"أو إذا عرضت كلمة " كتاب"فأنه يقرأها , " كتابة"للقارئ كلمة 

مجموعات القراءة وقد  إن نسبة هذا النوع من األخطاء كانت العالية بين جميع". بائع"

عزي ظهور مثل هذه األخطاء إلى الحقيقة بأن اللغة العربية هي لغة ذات كتابة 

مرفولوجية واشتقاقية عالية والتي تغني القاموس اللفظي للمتكلم باشتقاقات مرفولوجية 

كثيرة وعند الكتابة فان األشكال الحرفية التي تميز الجذر تظهر في ) تابع لنفس الجذر(

لذلك فأن عملية معالجه نغميه جزئية مع االتكال على معالجة . كلمات بشكل واضحال

صورية للكلمات تحتم الوصول إلى قراءة صورية ولكن المعالجة النغمية الجزئية مع 

المعالجة الصورية تحتم الوصول إلى قراءه مرفولوجية أي استبدال كلمة الهدف بكلمة 

ألنه في اللغة العربية كلمات ذات تقارب لفظي  أخرى تابعة لنفس العائلة الجذرية

نغمي وشكل صوري تكون ذات احتمال كبير ألن تنتمي إلى نفس العائلة الجذرية  كما 

)     .Beland, R., & Mimouni    2001بيالند و ميموني  ( يرى في نفس السياق 

ر تلك بأن معسوري القراءة يعتمدون معالجة نغمية جزئية نتيجة للخلل في تطو

العمليات ويتكلون على المعالجة الصورية فإن احتمال حدوث األخطاء المرفولوجية 
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ولكن الصعوبة في المعالجة النغمية من شأنها آن تكون سببا في . هو كبير إلى حد ما

حدوث أخطاء أخرى وبنسبة عالية كنتيجة مباشرة للخلل في المعالجة النغمية مثال 

ات الهدف بحيث أن اللفظ في بعض األحيان يكون أخطاء كلفظ غير صحيح للكلم

كلمتين =  يَؤمِّن  تقرأ يؤِمن : مثال( قريبا جدا لكلمة الهدف ويحمل أو ال يحمل معناً 

أو أخطاء أخرى ) أي كلمة بدون معنى= بيتٌ تقرأ بت : أو. ذوات معاني مختلفة

هدف المراد وهذا كله نتيجة يكون فيها اللفظ الخاطئ للكلمة مخالفا بشكل كبير لكلمة ال

  .للصعوبة في إتقان عمليات الفك والدمج النغمي

من هنا نرى أن عملية  القراءة لكي تتم فإنه يتطلب العديد من مكونات التناول 

والمعالجة للمعلومات ، منها ما يتم على مستوى الكلمة، ومنها ما يتم على مستوى 

توى النص، وأن مكونات التجهيزات وتتفاعل الجملة أو التركيب، ومنها ما يتم على مس

  .مع بعضها البعض لكي يتم تمثيل النص من القارئ

أنه من المعروف أن التلميذ العادي أو الجيد ليس مضطرا ألن يرى الكلمة بوضوح   

حتى  يتمكن من التعرف عليها فهو ليس في حاجة ألن يتعرف على كل مكونات 

بأن إدراك الشكل العام يعد كافيا لتلميذ العادي  لكي  الكلمة، وقد أفادت هذه الدراسة 

 .يتعرف على الكلمة ،عكس المعسور

أن االنتباه له دور فعال في عملية القراءة  لكن ما لحظناه أن المعسور حسب هذه 

الدراسة يعاني من عملية اإلسراف في تركيز االنتباه وتطويله أثر في عالقات الشكل 

مجاورتها وخلفياتها، واألمر الذي أدى  إلى تشتت االنتباه، واألرضية بين األحرف و

كما أن التركيز على منتصف الكلمة يؤدي إلى توسعة مدى االنتباه، وتجعله يحيط 

ويسيطر على كل مكونات الكلمة، وهو ما يجب أن يركز عليه المعلمون عند تدريب 

الحرف   الذي يمثل وسط األطفال على قراءة الكلمات الطويلة ويمكنهم في ذلك تلوين 

  .في عملية العالج   ) Orton  1925أرتون ( الكلمة كما أستعملها 

ألن   التعرف على الكلمة يتطلب التمييز بين مجموعة كبيرة من المرشحات التي يتم  

يعد  lتنشيطها داخل المعجم العقلي للفرد، ومن هنا فإن أي عامل يمكن أن يسهل أو 

  .من األهمية بمكان
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ألفراد الذين يمتلكون حجما معجما كبيرا يكونون أفضل في التجهيز المعجمي ألنهم فا

يستطيعون أن ينشطوا مرشحات لكي يتعرفوا على الكلمة مقارنة بمنهم ذوي قاموس 

أو معجم عقلي ذات مفردات أقل، وهو ما يؤكد أن تعريف عسر القراءة أنها خلل في 

وى الكلمة يتضمن عملية التشفير ، وهي القاموس ، أن عمليات التجهيز على مست

إلى صورة مجردة  ةالعملية التي يتم من خاللها ترجمة أو تحويل المواصفات الفيزيائي

أو صياغات تجريدية و عملية التهيئة ، وهي العملية التي يتم من خاللها استخالص 

  .معنى الكلمة من الذاكرة

ية ربط مفاهيم الكلمة أو معانيها أما على مستوى الجملة فإن القارئ يقوم بعمل  

التي تتضمنها  فإن   مكونات الجملة ، وكذلك في إطار القضية أو القضايا   المختلفة 

القارئ يقوم بالوصول إلى خالصات ذات نوعية جديدة  من الجمل و الفقرات التي 

ل يتضمنها النص، ثم يقوم بعمل إجراء تكامل بين هذه الخالصات الجديدة مع التمثي

  .الحالي للنص، وهذا ما يعاني منه المعسور 

ونستنتج من هنا أن القدرة على تجهيز الكلمة ، أو الجملة، أو النص من خالل    

عمليات تجهيز التي  تتسم الكفاءة ال يعد كافيا لتحقيق الفهم واكتساب القراءة ،  إنما ال 

عض عمليات التجهيز بد من أن تتم عمليات التجهيز بسرعة كبيرة، بل و يجب في ب

التي تتم على مستوى اإلدراكي أن تتم هذه العمليات بسرعة فائقة إلى حد كبير تصل 

حد األوتوماتكية الالشعورية، وذلك حتى ال تتوزع السعة االنتباهية و يحدث تشتيت 

لالنتباه، وقد تمكن من التمييز بين تالميذ العاديين والمعسورين في عملية االنتباه  ولعل 

ذا هو الفرق بين القراء الجيدين في القراءة أو الذين يتسمون بسرعة الفهم و غيرهم ه

من الذين يتسمون بضعف القراءة وضعف الفهم لما يقرأونه أو يسمعونه  إذا ما يمكن 

أن نفسره عن  أخطاء التكرار ألن مستواهم في القراءة  ال يتعدى مستوى األول، أي 

  .جد أغلبيتهم غير واثقين في قدرتهم مرحلة التردد والشك ،لذلك ن

كما تعد السرعة في التحقق و التعرف على الكلمات  ":على ما تقدم حين نسأل 

المطبوعة يعد أحد المتطلبات الرئيسة ألن يتعلم الفرد على أن يقرأ وأن يفهم  وأن 

لة أو قيمة هذا العامل أو المكون في عملية الفهم و تحققه تفسره نماذج الذاكرة العام

الشغالة ، و التعرف على الكلمة بسرعة فائقة و مؤقتة فإن ذلك يعمل على إتاحة قدر 
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كبير من سعة الذاكرة ألن تؤدي دورها في تمكين عمليات الفهم ذات الرتبة األعلى 

إن المتوافر من التراث النفسي في الجانب  ": من ممارسة عملها حين يقرر قائال 

ا يشير إلى أن السرعة في التعرف على الكلمات من خالل الخاص بعلم نفس اللغة إنم

النص المطبوع يعد أحد الكلمات أو العمليات التي تفرق بين الضعاف والجيدين في 

القراءة حتى يمكن القول إن الطفل قد تعلم القراءة  وهو ما أكدته الدراسات السابقة 

  )أنظر الفصل الخامس( التي تعرضنا إليه 

ن  أخطاء  اإلبدال ،والتكرار ألنهم يعانون من مشكل أرتكب  المعسوو

االنتباه  ألن االنتباه هو مصفاة لتصفية المعلومات في نقاط مختلفة في 

عملية اإلدراك وهو كذلك مرتبط بالحاجات والميول التي تكون في محيطه 

،يشبه المعسورون  بعضهم البعض من ناحية األخطاء ،  حسب هذه الدراسة 

ئيسي وهو ضعف مهارة نقل الحرف الصوت ،أي فك رموز والسبب الر

الكلمة  الترميز الصوتي بينما التخلف العام هو القدرة الضعيفة بالنسبة للفهم 

، ولذلك فإن األداء الضعيف للمعسورين  قرائيا على اختبارات القراءة من 

أجل الفهم يكون سببه ضعف مهارات فك رموز الكلمة ، والتي تجعل عملية 

  نقل الصوتي للحرف صعبة ال

  :المعسورينالصعوبات القرائية التي تّم رصدها لبعض  •
ى مرحلة إل ن يكون قد وصلأاالبتدائي ، يفترض  الرابعفي مستوى الصف  التلميذ       

و الخلط بين الكلمات مما يعيقه عن الفهم ، أالتهجئة  إلىاالنطالق في القراءة دون اللجوء 

االبتدائي الرابع في الصف  أن المعسورين نه لوحظ أال إاءة ويبطىء سرعته في القر

و ألسباب أضعف مستوى التعليم الذي يحصل عليه ،  إلىيعانون صعوبات قرائية معزوة 

و تدني مستوى خبراته ، وأمكن حصر أو حاله الصحية أشخصية تتعلق بمستوى ذكائه 

  :درجة هيالصف في مستويات مت المعسورينالصعوبات القرائية لبعض 

  ضعف القدرة على التمييز بين الحروف المتماثلة في الشكل المختلفة 

  ) د ، ذ( ، ) ج ، ح ، خ( ، ) ب ، ت ، ث: ( في  األعجام من مثل

  .الخ) ... ع ، غ ( ، ) س ، ش ( ، ) ر ، ز (      
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ضعف القدرة على التمييز بين الكلمات المتشابهة في الشكل مع اختالف في اعجام     

  ) جزر ، خرز ( ، ) بنات ، نبات ، ثبات : ( لحروف من مثلا

  . الخ) ... حبر ، خبر ، خبز ( ، ) صيف ، ضيف ( 

  ضعف القدرة على التمييز بين أصوات الحروف المتقاربة في النطق من   

  ).ت ، ط ( ، )  د ، ص ( ، )  ظ ، ذ ( ، ) ق ، ك (، ) س ، ص ( مثل   

  :  بعض حروفها مثل ت ،التي تتشابه أصوا اللفظ غير السليم للحروف  

  الخ) ..صالح ، سائح ( ، ) صائد ، سائد ( ، ) سوس ، صوص ( 

  النطق غير السليم لبعض الحروف في الفصيحة وبعضها في العامية   

  : مثل  معسورحسب اختالف البيئة المحلية لل 

   ،) ض ، ظ ، د ( ، ) ظ ، ذ( ، ) ذ ، ز ، د ( ، ) ث ، ت ، س(  

  ).ق ، ك ، أ (  

  .ضعف القدرة على قراءة كلمة   

  .ضعف القدرة على تركيب كلمة من حروفها  

  .لى حروفهاإضعف القدرة على تحليل كلمة 

  .ضعف القدرة على تركيب كلمة من مقاطعها  

  .ضعف القدرة على قراءة جملة كاملة 

  .لها ى الكلمات المكّونة إلضعف القدرة على تحليل جملة  

  :.لقدرة على تركيب جملة من كلمات مبعثرةضعف ا 

  .ضعف القدرة على قراءة وفهم فقرة

  .لى الجمل المكّونة لهاإضعف القدرة على تحليل فقرة 

  .ضعف القدرة على تركيب فقرة من جمل مبعثرة

  )القراءة كلمة كلمة (القراءة المتعثرة المتقطعة 

  .و الجملةأتكرار قراءة الكلمة 

  .التتبع باالصبع

  .و سطر عند القراءةألقفز عن كلمة ا

  .التحزر والتخمين بدال من التهجئة

  .القراءة مع عدم الوقوف على نهاية الجملة بالساكن

  النقطة ، الفاصلة ( القراءة دون مراعاة عالمات الترقيم المختلفة 
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  )وغيرها .. االستفهام والتعجب

  .القراءة السردية غير المعبرة عن المعنى

  .في مجالي المفردات والتراكيب للمعسورالقاموس اللغوي تدني مستوى 

  .صعوبة فهم جملة

  .صعوبة فهم فقرة

  .الرئيسة األفكارصعوبة استخراج 

  .القراءة مع فهم المعنى المباشر فحسب

  .لى المغزى أو الهدف من النصإالقراءة مع ضعف القدرة على الوصول 

  .ءةالقراءة مع ضعف القدرة على نقد المادة المقرو

   Marslandمارسلند( وجاءت هذه الدراسة شبيهة مع دراسة كل من             

قارئا ضعيفا من ناحية  التي اعتبرت المعسور)  Vollutino.1987  فولوتينوو

القراءة الجهرية وخصوصا من ناحية الهجاء، لكن إجابته تكون  طبيعية عندما تكون 

  .األسئلة الموجهة له مرتبطة بالمعنى

القراءة الجهرية  لكن  إن المعسور يتجنب)    Vollutino 1987فولوتينو   (  ويرى      

يهتم بمعنى النص،عكس التلميذ العادي الذي يفضل القراءة الجهرية ،ويتمتع بها  وهذا 

  .اكتساب مراحل القراءة في)  Chall 1967شال  (ما توصلت إليه 

الذي )    Horsnby 1985 هورزنبي( ا   كما تتماشى مع النتائج التي توصل إليه    

أورد ضمن مؤشراته أن بعض هؤالء المعسورين  يقرأون بصورة رديئة الكلمات 

داخل المحتوى ،ولكنهم يعطون إجابات ذكية عندما يتم إعطاء أسئلة لهم مبنية على 

هذا المحتوى ، ويبدو أن المعسور ال يقرأ الكلمات بصورة خاطئة ولكن يقرأها كما 

اها ويقوم بعمل التخمينات المبنية على فهمه  للمحتوى أو بعض أجزاء الكلمة التي ير

الذي يرى أن )   Horsnby 1985 هورزنبي( يشعر بأنه فهمها  ،كما نتفق مع 

المعسور يقوم بإبدال الحروف في القراءة ،والهجاء والحديث ،وإن القراءة الجهرية 

ذكاء ،كما نتفق مع أعراض عسر القراءة التي لديه بطيئة ومترددة، إذا ما قورنت بال

  عرضها

  .وأهمها اإلبدال ،والحذف)   Harris 1981هاريس (  
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وقد حاولنا االعتماد على الدراسات السابقة لتدعيم دراستنا، وعلى أراء بعض   

أن القراءة )  1981حسن شحاتة (أشار إليه   المختصين في هذا المجال  ونذكر ما

سيلة تشخيصية وتقويمية تساعد في تحديد ما يحتاجه الطفل من الجهرية تتخذ كو

مهارات ، فيستمع المعلم لقراءة التلميذ ليكتشف أخطاءه فيعدل من أساليب التدريس 

  . لتالئم مع احتياجات التلميذ

أن القراءة الجهرية هي العملية التي يتم بها تقييم مستوى )  1985بدرية المال (وتذكر 

ا ترجمة الرموز الكتابية ،وغيرها إلى ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة التالميذ، ألنه

متباينة الداللة حسب ما تحمل من معان ،فهي تعتمد على رؤية العين للرمز ،وعلى 

النشاط الذهني في إدراك معنى الرمز ،وعلى التلفظ بالصوت المعبر كما يدل عليه 

شرة وهم يستخدمون مهاراتهم ذلك الرمز ،وعن طريقها يمكن مالحظة األطفال مبا

  .المكتسبة في القراءة ،بذلك يمكن استخدامها كمادة لها قيمتها للتشخيص
بأن اختبارات القراءة الجهرية هي اختبارات تهدف إلى ) 1985بدرية المال  (وتضيف 

تشخيص التأخر في القراءة الجهرية وتعطي للقائم بالتشخيص فرصة  تحليل مهارات 

 يمكن تقويمها باختبار القراءة الصامتة، وعن طريق القراءة الجهرية  يمكن القراءة التي ال

كشف مدى معرفة الكلمات ،وأصوات الحروف ،واإلدغام ،والنطق الجيد والنطق 

المعكوس ، والحروف المعكوسة ، والحذف ، واإلبدال ،وإهمال عالمات الترقيم والتكرار 

ن مكان الكلمة واستعمال األصابع أثناء ،إضافة عيوب الحديث، و سوء النطق، وفقدا

القراءة،أما ما يمكن أن نالحظه في دراسة العينة فهو التناقض بين القدرات العقلية التي 

يمتلكها المعسورون هذا تبعا الختبار الذكاء والقدرة القرائية الضعيفة ،وهذا ما يؤكد 

معسور يتمتع بذكاء عادي لكن تعريف الفيدرالية العالمية لعسر القراءة ، التي ترى أن ال

وهذا ما تأكد في الدراسة التي قمنا بها، حيث .القدرات المكتسبة ال توازي القدرات العقلية

  .كان مستوى المعسورين  ضعيفا والنتائج بعد تطبيق اختبار القراءة  توضح ذلك

يمكن عرض مختصر للنتائج  الدراسات  حتى  تدعم ما توصلنا إليه من خالل      

  .             تطبيقنا الختبار القراءة الجهرية 

  : بعض الصفات العامة للطفل المعسور وهي )     Calfee  1983كالفي  ( يذكر   

يقوم بعكس ، وإبدال . تكون نسبة ذكاء الطفل عند المتوسط أو أعلى من المتوسط 

  :الحروف في القراءة أو الهجاء أو الحديث والدليل على ذلك هو 
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 .الكلمات الصغيرة في الكتابة حذف  •

 .يظهر تردد في القراءة الجهرية •

 .استرجاعه للكلمة ضعيف ،وكذلك مهارات فك رموز الكلمة •

يفقد القدرة على القراءة من أجل الفهم أثناء الصراع من أجل التعرف على  •

  .الكلمات

 إلى أن المعسورين الذين  يجدون صعوبة)  Miles 1983ميلز ( كما أشار أيضا 

كبيرة في القراءة  ويخلطون بين الحروف ، كما أنهم يقلبون الحروف والكلمات 

،وعدم القدرة على تذكر الكلمات ، كما أنهم يجدون صعوبة في التركيز، ويحذفون 

  . الكلمات ،والجمل وفرط في النشاط 

فيرى بطئا عاما في األداء مع التردد عند مقابلة ) Harris 1981 هاريس ( أما  

ت غير مألوفة وعديمة المقاطع، و وجود اضطراب بالنسبة للحروف واألصوات كلما

المقابلة ، وحذف الكلمات القصيرة ، وجمع أو حذف األسماء المفردة، واختصار 

  .الكلمات الطويلة ، واإلبدال

أن األطفال الذين يعانون عسر القراءة ، يظهرون )   Levin 1975ليفن ( كما أضاف 

  :عة من األنواع المختلفة من السلوك  هيفي القراءة مجمو

 .غالبا ما يقرأون الكلمات والجمل دون أن يفهموا •

 .لدى هؤالء صعوبة معينة في قراءة الكلمات المجردة •

 .غالبا ما يحذف هؤالء األطفال نهايات الكلمات التي يقرأوها •

  .          هؤالء األطفال ال يستطيعون معرفة الخطأ في الكلمات الخاطئة

ومن خالل العرض السابق يمكن أن نستنتج أن تطبيق اختبار نص القراءة 

على المعسورين وضح لنا الصعوبة الكبيرة  التي يعاني منها المعسور في 

عملية القراءة الجهرية ، حيث يكون ضعيفا جدا في  هذا الجانب ، إضافة  

مثل اإلضافة ، والحذف  إلى ما يتبع ذلك من أنواع عديدة من األخطاء

هذا ما يجب أن يؤخذ   بعين االعتبار في   جانب القراءة ,،واإلبدال والتكرار

  .الجهرية ، عند تشخيص عسر القراءة ،وهذا ما قمنا به في هذه الدراسة
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وركزنا على ) في الفصل الثالث ( سبقت مناقشة مراحل عملية الكالم واألجهزة المتضمنة 

اإلرسال والتي تشمل إخراج األصوات وفق ألسس معينة  بحيث يخرج  مرحلة اإلنتاج أو

كل صوت متمايز على األخر ، وفقا للمخرج  وطريقة التشكيل والرنين  وبعض الصفات 

األخرى ، ثم تنظم هذه األصوات طبقا للقواعد المتفق عليها في الثقافة المحيطة بالطفل ، 

يعد نطق األصوات الكلمات بصورة صحيحة ، لتكون الكلمات والجمل والفقرات وهكذا  و

  وقد يظهر النطق الكلمات

غير صحيحة كما وجدناه في االختبار ، ويصعب تحديد سبب معين لتلك األخطاء التي  

وجدناه عند تطبيق اختبار القراءة ، ألن المعسورين الذين يعانون من هذه األخطاء  ال 

وفي معظم ) ب التشخيص في هذه الدراسةحس( يختلفون عقليا ، أو بدنيا عن أقرانهم 

الحاالت نجد أن قدرة المعسورين الذين يعانون هذا المشكل أن عملية التواصل ليهم 

  .محدودة

يمكن تعود هذا األخطاء التي يقوم بها المعسورون إلى بعض األسباب النوعية منها 

بثالثة أشهر حاسة السمع ، وهي أهم مرحلة التي تمارس عملها قبل الوالدة الطفل 

تقريبا ، وتعمل على تكوين الحصيلة اللغوية التي تمكنه من ممارسة الكالم عندما 

تصل األجهزة المعينة درجة النضج المناسبة لذلك ، وال يقتصر تأثير حاسة السمع 

على الحاسة فحسب بل تؤثر بصورة أساسية على عملية الكالم ،  ويعد هذا المشكل 

قراءة ، فقد يستطيع المعسور سماع بعض األصوات دون من أهم مسببات أخطاء ال

في عالج هذه ) 1982ميلز (يمارس ما يسمعه فقط،  ولقد قام   يأخرى وبالتال

منذ سنوات مضت التدريب على التمييز السمعي كجزء من عالج هذه  تاضطرابا

نطق  ،  تاالضطرابات ، بضرورة اختبار قدرة األطفال الذين يعانون اضطرابا

فة على التمييز بين األصوات الصحيحة التي ينطقوها وتلك الصحيحة ، فعلى وظي

في كالم اآلخرين ، وقد ال ) ر ، ل(سبيل المثال المعسور  قد يستطيع التمييز بين 

  .  يستطيع ذلك بالنسبة لكالمه

ورغم أن أكثر من الدراسات أوضحت وجود عالقة بين عدم القدرة على التمييز 

ات النطق لدى المعسور ، إال أنه ال يوجد دليل واضح على أيهما السمعي واضطراب
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يسبق األخر ، بيد أن قدرة المعسور على االنتباه إلى كالم المحيطين به في القسم ، 

حسب الدراسات أنظر الفصل (  أثناء قراءة الجهرية من طرف  زمالءه ، والتركيز  

اعده على استخدام األصوات التي ،   يس) السادس المعسورين يعانون مشكل االنتباه

سمعها ، كل ذلك يعكس قدرته على التمييز  السمعي ، وكذلك على تنمية القدرة على 

  .التمييز السمعي بالتالي نطق الكلمات بصورة صحيحة
لقدرة على التنسيق وهناك من يرى بأن  التناسق الحركي يلعب دورا فعاال في القراءة ، والمعسور يعاني من هذا الجانب ، أي عدم ا  

  .بين ، الحركات الالزمة للنطق ، عدم التحكم اإلرادي في حركة أجزاء النطق 

فولوتينو   (قد يعرف المعسور الكلمة مرئيا يمكن التمييز بينها  وبين كلمة أخرى  

1987 Vollutino      ( بيد أنه ال يستطيع القيام بسياق الحركات الالزمة لنطق

يحة ، وقد نجد هؤالء المعسورون يبذلون جهدا كبيرا في الكلمات  بصورة صح

محاولة القراءة بدون جدوى حسب ما الحظناه  خالل التطبيق النص القراءة على 

عينة البحث ،  وعلى ذلك ينطقون تلك الكلمات بسرعة بدون اضطرابات في المواقف 

حكم اإلرادي في التلقائية بعيد عن اآلخرين ، ومن هنا تتضح عدم قدرة المعسور الت

  .حركات أجزاء النطق بدرجة مناسبة لممارسة القراءة

  

II.5.3   .اختبار االنتباه وتوافق التالميذ في : تفسير نتائج التناول اإلجرائي الثاني

  :القسم

  

لسنوات طويلة كان رأي المربين أن  بيئة مدرسية معينة قد تسهل النمو التربوي 

ل آخرين ، واالتجاهات الشائعة تجاه التعلم الذاتي لبعض األطفال وتكون ضارة ألطفا

هي محاوالت لخلق بيئات قد تكون فيها عدد أكبر من األطفال الناجحين عما قبل ، 

الكثير من األطفال  ال يتم التعرف عليهم أنهم يعانون مشكل االنتباه حتى يلتحقون 

نوا قد قضوا بالفعل بالمدرسة ، والبعض األخر ال تطلق عليهم هذه التسمية حتى يكو

  .سنوات عديدة بالمدرسة 

وقد بدأ الباحثون منذ عهد قريب فقط في التفكير في أهمية بيئة الفصل التي تكون سببا  

لذا نجد هناك مقاييس  لقياس انتباه . في  خلق اضطرابات  السلوكية لدى األطفال 
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أن نستفيد منها في  األطفال  توافقهم في القسم التي تقدم معلومات قيمة التي يمكن

  .       مساعدة الطفل المعسور

من خالل النتائج التي تحصلنا عليها بعد استعمال أدوات اإلحصاء نالحظ أن هناك    

إن مقياس انتباه األطفال وتوافقهم يقدم عناصر رئيسية في . اختالفا بين العينتين

في حدة التقديرات التي العملية التشخيصية والعالجية وحتى إن كانت هناك اختالفات 

عندما .  يقوم بها المعلم ، فقد نبحث عن تفسيرات تتعلق بأداء المعسور في القسم

يكون المعسور مفرط النشاط ، فقد نتصل بالمعلم لجعل المحيط المدرسي أكثر مرونة 

أما إذا كان الطفل مفرط النشاط بصورة منتشرة ،ال بد من الرجوع إلى التقييم .له

نفسي واإلضافي لتقدير العوامل البيولوجية النفسية والبيئية التي تمس بشكل الطبي وال

  . وثيق صورة الطفل الحالية

فالمعسور ليس مجرد طفال يعاني القصور في االنتباه ، أو النشاط المفرط ولكنه طفل 

يعيش ويتعلم في المحيط المدرسي والمنزل، ويستطيع هؤالء المعسورون أن يتغيروا 

  .ن مهمة اإلحصائي النفسي ، والمعلموهنا تكم

ولتقديم صورة لسلوك المعسور  يمكن النظر إلى األعراض األربعة المرتبطة به 

باضطرابات قصور االنتباه المفرط الحركة، ومن خالل هذا البحث  يمكن أن نشير  

إلى أنه ليس هناك نوع واحد من المعسورين ذوى مشكالت قصور االنتباه والنشاط 

وإنما عدة أنواع ، تشير هذه الصورة إلى المشكالت المصاحبة والمستقبلية  المفرط

  .للمعسور 
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أو التسرع أو لهذا يجب أن نولي االهتمام بالمشكلة أكثر حدة هي نقص االنتباه 

النشاط المفرط أو مشكالت  السلوك أو أكثر من عنصر معا ، لهذا يجب أن تكون 

حتياجات لكل معسور أكثر، كما تنعكس في التدخالت العالجية لمواجهة هذه اال

األعراض األربعة السابقة الذكر، ولن يكون تدخال عالجيا واحدا فعاال مع جميع 

المعسورين  الذين تكون درجاتهم مختلفة، مثال المعسورون الذين تحصلوا على 

درجات مرتفعة على نقص االنتباه هم أكثر األطفال الذين معانة من عسر القراءة 

ن القراءة تتطلب االنتباه المتصل لمدة من الوقت ، يوصي بتدخالت عالجية ،أل

  .لتحسين انتباههم

أما المعسورون الذين تحصلوا على درجات مرتفعة في  اختبار التسرع ،أنهم يعانون 

مشكالت السلوك  العدواني، ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار أنواع مختلفة من 

. ء هؤالء المعسورين مع اآلخرين وضبطهم ألنفسهمالتدخالت العالجية لتحسين أدا

والمعسورون الذين تحصلوا على درجات مرتفعة من التسرع ونقص االنتباه ،هم 

األكثر احتماال ألنهم يحتاجون المزيد من التقييم والعالج الطبي، وقد يوصي الطبيب 

 زالت  المعسور باستعمال المنبهات لتحسين مشكالت االنتباه ،لكن رغم ذلك فال

هناك حاجة إلى جهود المدرسة واألسرة لمساعدة المعسور على التحكم في سلوكه 

كما أشرنا في استعراض موجز لإلجراءات التفسيرية المحتملة ، فإن . المتسرع

المعسورين الذين تكون درجاتهم مرتفعة في االختبار ،تكون لديهم احتمالية مرتفعة 

ويجب أخذ الدرجات في .لوكية والنفسية المتعددة للمعاناة المشكالت التربوية والس

االعتبار ألنها تشير إلى البيانات التي يمكن مالحظة مشكالت المعسور في أوضح 

هكذا يجب أن تكون التدخالت العالجية من قبل   الوالدين و المعلمين أو ,صورة ،

  .كليهما 

ر هذه الخصائص ألنهم إن المعلمين الذين يعرفون التالميذ يمكنهم مالحظة وتقدي  

أكثر األشخاص وعيا بالمظاهر والخصائص السلوكية التي يتميز بها من يعانون عسر 

القراءة  ، ويكون المعلمون من أكثر العناصر إسهاما في الكشف المبكر عن  ذوي 

كما )  في الفصل السادس( الصعوبات وتنفيذ البرامج العالجية  كما وضحنا ذلك 
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إلى أن المعلم يمكنه تحليل سلوك التالميذ  حيث ) Rutter   1977رايتر  (ذهب إليه 

  .أن تقدرياته للخصائص السلوكية لذوى صعوبات التعلم أكثر فعالية

ضمن المنهاج الدراسي حالة اضطراب فرط الحركة وقلة  الكثير من المدرسين درسوا

المشاغب  تلميذالمثل هذه الحاالت، فيصفونه  نيتناسو االنتباه، ولكن قد ينسون أو

يكثرون من الشكوى منه ونقده، وتضطرب العالقة بين  الكسول، يعاملونه بقسوة،

علمنا أن أغلب حاالت فرط الحركة  وإذاالفشل الدراسي،  والمدرس، ويزداد التلميذ

أهمية رفع  أدركناالتعرف عليها وتشخيصها من قبل المدرسين،  وقلة االنتباه يتم

قبل  فية تعاملهم مع تلك الحاالت، ومنع المشاكلوكي الوعي لدى المدرسين

طبيعية أو أقرب  المعسورين  القدرات الذهنية لهؤالء،:التحصيل العلمي ..حدوثها

 ة في عدم قدرتهم علىي، وتكمن المشكلة الرئيس)حسب عينة البحث(  للطبيعية
يعيد  اً ماالتركيز، ومن ثم عدم االستفادة من المعلومات والمثيرات من حولهم، وكثير

 دراسة المرحلة بسبب الرسوب، وبعض األطفال يكبر وهو فاشل دراسياً، ويكون
كما .   العالقات مع األطفال اآلخرين ..ضعف من بقية أهله وأقرانهأتحصيله العلمي 

الي التي  رأت أن  المعسور    )Newton 1984 نيوتن (تتفق دراستنا مع  دراسة 

ة االنتباه لديه الكثير من األعراض التي تؤدي إلى اضطراب فرط الحركة وقليعاني 

 اندفاعيوصداقة مع األطفال اآلخرين، فهو  اجتماعيةالقدرة على بناء عالقات  عدم
في  بطبعه، ال ينتظر دوره في اللعب، ال يكمل اللعبة التي يقوم بها، يقاطع اآلخرين

يقع في  معهم، كثيراً ماالكالم واللعب، ال يعطي اآلخرين الفرصة ، عنيف في تعامله 

وعدم اللعب  خصام معهم، لذلك نراهم يبتعدون عنه بالتدريج، يحاولون االبتعاد عنه

 ..معهم تعامله سوء معه ما أمكن، مما يجعله يشعر بالعزلة ، ويزيد من
الثقة   عدم أن المعسور يعاني ) Miles   1981ميلز (كما  تتفق أيضا مع دراسة   

بالنفس نتيجة ردود الفعل لما يقوم به الفرد نحو اآلخرين وما يقوم  قةتتكون الث :بالنفس

نحوه، والطفل المصاب بفرط الحركة وقلة االنتباه عالقاته سيئة مع  به اآلخرين

حوله سواء في المنزل أو الشارع أو المدرسة، وردود الفعل نحو ما يقوم  المجتمع من

توجب ردود الفعل الحسنة والثناء، فهو ال ومن داخلة فهو ال يقوم بأشياء تس به سيئة،

 التعامل مع اآلخرين، ال يستمع لألوامر، من هنا تتكون لديه صورة سيئعمالً،  ينجز
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   .نفسه سيئة عن نفسه، ويفقد الثقة في التعامل مع اآلخرين ومن ثم يفقد الثقة في
 على السيطرة علىلالنعكاسات السلبية لفرط الحركة وقلة االنتباه، وعدم قدرته  نتيجة

وعالقاته  تصرفاته غير الطبيعية، والمعاناة والضغوط النفسية التي يواجهها الطفل،

على حالته  االجتماعية السيئة في المنزل والشارع والمدرسة، كلها تنعكس سلباً

   .األمراض النفسية النفسية، فتؤدي إلى اضطراب المزاج، االكتئاب والقلق وغيرها من

باالنزعاج إذا ما كلفهم  ويشعرونأن المعسورين )  Harris    1985س هاري( يعتبر 

زمالئهم األطفال ويميلون  معكما أنهم يخشون العالقة . المعلم بوجبات بيتية صعبة 

 1985 هاريس( حسب  المربي إن، إلى الحذر من المخاطر مهما كانت بسيطة 

Harris   (مشكالت التي يعاني منها يستطيع من خالل خبرته وتجربته أن يتلمس ال

  :من خالل المالحظات التالية  األطفالهؤالء 

 . كبيرة ال تتناسب مع قدراتهم العقلية  بصورةانخفاض مستواهم الدراسي   •

 . األسبابظهور عالمات االنزعاج ألتفه   •

ظهور عالمات الخجل واالنكماش ، واالبتعاد عن المشاركة في األنشطة   •

 .وحتى الدراسة  العامة

 .القلق وعدم الشعور باألمان   •

  .االكتئاب واالنطواء ، وقد يعقبها حالة من الثورة والبكاء   •

اآلباء واألمهات أن ظهور هذه المؤشرات لدى أطفالهم ال  منالكثير  ويعتقد

تتعلق بمراحل النمو،وأنها ستزول عند  بسيطةيعدو عن كونه مجرد مشاكل 

مثل هؤالء األطفال الذين ال  تجنبولون كما أن بعض المربين ربما يحا.الكبر 

 .يتميزون بمواهب ملحوظة 

  1974 ويليمس  Simpson  سبسون(المعسورين  حسب كل من   هؤالءينتاب  قد 

Williams  (  إلى  يلجئونأحياناً نوبة من الغضب والثورة ويعقبهما نوبة بكاء  وقد

 اآلخرينفي تعاملهم مع ] الجبن[ الفرار من المدرسة ، وفي الغالب يبدو عليهم 

مهما  تغيرحيال أي ] الحساسية الزائدة [ و ]عدم الثقة بالنفس [، و] بالخجل[،ويتسمون 

عن  ،واالبتعادكان طفيفاً في تفاعالتهم العادية مع زمالئهم ، وتنتابهم مشاعر الضيق 
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قات عال تكوينالتعامل مع اآلخرين بسبب إخفاقهم في إظهار قدرتهم على المواجهة أو 

  .عادية مقبولة مع زمالئهم 

األطفال  هؤالءفي الغالب إلى شعور  اآلخرينتؤدي الحساسية إزاء ردود أفعال  كما

أي شيء مفضلين االنزواء داخل  عملغير الطبيعي واالرتباك وتجنب ] الخجل [ ب

،أو خشية سماع ؤالس أيالصف خشية الوقوع في الخطأ عندما يوجه لهم المعلم 

  .الئقة من زمالئهم  تعليقات غير

من التشاؤم وفقدان األمل في  )   Miles   1981ميلز ( المعسورون  حسب   ويعاني 

والمثابرة اإليجابية ، وال يسعون إلى  اإلقدامإشباع حاجاتهم ، واإلحباط ، وتجنب 

ال يوجد شيء في الحياة يستحق البقاء   بأنهتحقيق أهدافهم ، وقد يدعم هذا شعورهم 

حتى في  الذي قد يجعلهم يفكرون  واليأسم نوبات الحزن ، ولوم النفس وتنتابه

الوقت المناسب لدى  فيباالنتحار إذا ما ساءت أحوالهم ، ولم تجري معالجتهم 

  .المعسورين

كما استفدنا من الدراسات التي اهتمت بدراسة جانب انتباه التالميذ وتوافقهم داخل 

والتركيز حسب  هسورين يعانون سوء االنتباالقسم للتأكد من أن  التالميذ المع

)  Williams  1974 ويليمس  Simpson  سبسون( الدراسات التي قام بها كل من

التي تتمثل .اللذان أشارا أن هناك عدة أعراض يمكن أن نالحظها عند المعسورين 

  .فيما يلي

  .أعراض قلة االنتباه  

  التركيز ضعف •
 . صعوبة في التركيز واالنتباه  •
 . الذاكرة ضعف  •
 . النشاط أوالفشل في التركيز واالنتباه لتفاصيل الموضوع   •
 . النشاط صعوبة في تنظيم المهمة التي يقوم بها أو  •
 -العمل  - واجباته المدرسية( القيام بعمل أخطاء تدل على عدم االهتمام   •

 .معه عند الحديث اإلنصاتعدم     (النشاطات األخرى التي يقوم بها
 . تباع التعليمات واألوامرعدم أ  •
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 .التي تطلب منه المهام إتمامالفشل في   •
 .تركيز وجهد فكري إلىأو يرفض المشاركة في النشاطات التي تحتاج  يتجنب  •
 . الخارجية يسهل عادة تشتيت انتباهه بالمؤثرات  •
 . كثير النسيان في النشاطات اليومية  •
 . اليقظة أحالم  •
 .ومظهرهغير مرتب في نشاطه ودروسه   •
 . النشاط –أعراض فرط الحركة   •
 .من العالمات المميزة لفرط الحركة وتعتبر -كثير الكالم   •
 .يتململ كثيراً  ، للحركة شعور دائم بالحاجة  •
عدم الجلوس في نفس المكان ،   الكرسي يتحرك على ، هأو قدمي هيحرك يدي  •

 . لمدة طويلة
 أوأو أماكن  -في الفصل  يترك الكرسي ،  التضجر بسرعة ظهور عالمات  •

الركض واللعب والتسلق حتى في  ،  بدون هدف أو سبب - حاالت مشابهة

  اللعب بإزعاج دوماً ، األماكن الخطرة  المناسبة أو األوقات غير
يجد صعوبة  ،  نشاطهم يضايق األطفال اآلخرين ، ويقوم بتخريب لعبهم أو 

 .يقومون بها بهدوء تيمشاركة اآلخرين في األنشطة ال أوفي اللعب، 
 . الفوضوية .   •
 .  التصرف بسذاجة  •
 .: االندفاعيةأعراض   •
 . وعدم االنتظار االستعجال في الحديث والرد  •
 .اكتماله يجيب على السؤال قبل   •
 . اآلخرين كثيراً يقاطع  •
  يجد صعوبة في انتظار دوره  •
 .باإلحباط ألتفه األسباب الشعور  •

  :األعراض السلوكية
 .  رالتهو •
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 . الفوضوية  •
 . سرعة االنفعال  •
 . اإلثارة سهولة  •
 . تغير المزاج بسرعة •
 . األمور الالمباالة بعواقب  •
 . األنطوائية والخجل  •
 .عدم القدرة على التعبير عن النفس النفس عدم القدرة على ضبط  •
 السلبية واالبتعاد عن مناقشة مشاركة اآلخرين في األنشطة - صعوبة في اللعب •

 .ناآلخري
 1987 فولوتينو( الدراسات التي قام بها كذلك كل من ولقد اتفقت هذه الدراسة مع

F.Vollutino ( الذي رأى أن مشكل االنتباه قد تصاحبه أعراض  يمكن أن نلخصها

  :فيما ما يلي

 : أعراض العالقات االجتماعية 
 . لآلخرين واإلساءةالعدوانية   •
 . والخجل اإلنطوائية  •
 .األطفال اآلخرين عدم وجود عالقات جيدة مع ، اآلخرين عدم التعاطف مع  •
بعض  ،على اآلخرين افتقاد المهارات االجتماعية مثل التحية والسالم  •

  :تظهر األعراض كما يلي ااألعراض، لذ
 .درجة فرط الحركة، وقد تكون محصورة من خالل التعبير عن الملل  تقل       
 . به عن ما يقوم انتباههالسهل شد  من ، صعوبة التركيز ، االرتياح عدم •
 . الدراسي اضطراب المزاج ال ينجز ما يطلب منه من عمل الفشل  •
 صعوبة القيام بالنشاطات التي اليقظة صعوبة تكوين صداقات غارق بأحالم  •

 . صعوبة االحتفاظ بعمله تركيز وهدوء إلىتحتاج 
ال يستطيع  المعسور االنضباط وتأدية الواجبات، وتلك تعتبر عبئاً على الطفل •

حوله ،  السيطرة عليها، ومن ثم عدم االستفادة من المعلومات والمثيرات من

 المؤدية لذلك ما يلي األسبابوهو ما يعرف بالتعليم، ومن 
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  .عدم القدرة على التركيز  •
 . قصيرة فمدة االنتباه لديهم •
 .األول عدم إتمام نشاط واالنتقال من نشاط إلى آخر دون إتمام  •
فإنه يتركه وال  زيادة درجة اإلحباط، فإنه مع فشله السريع في عمل شيء ما،  •

 .يحاول إكماله أو التفكير في إنهائه
 . متابعة معلومة سماعية أو بصرية عدم القدرة على  •
 . عدم الترتيب والفوضى  •
 . والتهديد االلتزام باألوامر اللفظية، مع عدم تأثير العقاب عدم  •
 .اآلخرين لمساعدة من تكالية وطلب اإلا  •

 
قد تقل أو يمكن التحكم فيها  االنتباهفرط الحركة وقلة  الضطرابالمصاحبة  األعراض

خالل العالج الدوائي والنفسي السلوكي والتربوي، ولكن هذه األعراض قد يكون  من

 اضطراباتتأثير على نمو الطفل النفسي والعضوي واالجتماعي، فتؤدي إلى  لها

ل ضعف الثقة بالنفس، ضعف العالقات االجتماعية في المنزل أخرى مث نفسية

، وغيرها، مما يؤثر على مستقبل الطفل في الحياة، األكاديميالتحصيل  وخارجه، سوء

القائمين على عالج الطفل من أطباء ونفسيين ومدرسين يحاولون التعرف على  فإن الذ

 .:مع الوالدين واألسرة العالقة:  المشاكل ومنع حدوثها، ومن هذه المشاكل هذه
إلى أقصى درجة فال  ونتحملهأن  نصبر عليه )   Miles   1981ميلز ( لهذا يرى 

ألن استخدام العنف معه ممكن أن يتحول إلى عناد، ثم إلى عدوان ،للعنف معه

مضاعف؛ ولهذا يجب أن يكون القائم بهذا التدريب مع الطفل على عالقة جيدة به، 

ن الصبر، والتحمل، والتفهم لحالته، فإذا لم تجد ذلك في نفسك ويتصف بدرجة عالية م

  . فيمكن االستعانة بمدرس لذوي االحتياجات الخاصة ليقوم بذلك
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II.6.3  : تفسير نتائج الفرضيات:  

 أسفرت نتائج البحث ،على وجود اختالف بين المعسورين والعاديين              

لك  المعسورون  سلوكات عدوانية سواء  في ظهور السلوك العدواني ،حيث س 

مباشرة أو غير مباشرة أو السلوك اللفظي ، بدرجات عالية ،مقارنة مع العاديين ،وهذا 

وعلى هذا األساس، فكلما كانت هناك . نظرا لعسر القراءة  التي يعانون منها  

ستوى و كلما كان م.صعوبة في القراءة كلما لجأ المعسور إلى استعمال العدوانية 

التلميذ جيد ا  في القراءة كلما انخفضت درجة عدوانيته،حيث تشير تلك العدوانية إلى 

الضغط الذي يعاني منه المعسور ، لذلك يلجأ إلى استعمال هذا السلوك لتغيير 

الوضعية أو للتخفيف من حدة التوتر الذي يعاني منه ،وهذا السلوك  يوظفه في تجاوز 

  .لجلب انتباه اآلخرينالوضع داخل القسم ،وربما 

سنحاول تفسير الفرضيات الجزئية على حدة ثم بصفة مجتمعة، وقد افترضنا 

في هذا البحث سبع فرضيات  ، لكن من خالل أدبيات الموضوع في الجانب النظري 

ال حظنا أن هناك تنوعا في مظاهر وأبعاد السلوك العدواني ، بل تداخل والذي يمكن 

 أن غايتها واحدة وأساسية وهي إلحاق األذى ، والضرر أن نجده فيما بينهم، إال

باآلخرين ، سواء كان اإليذاء  ،هدفا في حد ذاته أو وسيلة لتحقيق شئ معين ، أو 

  . محاولة الدفاع عن النفس

توجد فروق ذات داللة احصائية  بين المعسورين .: تفسير الفرضية األولى •

  .والتالميذ العاديين في عملية االنتباه

ذات داللة إحصائية  بين المعسورين و العاديين في   فروقفترض الباحث وجود ا

فروق ذات داللة إحصائية بين ) ت(وقد أظهرت نتائج اختبار . عملية االنتباه

  ) 31انظر الجدول رقم( المجموعتين ، أظهر العاديون تقدما ملموسا في هذا االختبار 

، عكس المعسورين الذي ينعكس بدوره في  وهذا ينعكس على أدائهم في القراءة الجيد

،  دور  االنتباه في عملية  القراءةكثرة عدد األخطاء أثناء القراءة ، وقد بينت الدراسات 

لكن ما لحظناه أن المعسور حسب هذه الدراسة يعاني من عملية اإلسراف في تركيز 

ورتها وخلفياتها، االنتباه وتطويله أثر في عالقات الشكل واألرضية بين األحرف ومجا

  .واألمر الذي أدى  إلى تشتت االنتباه
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كما أن التركيز على منتصف الكلمة يؤدي إلى توسعة مدى االنتباه، وتجعله يحيط 

ويسيطر على كل مكونات الكلمة، وهو ما يجب أن يركز عليه المعلمون عند تدريب 

رف  الذي يمثل وسط األطفال على قراءة الكلمات الطويلة ويمكنهم في ذلك تلوين الح

كما تتفق دراستنا .  في عملية العالج   ) Orton  1925أرتون ( الكلمة كما أستعملها 

أن المعسور  يعاني عدم القدرة على التركيز ، )  Miller 1971 ميلر ( مع دراسة    

وال يستطيع التركيز بشكل عام معتاد ألنه يحدث له االضطراب دون مبرر أو 

  .ته على السيطرة على انفعاالته وأفكاره الداخلية ضرورة ،عدم قدر

                                                              

توجد عالقة ارتباطية بين عملية االنتباه واألداء القرائي :  تفسيرالفرضية الثانية   

  :لدى المعسورين

رتباط بين ضارب للوصول إلى تأكيد هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اال    

ومن خالل معامل )  32انظر الجدول رقم (القراءة ومعدل المعسورين في االنتباه، 

إلى أن هناك عالقة بسيطة بين االنتباه واألداء  0,254االرتباط الذي وجدناه يساوي 

القرائي ، ومن هنا يمكن أن نقول أن هذه الفرضية تحققت انطالقا من معامل االرتباط 

بر إحصائيا ، رغم تلك العالقة البسيطة ألن كما أشرنا في الدراسات الدال والمع

السابقة أن القراءة نشاط معقد تساهم فيه عدة ميكانيزمات، سمعية، وبصرية، وحركية، 

أن )  Perfetti 1985برفيتي      Goodman 1972كودمان(( كما يرى  كل من 

 واإلدراك، والذاكرة السمعية، القراءة مهارة تخضع لعدة عمليات معرفية كاالنتباه،

 واللغة الكالمية والذاكرة الفونولوجية ،والذاكرة العملية، والذكاء، والذاكرة المرئية،

  .والمنزل والمحيط الذي يتمثل في كل من المدرسة،

أن هناك عوامل سيكولوجية وعومل اجتماعية )    Ellis  1993إليس (كما  لخص  

ءة، وقد لخص الباحثون اثنى عشر عامال سيكولوجيا تتدخل في عملية اكتساب القرا

يتدخل في عملية القراءة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولكن كل عامل يختلف تأثيره 

  .لهذا يمكن أن نقول أن االنتباه  يعتبر عامل من العوامل. أثناء عملية القراءة
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لدى  شدة االنتباهتوجد  عالقة ارتباطية بين العدوان و.: تفسير الفرضية الثالثة •

  .المعسورين

للوصول إلى تأكيد هذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بين معدل االنتباه 

ومن خالل معامل االرتباط الذي ) )  32انظر الجدول رقم (ومعدل السلوك العدواني  

إلى أن هناك عالقة بسيطة بين االنتباه وعسر القراءة  ، ومن  0.069وجدناه يساوي 

يمكن أن نقول أن هذه الفرضية تحققت انطالقا من معامل االرتباط الدال والمعبر  هنا

  .إحصائيا ، رغم تلك العالقة البسيطة بينهما 

هذه الحياة مبتسماً  إلىالطفل يخرج أن هناك أطفال ال يميلون إلى العنف ، وخاصة 

لعنف هم أولئك مرتكبو ا كانإذا و .في تعبيره في رفض أية ظواهر سلبية ضده بريئاً

واألمان فال أمل وال أمان حيث يتحول هذا  )المعلم (  الذين يتوقع منهم الطفل الحماية

وهذه  ، االنطواء ويتشتت تفكيره وال يقوى على مواجهة اآلالم إلى  المخلوق الضعيف

ويبدأ في مرحلة العنف  بداية ألن يدافع عن نفسه بأن يصب الغضب على المجتمع

سوء  إلىالذين يتعرضون  أن األطفال ) Newton   1984 نيوتن ( ترى. المضاد

لى إالدراسي ورسوب في المدارس و الفشل إلى المعاملة في المدرسة وهذا يؤدي بهم 

المختلفة وفي محاولة من هؤالء األطفال الذين يعانون  مصاعب مع سلطات المجتمع

مصاحبة  إلىنحون والذين يعيشون في عالم عدواني غير مريح فإنهم يج الضرب

ومدرسي ال يفهماني ولكن صديقي  أن والدي«األطفال من أمثالهم وتسمع منهم دائماً 

في الشوارع والمدارس  لمنحرفةالعصابات وجماعات ا وهي نواة لظهور» يفهمني

  . يعانون من عدم الثقة بالنفس نتيجة للضرب واإلهانة والتهديد وتجنب الذين

 1987 فولوتينو( الدراسات التي قام بها كذلك كل من عولقد اتفقت هذه الدراسة م

F.Vollutino ( الذي رأى أن مشكل االنتباه قد تصاحبه أعراض  يمكن أن نلخصها

  :فيما ما يلي

 . لآلخرين واإلساءةالعدوانية   •
 . والخجل اإلنطوائية  •
 .األطفال اآلخرين عدم وجود عالقات جيدة مع ، عدم التعاطف مع اآلخرين  •
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توجد  عالقة ارتباطية بين السلوك العدواني وعسر : .ر الفرضية الرابعةتفسي •

 .                                                     القراءة

للوصول إلى تأكيد هذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بين معدل القراءة     

معامل االرتباط الذي ومن خالل )  34انظر الجدول رقم (ومعدل السلوك العدواني  

إلى أن هناك عالقة بسيطة بين القراءة والعدوانية ومن هنا    0،078وجدناه يساوي 

يمكن أن نقول أن هذه الفرضية تحققت انطالقا من معامل االرتباط الدال والمعبر 

لكن إذا نظرنا إلى المعدل الخاص . إحصائيا ، رغم تلك العالقة البسيطة بينهما

 .ط  فنجد بأن المعسورون يميلون إلى العدوان بالعدوانية فق

الذي أشار أن )   Harris 1981هاريس ( كما تتفق دراستنا مع نتائج التي توصل 

هناك مجموعة من الخصائص السلوكية تميز أصحاب صعوبات القراءة عن أقرانهم 

العاديين، فقد كشف بالتحليل العاملي عن وجود عوامل سلوكية ، تظهر عند 

ورين وهي العدوانية ،والشعور باالغتراب والقلق ،وفرط في النشاط ،وصاحب المعس

كما نتفق هذه النتيجة مع ما  توصل  . الصعوبة يتمتع بذكاء متوسط أو فوق المتوسط

إلى  أن المعسور يسلك سلوكا عدوانيا مقارنة بالتلميذ )  Rutter  1975 راتر(إليه 

منها في المدرسة المتمثلة في عدم قدرته على هذا راجع للمشاكل التي يعاني ,العادي

 عكما أنه يثير الفوضى دائما في القسم ،وال يستطي.التكيف مع متطلبات المدرسة

السيطرة على سلوكه وضبط نفسه ،وكثيرا ما يلفت انتباه اآلخرين ،ويتكلم دون إذن أو 

ويرتبك حين  مناسبة،وال ينتظر دوره في الكالم، كثيرا ما يكون رد فعله متطرفا ،

  . يجد نفسه في مواقف جديدة 

  . ينتج عن عسر القراءة سلوك عدواني مباشر: تفسير الفرضية الخامسة

افترضنا  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ معسوري 

الدرجات التي ) أنظر المالحق (  8، 7يتضح من الجدولين ،.القراءة والعاديين 

معسورون ،والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني المباشر  تحصل عليها ال

وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة )  ت(تأكيد هذه الفرضية قمنا باختبار 

وهذا يدل بأن الفرضية تحققت ). 35انظر الجدول رقم (إحصائية بين  المجموعتين   
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 Ann fradi أن فرادى جاكلين (، كما هناك دراسات تتفق مع دراستنا فنجد دراسة  

Jacqulin 1977 ( حول الفروق بين المعسورين والعاديين في السلوك العدواني  على

سنة وتناولت هذه الدراسة   11- 6مجموعة من أطفال المدارس االبتدائية من عمر 

العدوانية المادية المباشرة واللفظية ،ولم تتعرض الدراسة للسلوك العدواني غير 

سنوات ،لكنها  أظهرت أن  6وأظهرت عدم وجود فروق بينهما  عند المباشر 

سنة ،والعدواني اللفظي لدى  11االختالف بينهما في صور السلوك العدواني في عمر 

عند المعسورين أعلى منه عند  المباشرالمعسورين أعلى منه عند العاديين ،والعدوان 

  . العاديين 

  . القراءة سلوك عدواني غير مباشر مباشر ينتج عن عسر :تفسير الفرضية السادسة

افترضنا  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ معسوري 

الدرجات التي ) أنظر المالحق ( 10،9يتضح من الجدولين ،.القراءة والعاديين 

تحصل عليها المعسورون ، والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني غير 

وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات )  ت(تأكيد هذه الفرضية قمنا باختبار  المباشر 

وهذا يدل بأن الفرضية ). 36انظر الجدول رقم (داللة إحصائية بين  المجموعتين    

تحققت ، كما هناك دراسات ربطت عسر القراءة بسلوك غير مباشر يؤذي المعسور 

 نفسه أكثر من غيره 

األعراض )   Newton  and Thomson  1984مسون نيتون و تو( وقد لخصت  

التي يمكن مالحظتها عند المعسورين ، وكثيرا ما يستخدمون حيال دفاعية تظهر 

هناك  أعراض بدنية للقلق . بوضوح في تخوفهم من المدرسة، فيرفضون الذهاب إليها

 تزيد بصورة ذات داللة، عن األعراض التي يعاني منها األطفال المتغيبين عن

و الشراهة أو  ) (Anorexie-Boolemieالمدرسة ، و بخاصة اضطرابات األكل 

  العكس ، و النوم، و ألم البطن، و الغثيان و القيء،

  و مخاوف التلميذ ال يتم التعبير عنها بشكل مباشر فحسب

و إنما تظهر أيضا في صورة أعراض فزيولوجية  للقلق، و التي تظهر خاصة في  

و تشمل هذه األعراض . حثه على مغادرة المنزل إلى المدرسة الصباح عندما يتم
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الغثيان و القيء و الصداع و اإلسهال و الشكوى من ألم البطن و التهاب الحلق و آالم 

كل هذه األعراض قد تؤدي إلى . الساقين و قد تزيد شكوى التلميذ من قلق والديه عليه

ب إلى المدرسة، بمجرد أن يطمئن الموافقة على أن يبقى الطفل في البيت و ال يذه

  .الطفل من ذلك فان هذه األعراض عادة ما تزول

  . ينتج عن عسر القراءة سلوك عدواني لفظي  :تفسير الفرضية السابعة

افترضنا  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ معسوري   

الدرجات التي ) المالحق  أنظر( 12،،11يتضح من الجدولين ،.القراءة والعاديين 

تأكيد  اللفظي تحصل عليها المعسورون ،والعاديون بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني 

وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية )  ت(هذه الفرضية قمنا باختبار 

  .وهذا يدل بأن الفرضية تحققت ). 37انظر الجدول رقم (بين  المجموعتين    

الذي أشار أن هناك )   Harris 1981هاريس ( ق  دراستنا مع دراسة كما تتف 

مجموعة من الخصائص السلوكية تميز أصحاب صعوبات القراءة عن أقرانهم 

العاديين، فقد كشف بالتحليل العاملي عن وجود عوامل سلوكية ، تظهر عند 

في النشاط  المعسورين وهي العدوانية اللفظية  ،والشعور باالغتراب والقلق ،وفرط

  .وصاحب الصعوبة يتمتع بذكاء متوسط أو فوق المتوسط

إلى  أن المعسور يسلك سلوكا عدوانيا )  Rutter  1975 راتر(كما  نتفق أيضا مع 

هذا راجع للمشاكل التي يعاني منها في المدرسة المتمثلة في , مقارنة بالتلميذ العادي

أنه يثير الفوضى دائما في القسم  كما.عدم قدرته على التكيف مع متطلبات المدرسة

السيطرة على سلوكه وضبط نفسه ،وكثيرا ما يلفت انتباه اآلخرين  ع،وال يستطي

،ويتكلم دون إذن أو مناسبة،وال ينتظر دوره في الكالم، كثيرا ما يكون رد فعله 

  .متطرفا ، ويرتبك حين يجد نفسه في مواقف جديدة 
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II.6.3    مناقشة النتائج:    

الدراسة الحالية إلى وجود اختالف في استعمال  ا يمكن أن نستنتجه من خالل هذه م

، و جاء الفرق داال وإحصائيا لصالح لعدواني لدى المعسورين والعاديينالسلوك ا

فهم يستعملون العدوانية المباشرة بالنسبة عالية مقارنة مع السلوك  المعسورين،

يمكن أن نفسره حسب دراستنا فيما . اني اللفظيالعدواني غير المباشر  والسلوك العدو

هناك دراسات متعددة ومتنوعة أجريت حول أسباب العدوان لدى التالميذ في : يلي

البيئة ومنها من ربط السلوك العدواني بالقراءة، ومنهم بالمدارس االبتدائية، 

م ربطها  المعلم، ومنه ةوالبعض ربطها بالشخصي التي يعيش فيه التلميذ، االجتماعية

بالمدرسة،  تلك األسباب تؤثر  بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تعلم القراءة لدى 

  .التالميذ

  .سنحاول أن نناقش كل عنصر على حدة  ومدى تأثيره في ظهور العدوانية 

  :البيئة االجتماعية للتلميذ •

حياته  البيت هو البيئة االجتماعية األولى للطفل ، حيث يقضي السنوات األولى من 

حيث تتولى  منذُ الوالدة وحتى انتقاله إلى المدرسة، فالبيت إذاً هو المدرسة األولى،

األسرة التي يعيش في كنفها رعايته وتنشئته النشأة القويمة، ولذلك فأن األسرة تلعب 

من ] عاطفياً [ و ] خالقياً [ و] اجتماعياً [دوراً بالغ األهمية في تربية وإعداد أطفالها 

، بهم على السلوك االجتماعي القويموتدري إحاطتهم بالحب، والعاطفة، واألمن، خالل

وتوفير الرعاية األساسية لهم، وإشعارهم بأنهم موضع اهتمامهم وحمايتهم، واالعتزاز 

  .بهم 

وتتولى األسرة تعليمهم وتوجيههم في ممارسة السلوك المقبول اجتماعياً من خالل 

مفيدة ، والعمل على تجنيبهم كل سلوك ضار ومرفوض ممارسة األعمال واألنشطة ال

من قبل المجتمع بأسلوب تربوي بعيد عن أساليب القمع واإلكراه ، وأن يكون الوالدان 

قدوة حسنة وصادقة في سلوكهم وممارستهم أمام أطفالهم ، حيث يقلد األطفال ذويهم 

يهم مسؤولية تربوية ويتعلمون منهم الشيء الكثير ، وعلى ذلك فإن الوالدين تقع عل

كبرى يتوقف عليها مستقبل أطفالهم ، فالعائلة التي تغرس في نفوس أطفالها العادات 

الحميدة تكون قد بنت األساس المكين لسلوكهم وأخالقهم مستقبالً ، وعلى العكس من 
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ذلك فإن العادات السيئة والسلوك المنحرف الذي يتعلمه األطفال في مقتبل حياتهم من 

أسرتهم يتحول إلى سلوك دائمي إذا ما استمروا عليه ، فمن الصعوبة بمكان أن أفراد 

نلغي لدى أطفالنا عادة ما ونحل محلها عادة أخرى  وإن ذلك يتطلب منا الجهد الكبير 

 .والوقت الطويل 

والشك أن استخدام الحب ، والتقبيل ، بدالً من أساليب القوة والسيطرة والعنف         

األمثل لتربية وتنمية أطفالهم ، وجعلهم أكثر قدرة على تحمل المسؤولية هي السبيل 

إن استخدام أساليب العنف مع األطفال .عن أفعالهم ، وتمسكهم بالتعاون مع اآلخرين 

إن ما يكتسبه . لضبط سلوكهم من شأنه أن يؤدي إلى تنمية المشاعر العدوانية لديهم 

حياتهم بين أسرهم  قبل دخولهم المرحلة  األطفال خالل السنوات الست األولى من

الوسطى ، ونقصد بها المدرسة والتي هي امتداد للتربية في البيت ،حيث تعد األبناء 

لدخول حياة المجتمع ، ولذلك فهي من األهمية بمكان لمستقبلهم  فإذا ما كانت األسرة 

ن أفرادها ، تعيش حياة آمنة ومستقرة ، يسودها المحبة واالحترام ، والتعاون بي

وخاصة الوالدين  وتتمسك بالسلوك واألخالقيات القويمة فال شك أنها سوف تؤثر 

تأثيراً إيجابياً عميقاً في نفسية وسلوك أبنائها ، وعلى العكس من ذلك فإن األسر 

الممزقة والمتناحرة ، والتي تفتقد إلى االحترام المتبادل بين الوالدين وبقية أفراد 

األسر التي انفصل فيها الوالدين ، ويعيش األطفال مع أحدهما ، أو األسرة ، وكذلك 

. كالهما بالتناوب فإن ذلك يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على نفسية وسلوك أبنائهم بكل تأكيد 

لقد اتضح من الدراسات التي أجراها علماء التربية وعلم النفس أن األسر التي ال 

ها تعيش حياة هادئة ، ويرتاح بعضهم إلى تعاني من مشكالت سلوكية بين أعضائ

البعض اآلخر ، وهم يستطيعون إجراء المناقشات فيما بينهم بمهارة ويسر ، وعلى 

الرغم من وجود فروق في األدوار لكل فرد منهم ، فإنهم يشتركون جميعا في القيم 

ن أن السامية التي تحافظ على بناء وتماسك أسرهم ، على الرغم من أن األسر ال يمك

تخلو من التوترات واالحباطات والغضب والغيرة وغيرها من المشكالت ، فهذه 

خصائص موجودة في كل أسرة ، لكن هذه األسر تختلف بعضها عن البعض اآلخر 

في كيفية مجابهة تلك المشاكل التي تحدث داخلها  عن طريق الحكمة والتعقل ، 

  .ر الجميع ، صغاراً وكباراً ممزوجة بالحب والعطف ، واالحترام العميق لمشاع
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وعلى العكس من ذلك نجد األسر التي يعاني أفرادها من االضطراب السلوكي تتميز 

بالضعف ، وهشاشة العالقة فيما بينها ، ومع البيئة الخارجية  وتتسم العالقات األسرية 

 بالغضب واالستفزاز والعداء ، وتنتابهم مشاعر التهديد والمراوغة واإلكراه حيال

بعضهم البعض ، ويسود األسرة مناخاً من اإلحباط والركود ، وقد نجد أبناءهم 

يمكن تدعيم مناقشتنا من  .  يتهربون خارج األسرة ،، وكذلك ينسحبون من المدرسة

استنتج أن األسر التي )   1968  فرنون( خالل الدراسات التي أجراها  كل من 

ادل بين الوالدين وسائر األبناء  وال يعانون من يسودها االنسجام التام ، واالحترام المتب

أية مشكالت سلوكية بين أعضائها الذين يشتركون جميعاً في القيم السامية التي تحافظ 

على بناء وتماسك األسرة ، وتستطيع هذه األسر تذليل جميع المشاكل والصعوبات 

والتعاطف واالحترام والتوترات الداخلية التي تجابههم بالحكمة والتعقل ، وبالمحبة 

إن االحترام المتبادل بين أفراد األسرة ، . العميق لمشاعر الجميع صغاراً وكباراً 

وخاصة بين الوالدين هو من أهم مقومات االستقرار والثبات في حياتها ، ومتى ما 

كانت األسرة يسودها االستقرار والثبات فإن تأثير ذلك سينعكس بكل تأكيد بشكل 

  .ربية وتنشئة األطفال يدفعهم إلى حب القراءة  إيجابي على ت

األسر التي يسودها االنشقاق والتمزق والتناحر وعدم االنسجام ، وتفتقد إلى االحترام  

المتبادل بين الوالدين ، ويمارس أحدهما سلوكاً ال يتناسب مع جنسه وال يتالءم معه ، 

القدوة الضرورية التي يتعلم  وغير مقبول اجتماعياً ، وفي هذه الحال يفتقد األطفال

 .منها ، قد يبدأون تعلم القراءة كمتعلمين تعساء

وهناك الكثير من اآلباء المتسلطين على بقية أفراد العائلة ، ولجوئهم إلى أساليب  

العنف والقسوة في التعامل مع الزوجة ومع األبناء ، وخاصة المدمنين منهم على 

الحياة داخل األسرة إلى جحيم ال يطاق ، وقد الكحول أو المخدرات ، مما يحّول 

يتوسع الصراع بين الوالدين ليشمل األبناء ، حيث يحاول كل طرف تجنيد األبناء في 

صالحه مما يسبب لهم عواقب وخيمة ، حيث يصبحون كبش فداء لذلك الصراع ، 

ة ، ويتعرضون للتوتر الدائم ،والغضب، والقلق ، واالنطواء، والسيطرة ،والعدواني

ولقد أكد العلماء أن المشكالت األخالقية التي يتعرض لها األبناء غالباً ما تكون لدى 

  .األسر التي يسودها التوتر وعدم االنسجام الصراع 
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ويعتقد العلماء ، نتيجة الدراسات التي أجروها أن تأثيرات الصراع والشقاق الزوجي 

تنشئة األبناء من االنفصال أو الطالق ، المستمر غالباً ما تكون أشد تأثيراً على تربية و

على الرغم من أن االنفصال أو الطالق ليس بالضرورة يمكن أن ينهي العداء 

والكراهية بين الوالدين ، فقد ينتقل الصراع بينهما إلى مسألة حضانة األطفال ، ونفقة 

لحزن والقلق ، واإلحباط ، والخوف ، والشعور بالحرمان ، والحنين ، وا.معيشتهم 

وهبوط المستوى الدراسي ، والهروب من المدرسة ، والسرقة وغيرها من السلوك 

  .المنحرف والمخالف للقانون

 على أّن غضب الطفل الصغير قد )1988الزيات فتحي (استفدنا من دراسة  قد 

يتطور إلى وسيلة يسيطر بها على أهله وذويه، ويخضعهم لنـزواته وسلطانه فتعوق 

 لصحيحة، ولعل خير وسيلة لرعاية هذه الثوراتايدة نمو اللغة اللفظية اللغة الجد هذه

النظام  االنفعالّية هي تدريب الطفل على قبول المعايير االجتماعية القائمة وتعويده على

اللغوية  ومساعدته على فهم المواقف االنفعالية فهماً صحيحاً، وتهيئته لقبول الوسيلة

   .يلجأ إلى الغضب والصراع والثورةأساساً لتحقيق رغباته حتى ال 

حسب ما وردها   (Symonds 1939)    سايموندس (كما نتفق مع ما توصل إليه

 في دراسته الواسعة لسيكولوجية العالقة بين الوالدين)    1994إبراهيم  سليمان( 

 واألوالد أّن الطفل المهمل وغير المرغوب فيه يميل إلى العدوان، والتهاون والكذب

إّن مثل هذا الموقف ما زال منذ مّدة غير قصيرة موضع عناية في . سرقة أحياناًوال

 .األبحاث التي تدرس معاملة الوالدين وتأثير ذلك في شخصية األوالد أكثر

وأثره في  أثر اإلحباط    Dollord)  دوالرد(كما تتفق نتائجنا مع ما توصل إليه 

ه يربط ربطاً قاطعاً بين مظاهر حتى أن) 1979(الرفاعي  العدوان كما أوردها

وقد جعلت هذه العالقة . وأشكال السلوك غير االجتماعي العدوان والمواقف اإلحباطية

 1967كريشلي  (وفي نفس السياق ربط   ، التجريبية موضوعاً لعدد من الدراسات

Critchely  ( عسر القراءة بالقلق  الطفل ناتج عن المشاكل االجتماعية التي يعيشها

أكدت األبحاث التي أجراها على القلق عند المعسورين، أن نسبة شيوع  ي أسرته،ف

من المعسورين  % 03إلى  2 2اضطرابات القلق عند هم  تعتبر عالية  بأن حوالي 

  .يظهرون اضطرابات في القلق واالنسحاب
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إلى أن المعسور يظهر انفعاالت  ) Critchely 1967كريشلي  (ولقد أشار أيضا 

تتمثل في عدم الراحة الجسمية، و عدم التنظيم في المهارات اإلدراكية وحل  ومشاعر

المشكالت، وعند االمتحان يصبح متوتر األعصاب، سريع الغضب، كما يرفض 

  المناقشة و الوقوف أمام زمالئه في الفصل، كما يوصف بأنه خواف

  .و متوتر و عصبي و حساس، و فاقد الثقة بالنفس 

االت الضغط التي يتعرض لها األطفال و من عدم القدرة على و يأتي القلق من ح

  .الخروج من المواقف الصعبة التي يتعرضون لها في األسرة

دائما )   Critchely 1967كريشلي  (و من األسباب الشائعة لظهور القلق حسب   

عدم الثبات إذ أن تقلب اآلباء و المدرسين في التعامل مع الطفل يؤدي إلى حالة من 

التشويش و القلق لدى الطفل فتصبح الحياة بالنسبة له سلسلة من الحوادث المخفية التي 

  .ال يمكن التنبؤ بها

 أهمية دور اآلباءاستفدنا  بها  التي تؤكد على سبيل المثال تجربة من األبحاث التي 

كما    Mead)   1935 ميد ( واألمهات في التنشئة االجتماعية السوية ما قامت به

فقد الحظت من سلوك بعض القبائل البدائية أنها تميل إلى  1974) فهمي ( دهاأور

قبائل أخرى تميل إلى المسالمة كبعض القبائل الهندية، بعكس  المقاتلة، بينما توجد

غينيا الجديدة التي يتميز سلوكها بالميل إلى العدوان، وكان  في )المندجومور(قبائل 

ذلك أّن الطفل يكتسب هذا الميل من بيئته المنطقي وراء  االفتراض األساسي

  .لتقليد وتعزيز العدواناو  االجتماعية عن طريق المالحظة

 Macord and) ماكورد، وهاوارد(كما استفدنا من لدراسات كل من       

Howard 1956)   (عزل أعراض العدوانية الحاّدة ومعرفة من يتصف بها من  إلى

واعتمد في اختيار الحاالت الشاذّة . األوالد اآلخرينسلوكهم بسلوك  األوالد ومقارنة

لمدرسين، واألخصائيين االجتماعيين ورجال الشرطة، وغيرهم ممن ا العدوانية على

ولداً يصفهم  )24(وقد تمكن الباحث من اختيار . الحاالت لهم صلة مباشرة بتلك

ن ممن ال يتصفون بهذه بالعدوانية، ثّم قارن هؤالء األوالد بآخري المجتمع وصفاً جازماً

وقد دلّت نتائج هذا البحث على أّن الحاالت الحاّدة العدوانّية ترتبط  .العدوانية الحادة
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 إحصائياً داالً بالبيئة التي نشأ فيها الطفل وهو يعاني من أحد األمور التالية أو ارتباطاً

  :منها جميعاً

  .التعرض لإليذاء من أحد الوالدين أو من كليهما 

  .الوالدين أنفسهما بالفشل سإحسا 

  .رغماً عنهم كره الوالدين إلنجاب األطفال وكأن األطفال جاءوا 

  .أوالدهما افتقار سلوك الوالدين في األغلب واألعم إلى العطف والحنو تجاه 

، االجتماعية السوية دور اآلباء واألمهات في التنشئةعلى وقد أكدت نتائج هذا البحث 

 عدم قدرة الطفلناتج عن العدوان أن    (Bandura, 1975)راباندووهذا ما أكده  

 لعدوان ويرى أّن التنشئةاالمعايير االجتماعية التي تحّرم  تذويبالعدواني على 

االجتماعية للطفل العدواني تتم في سياقات يعزز فيها السلوك العدواني على نحو 

  .وتسود فيها النماذج العدوانية مباشر

 يمكن أن ننشير إلى عدوان األطفال  حولفي األردن، يه الدراسات ما توصلت إلأّما  

التي تحّرت أثر العنف التلفزيوني في انتشار السلوك  )1982غريس  ( دراسة

 وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أّن إثارة العدوان إذا ما .بين األطفال العدواني

 ن األطفال الذين يتصفونحدثت فإنها تؤدي إلى أعمال عدوانية بين عدد محدود م

باالضطراب العاطفي وغير اآلمنين والذين يقدمون على مشاهدة التلفزيون ولديهم 

عالية وأولئك الذين يأتون من بيوت مفككة أو الذين تربطهم عالقات غير  إحباطات

  .والديهم مرضية مع

  .متعلقة بالمعلم عوامل  •

 اتسلوك به التالميذ من يؤثر سلوك المعلم بصورة واضحة في تحديد ما يقوم

المعلم على  أما بالنسبة ألثر سلوك. سواء في حجرة الصف أو خارجهاوانضباطا  

  وانضباطه الصفي ؟ التلميذسلوك 

والناجح هو المربي ذو التدريب والكفاءة الجيدة  من ناحية أولى فإن المعلم الجيد

ان، أن معلما بهذه بالعدل والرأفة واالتز والديمقراطي المتسامح، ويتسم سلوكه

العملية التربوية ذات طبيعة تفاعلية  المواصفات غالباً ما يكون محبوباً مما يجعل

ثانية فإن إصرار المعلم على صف  ومن ناحية. تؤدي إلى نتائج باهرة لدى المتعلم
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التالميذ العمل والنشاط عند  يسوده الهدوء التام وعدم النشاط، يؤدي إلى كبت دوافع

المكبوتة، كما أن  م إلى محاولة البحث عن مخارج أخرى لطاقاتهممما يدفعه

باألحاديث  انحراف المعلم عن خط سير الدرس وعدم التزامه بخطة درسه وانشغاله

 الجانبية غير المفيدة من شأنه أن يزيد احتماالت حدوث مشكالت عدم االنضباط

شخصية المعلم على  تأثير حولالتي تتفق مع نتائجنا  ومن بين الدراسات  الصفي

التي  Conin and Clumb)  وكيما كونين( تلك الدراسة التي أجراهاعدوان 

ثر سلوك المعلمين الودي في تعلم تالميذ المدارس أ)  1984   نشواتي ( أوردها

ظهرت هذه الدراسة أّن األطفال الذين يتولى تعليمهم معلمون  االبتدائية وتكيفهم إذا

سلوكاً عدوانياً وعدم اهتمام بالتعلم والموضوعات  نيستخدمون العقاب يظهرو

ويبدو أّن . الذي يقوم بتعليمهم معلمون متسامحون المدرسية عند مقارنتهم باألطفال

 عملية الثقة بالمدرسة عند التالميذ، في حين يسهل المعلم الذي يستخدم العقاب يعوق

  .الثقة المعلم الودود أو المتعاطف مثل هذه

دراسة في ) 2001وفيق صفوت ( حسب ما وردها   )1985لبكور ا(كما أجرى 

بعدد من المتغيرات  ثيرهالعدوان الصفي وتأ األردن بحثت في تحديد أنماط

هذه الدراسة تشابهاً في أنماط العدوان  وقد أظهرت نتائج. الديموغرافية واالجتماعية

  .عام الصفي السائدة في المرحلة االبتدائية بشكل

الجنس أّن  فقد أظهرت النتائج بالنسبة لعامل) 1985البكور (تعلق بدراسة أّما فيما ي

 فيالتلميذات في شعب الذكور مارسوا العدوان الصفي أكثر مما مارسته  التالميذ

  .شعب اإلناث

  Kagan and Moss 1962) كاغان وموس ( كما استفدنا من دراسة          

المتحدة أشارت نتائجها إلى  الواليات فيالتي تمت  )   2001وفيق صفوت  ( حسب 

العشرة سنوات األولى من  أّن العدوان الجسدي تجاه الرفاق يتصف بالثبات خالل

هذا السلوك لقلّة  سنة من العمر فلم يحسب) 14 -10(العمر، أّما خالل الفترة من 

السلوك  وهي من الدراسات التي بحثت إثر العمر في. المرات التي حدث بها

عدوانية أكثر  وأظهرت نتائج الدراسة أّن األشخاص الذين تميزوا بنـزعات.نيالعدوا

أيضاً في  سنوات تميزوا بنـزعات عدوانية )8(من غيرهم في بداية الدراسة في عمر 
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 سنة، كذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف) 30(نهاية الدراسة في عمر 

  .سنة) 22(خاص خالل في النظام العدواني ما بين األجيال واألش

بالنسبة لعامل العمر وعالقته بممارسة  )1985(البكور التي قام بها  أّما الدراسة

المرحلة االبتدائية، فقد أظهرت النتائج تشابهاً في نمط العدوان  العدوان الصفي في

مع بين المرحلة االبتدائية الدنيا والمرحلة االبتدائية العليا، ولكن  التالميذ الذي مارسه

حيث كمية العدوان بين الطرفين، وكانت لصالح طلبة المرحلة  وجود فروق من

 من هنا نالحظ أّن الدراسات السابقة لم تكن متفقة من حيث العوامل .الدنيا االبتدائية

 إلى السلوك العدواني، فبعضها تناول العدوان بشكل عام وبضعها ركّز علىأدت التي 

دراسة واحدة منها ركزت على ثالثة عوامل ممثلة عاملي الجنس والعمر، كما أّن 

  .والعمر وحجم الصف، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف البيئات بالجنس

 : عوامل متعلقة بالمدرسة •

المدرسة كما هو معروف هي تلك البيئة الصناعية التي أوجدها التطور االجتماعي لكي 

د أبنائها ، ومدهم بالخبرات الالزمة تكمل الدور الذي مارسته األسرة في تربية وإعدا

لدخولهم معترك الحياة فيما بعد ، فهي لذلك تعتبر الحلقة الوسطى والمهمة التي يمر بها 

األطفال خالل مراحل نموهم ونضوجهم لكي يكونوا جاهزين للقيام بمسؤولياتهم في 

م السليم مع المجتمع مستعينين بما اكتسبوه من المهارات المختلفة والضرورية لتكيفه

البيئة االجتماعية الكبرى ، ذلك ألن المدرسة ليس سوى مجتمع مصغر ، منزه ، 

وخالي من جميع الشوائب التي تتعلق بالمجتمع الكبير ،لكي يتمرن فيها األطفال على 

ولقد أصاب . الحياة الفضلى ، وعلى التعاون االجتماعي ، واإلخالص للجماعة وللوطن 

] الحياة[ كبد الحقيقة عندما عّرف المدرسة بأنها ] جون ديوي [ ير المفكر والمربي الكب

ورأى أن عملية التربية والتعليم ليست ] التوجيه االجتماعي [ أو أنها ] النمو [ أو أنها 

أعداد للمستقبل ، بل إنها عملية الحياة نفسها ، ودعا المربين إلى االهتمام بثالثة أمور 

  :ما يلي هامة لتربية النشء حددها ب

 .تعاون البيت والمدرسة على التربية والتوجيه  •

 .التوفيق بين أعمال الطفل االجتماعية وبين أعمال المدرسة   •

 .سة واألعمال اإلنتاجية في البيئةوجوب إحكام الرابطة بين المدر  •
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وجوب دراسة الطفل وميوله ورغباته ، وضرورة جعلها أساساً في  ]ديوي[ولقد أكد 

ما أكد على التوجيه غير المباشر وغير الشخصي عن طريق الوسط التعليم ، ك

االجتماعي ، وشدد على أهمية التفكير والتحليل ، وفهم معنى األشياء في حياة الطفل  

وإتاحة الفرصة لألطفال لكي يجمعوا الحقائق ويرتبوها ، ويستنبطون منها النتائج ، ثم 

  .تنجلي وتظهر حقيقتهايمحصونها ويعرضونها على محك االختبار حتى 

لقد قلب التطور الكبير لمفاهيم التربية والتعليم في عصرنا الحالي المفاهيم التي كانت 

سائدة فيما مضى رأساً على عقب ،وبما يشبه الثورة في المفاهيم التربوية ،فبعد أن 

كانت المدرسة القديمة ال تهتم إال بالدراسة النظرية ، وحشو أدمغة التالميذ بما 

تتضمنه المناهج والكتب الدراسية لكي يؤدوا االمتحانات بها ، والتي ال تلبث أن 

تتبخر من ذاكرتهم ، أصبحت التربية الحديثة ترتكز على اعتبار الطفل هو الذي تدور 

حول محوره نظم التعليم ، وأصبح النظام في المدرسة يمثل الحياة االجتماعية والتي 

الجتماعية ، فالطفل ال يستطيع أن يكتسب عادات تتطلب االشتغال في األعمال ا

  اجتماعية بغير االشتغال في األعمال االجتماعية ، 

والتربية في حقيقة األمر هي عملية تكوين النزعات األساسية الفكرية والعاطفية في 

  . اإلنسان تلقاء الطبيعة ،و تلقاء أخيه اإلنسان 

التالميذ لألمن ، وتعطيهم الفرصة لفهم  ولقد صار لزاماً على المدرسة أن تشبع حاجة

أسرار العالم المادي ،والعالم االجتماعي ، وتهيئة فرصة التعبير الحر عن نزعاتهم 

المختلفة ،التي تمكنهم من كسب المهارات العقلية ،واللغوية ،واالجتماعية ولكي تؤدي 

تمع ، وهو ما المدرسة مهامها التربوية على وجه صحيح ، كان البد من ربطها بالمج

أخذت به المدرسة الحديثة، حيث أصبحت جزًء ال يتجزأ منه، ال تختلف عنه في 

شيء سوى كونها مجتمع مصغر و مشذب وخالي من الشوائب التي نجدها في 

المجتمع الكبير ، واصبح النظر إلى دور المدرسة في المجتمع هو النظر إلى الثقافة 

مها ،وفنونها ،وعاداتها وتقاليدها ،ونواحيها المادية بمعناها الواسع ، أي بآدابها ،وعلو

والتكنيكية، وقد تطلّب ذلك إعادة بناء المدرسة بحيث تلعب دورا أساسيا في خدمة 

  .المجتمع الذي تنشأ 
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على  للمدرسة أن تكون المكان الذي يعيش فيه األطفال عيشة حقيقية ، ويكتسبون 

اجاً ومعنى ، وعليها أن تحول مركز الجاذبية فيها الخبرة الحياتية التي يجدون فيها ابته

من المعلم والكتاب إلى الطفل وميوله وغرائزه وفعالياته بصورة مباشرة ، فمهما يقال 

عن كل ما يدرسه الطفل من علوم وغيرها، فإن العملية التربوية الحقيقة ال يمكن أن 

م تجاهل المدرسة لوضع تعطي ثمارها إذا لم يمارس التلميذ حياته فيها ،ضرورة عد

األطفال الفطري وميولهم ، وأن تعمل على إشباع غرائزهم وصقلها بروح من المحبة 

والعطف و الحنان لكي يحس األطفال أنهم يعيشون الحياة حقاً داخل المدرسة ، وأن أي 

أسلوب آخر في التعامل معهم ، وخاصة أسلوب العقاب البدني ،ال يؤدى إال إلى عكس 

  .المرجوة النتائج 

تسعى  المدرسة ألن يأتي األطفال إليها بأجسامهم وعقولهم ، ويغادرونها بعقل أغنى  

وأنضج ، وجسم أصح ، وهذا ال يتم بالطبع إال إذا وجدوا في المدرسة ما يشبع ميولهم 

ورغباتهم ، وتتاح لهم الفرصة لممارسة ما تعلموه من خبرات خارج المدرسة 

 . ته وبإشراف معلمهم وتوجيها

 : تعاون البيت والمدرسة •

ذكرنا فيما سبق أن البيت هو البيئة االجتماعية األولى للطفل ، التي يتعلم فيها          

الكثير من الخبرات التي تساعده على التكيف مع المجتمع األكبر ، ويلعب اآلباء 

الست األولى من واألمهات دوراً كبيراً وأساسياً في تربية وتنشئة أبنائهم خالل السنوات 

أعمارهم حيث ينتقل األبناء إلى المدرسة التي تعتبر المرحلة الوسطى في حياتهم ، 

والتي هي صورة مصغرة للمجتمع الكبير الخالي من الشوائب ، حيث يكتسب األبناء 

خالل مكوثهم في المدرسة الخبرات الحياتية التي تؤهلهم لممارسة عملهم في المجتمع 

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نؤكد أن الدور الذي قام ويقوم . ه األكمل الكبير على الوج

به البيت تجاه األبناء ال يمكن فصله عن دور المدرسة بهذا الخصوص ، فكالهما يكمل 

ويستطيع اآلباء واألمهات تقديم مساعدة قيمة للمدرسة في عملها التربوي .بعضه بعضاً 

تي اكتسبوها بتربية أبنائهم ، كما يمكنهم الحصول بما يملكونه من الخبرات والتجارب ال

على المزيد من الخبرات من المدرسة ، وخاصة من المعلمين المتخصصين في معالجة 

وبناء على ذلك فعلى المدرسة أن تهتم .المشاكل السلوكية لألطفال والمراهقين 
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الس اآلباء أو بالتواصل المستمر مع أولياء أمور التالميذ سواء كان ذلك عن طريق مج

األمهات والمعلمين الدورية ،والمنتظمة ، وكذلك االتصاالت الشخصية المستمرة ، 

واالتصاالت الهاتفية  وإرسال الرسائل لكي يكون اآلباء واألمهات على صله وثيقة 

بأحوال أبنائهم في المدرسة من الناحيتين السلوكية والدراسية ولكي يعملوا مع إدارة 

  . يداً بيد ، على تذليل كل المصاعب التي تجابههم   ومعلمي المدرسة

  :إدارة المدرسة

مشكلة عدم االنضباط الصفي، فعدم واقعية هذه  تلعب اإلدارة دوراً هاماً في          

إبداء الكالم داخل الغرف وفي  تالميذالسماح لل اإلدارة وقوانينها وتعليماتها، كعدم

المطلوب ومواصفاته، ونوع قصة الشعر المسموح  الممرات وإجبارهم على نوع اللباس

يقبلون  فتالميذهذه القوانين وعدم االلتزام بها،  إلى تحدي التالميذبها، كل ذلك قد يدفع 

ويلتزمون بها، ولكنهم يرفضون غير ذلك، فبعض المدارس  القوانين المعقولة والمنطقية

النظام العسكري في الضبط قاسياً يشبه إلى حد كبير  تتبع أساليب صارمة، ونظاماً

معروفة بالتسبب الفوضى والالمباالة، فتخطيط البرامج  والصرامة، بينما مدارس أخرى

مغامرة حية مثيرة زاخرة بالمعنى، إنما يستثير الفضول  وطرق التعليم التي تجعل التعلم

جري في للتعليم الذي يتصف بالرقابة المتشددة والبعد عما ي واالهتمام بالتعلم، خالفاً

أزمة "في كتابه )   سلبرمن ( وتشوقهم للمدرسة يصف التالميذ العالم، فإنه يطمس لهفة

الكثير من المدارس االبتدائية يتجه صوب التربية  تلك الحالة حيث يعتقد أن" الصف

إلى أن الصغار يغدون ضجرين قلقين  التي تؤكد على الذهني وتربية القيم، مما يؤدي

 النظام واالنضباط .والذهنية في تحقيق إمكاناتهم الشخصية من المدرسة ويخفقون

 .والخضوع، وال تعير اهتماماً لالعتماد الذاتي والفضول

 حسب ما وردها   مخالفة لما توصلنا إليه  Olweus)   أولويس (لقد كانت دراسة 

وشعبيته وأنه  التلميذعالقة بين عدوانية  له عدم وجود )   2001وفيق صفوت  ( 

ال يعاني من إحباط أو فشل غير  ي من حيث التحصيل والقدرات المدرسية، أيعاد

وهذا ما دعا . ومؤكد لذاته ويثق بنفسه،. عادي في وضعه المدرسي، وهو غير قلق

رئيسياً في تكوين  إلى االستنتاج بأّن البيئة المدرسية ال تشكل دوراً ) أولويس(
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المتأصلة لديه  بل يحمل هذه النـزعات العدواني،التلميذ النـزعات العدوانية عند 

  .نسبياً معه إلى المدرسة

وأخيرا إن الدراسات تعددت ، وكل باحث عالج المشكلة من ناحية تختلف عن 

اآلخرين لكن أغلبية الدراسات كانت في صميم الموضوع سواء لها تأثير مباشر أو 

مثل تلك الدراسات التي  غير مباشر في ظهور العدوان ، والدراسة التي قمنا بها مثلها

 .تبنت فرضيات ، وتحققت ميدانيا والدليل على ذلك النتائج التي توصلنا إليها
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II..7.3  واقتراحات   االستنتاج العام:  
 ةالمقترح والبحوثالبحث  استنتاجات يمكن تحديد  في ضوء أدبيات البحث ونتائجه

   التالية

  :البحث  استنتاج : أوال   

  التالميذ  بخصائصبرامج تربوية لتعريف المعلمين وأولياء األمور   إعداد •

 .تعليمهم و أساليب التغلب على تلك المشكالت تعوق، والمشكالت التي المعسورين

 الصعوبات وخاصة التعلم صعوبات مجال في والخريجين المعلمين بتطوير االهتمام •

 .  المواد بقية في التحصيل في ذلك أثر لمعرفة وإعدادهم القرائية
   القرائية الصعوبات ذوي مع التعامل كيفية األولى للصفوف المعلمين تدريب  •

 .  العالجية البرامج بناء وكيفية وتصنيفهم تشخيصهم وكيفية
  القراءة صعوبات أسباب حول وبحوث دراسات إجراء   •
 .في عملية القراءة بالتأخر تهتم وبحوث دراسات إجراء   •
 الصعوبات  تلك تشخيص وأهمية القرائية بالصعوبات تهتم وبحوث دراسات جراءإ •
 .القرائية  الصعوبات ذوي التالميذ عن المبكر الكشف أهمية تبين دراسات إجراء   •
 . األخرى بالمواد التحصيل في القراءة صعوبات أثر تبين دراسات إجراء  •
 التعليم مراحل في القرائية الصعوبات لذوي الشائعة األخطاء حول دراسات إجراء •

  العام
 . القراءة صعوبات بمظاهر واألخصائيين المعلمين بتوعية االهتمام •
 حتى قرائية ومقاييس اختبارات تتضمن مدرسة كل في مصادر غرفة توفير ضرورة  •

 المناسبة البرامج وتصميم التشخيص بعملية لقيام من المتخصص المعلم يتمكن

  . وتنفيذها

المختلفة ، لتقويم مستويات القراءة وتحديد المفاهيم  التعليمالعلوم بمراحل  مناهج تحليل •

ج لألنشطة اصعوبة في تحصيلها ، وتضمين المنه المعسورالتي يواجه التلميذ 

 .تلك المفاهيم   تعلمواألساليب المقترحة لتعليم وتيسير 

فيها،  المتعددةه في العملية التعليمية ليقوم بأدوار الكمبيوتربتوظيف   االهتمام •

الفردية  الفروقجاذبية ومتعة التعلم ، مراعاة : لما لذلك من إيجابيات تتمثل في 
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التي  التعلموسرعة التعلم الخاصة بكل تلميذ ، إسهامه في التغلب على بعض صعوبات 

على ذاته  اعتمادهتؤثر على التحصيل الدراسي للمتعلمين، نشاط وفعالية المتعلم أثناء 

 .لمفي التع

برامج تعليمية كمبيوترية في العلوم وفروع المعرفة األخرى يستخدمها  إعداد •

 .في تحسين مستوى تحصيلهم  التالميذ

عالج العديد من أوجه صعوبات التعلم  فيمزيد من التوظيف للكمبيوتر  توفير •

 .للتالميذاألخرى التي تؤثر على التحصيل الدراسي 
 

 :خاصة لألسرة تثانيا اقتراحا

غي للوالدين احترام مسار النمو العادي لطاقات أطفالهم، والسماح لغرائزهم ينب •

بالنمو بشكل طبيعي، شرط أن ال تعرضهم لالستثارة الزائدة  إرشادهم فيما يتعلق 

بمواجهة المشاعر االتكالية ،والعدوانية ، ومساعدتهم على ضبط تلك المشاعر وجعلها 

قيم السائدة في ثقافتهم ، والشك أن الوالدين لهما طبيعية ، وإشباعها بأسلوب ال يخل بال

الحق وعليهما الواجب في تبني قيم معينة ومحاولة تنميتها لدى أطفالهما ألن هذا 

 . اإلطار ضروري لخلق المعايير السلوكية لديهم 

على الوالدين تهيئة المناخ المناسب لتنمية الثقة لدى أطفالهم، والتي هي األساس  •

، على الخبرة في االستقالل الذاتي إن األطفال بحاجة للحصول. العاطفية لكل الروابط 

شرط أن ال يعني ذلك إطالق العنان ومحاولة إشباعها بصورة عشوائية من غير 

 .ضوابط 

على الوالدين إتاحة الفرصة ألطفالهم للتعبير عن الشغف ، وحب االستطالع   •

م النبيلة، أو على حقوق الغير، واالستكشاف ، شرط أن ال يتم التجاوز على القي

 .وتشجيعهم على الكد والمثابرة واالجتهاد 

ينبغي للوالدين أن يتصفا بالحزم ، ولكن دون قسوة ، واإلرشاد من دون استخدام   •

األوامر والتعليمات غير المنطقية وغير المبررة ، وان يحرصوا على الثقة فيما 

، حيث أن ذلك يساعد األطفال على النمو  بينهم أوالً ، وبينهم وبين أطفالهم ثانياً
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تجاه المراهقة والشباب ، وتنمية المشاعر اإليجابية لديهم من تقدير الذات، والقدرة 

 .على التحمل ، والتسامح ، والتمسك بالقيم اإلنسانية 

ينبغي لألسرة أن تكون نموذجاً يتسم بالثقة واألمن فيما يتمسكون به من قيم فاضلة،  

قويمة ، يطلبون من أبنائهم ممارستها ، من خالل ممارستهم هم لتلك  وسلوكات 

السلوكات ، والعمل على تعزيز جميع السلوكات اإليجابية  وامتداح أبنائهم الملتزمين 

  .بها ، والعمل على كف السلوكات الخاطئة والمنحرفة  وغير المرغوب بها 

  :ثالثا اقتراحات خاصة للمدرسة

حول غرفة الصف إلى ورشة يستطيع األطفال من خاللها ينبغي للمدرسة أن ت •

إشباع حاجاتهم وميولهم وتجعلهم جزء من المجتمع ، ويتعلمون العيش المباشر ، 

وتجهزهم بدافع حقيقي ، وتعطيهم خبرة مباشرة ، وتهيئ لهم االتصال باألمور 

 .الواقعية 

هم أنهم يمارسون كما ينبغي تنظيم جلوس األطفال داخل الصف بالشكل الذي يشعر •

عمالً مشتركاً ، وال تقيدهم بالجلوس على الرحالت أو المقاعد الضيقة والمنعزلة 

التي تجعل الطفل يشعر بالملل والسأم ، وينتظر بفارغ الصبر نهاية الدرس 

 .والتحرر من مقعده اللعين 

المستمرة ينبغي إشراك أولياء أمور التالميذ في إعداد الخطط التربوية ، واالستعانة  

بهم في معالجة وحل كل المشاكل التي تجابه أبنائهم ، وأن تكون المدرسة على اتصال 

دائم بهم سواء عن طريق اللقاءات الشخصية، أو االتصال الهاتفي أو عن طريق 

الرسائل، ذلك آلن اآلباء واألمهات على معرفة كبيرة بكل ما يتعلق بسلوك أبنائهم، 

نفسه تستطيع المدرسة أن تقدم لذوي  وفي الوقت.عامل معهم ويتمتعون بالخبرة في الت

التالميذ، آباء وأمهات، الكثير من الخبر والتجارب التي تعينهم على التعامل مع أبنائهم 

   .بشكل تربوي صحيح
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 :بحوث ودراسات مقترحة :  رابعا

 فاهيم العلوماديين والموهوبين لمالع التالميذاأللعاب الكمبيوترية في تحصيل  فعالية •

واالتجاه نحو تعلم العلوم لدى  المهاراتالكمبيوتر التعليمي في تنمية  فعالية •

 .الدسلكسيين

لمناهج العلوم المبرمجة كمبيوتريا في تحصيل التالميذ  الذاتي  التعلم  فعالية •

 .نحو التعلم الذاتي واتجاهاتهمالدسلكسيين 

هذا المجال على عينات يوصي الباحث بضرورة إجراء مزيد من البحوث في  •

كبيرة تشمل المدن الجزائرية برمتها،حتى يتسنى لنا معرفة نسبة المعسورين ، هذا 

 .ما يحدث في جميع الدول المتقدمة

يرى بضرورة إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال ،على عينات مختلفة ،في  •

 ميلس( ام بها المدارس االبتدائية ،والمتوسط،وحتى الثانوي،ألن هناك دراسة ق

1985 Miles   (تؤكد أن المعسورين يمكن أن يتواجدوا حتى في الجامعة. 

إلى  يرى الباحث بأن الدولة يجب أن ترصد ميزانية خاصة بهذه الفئة ألنها تحتاج •

 .رعاية كبيرة ،كما هو مفعول به في الدول المتقدمة

 تم بتحسين أداءهموأنشطة التي ته يقترح الباحث بضرورة تكثيف برامج متنوعة ، •

يأمل الباحث بضرورة وجود طبيب في كل مدرسة،لتقديم بيانات على كل تلميذ إذا  •

 .أراد أي باحث القيام ببحوث في المدارس

يقترح الباحث بضرورة وجود أخصائي نفسي في كل مدرسة لالهتمام  بالجوانب  •

 .كاءتطبيق المقياس الخاصة ،كاختبار الذ,النفسية والعصبية لكل تلميذ،

ضرورة وجود مكتبة في كل مدرسة ،والتي سوف تساعد التالميذ على ارتيادها  •

 . ،ويمكن لتساعد التالميذ على تحسين مستواهم
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  : الخاتمة

  رينوالمعـسأظهرت نتائج البحث في تنمية تحصيل فئـة التالميذ  لقد

اهتمام كاف من  بقدرقرائـيا كفئة من الفئـات الخـاصة التي لم تحظ بـعد  

عسر القراءة فقد اتضح أن . في حدود علم الباحث  العربيالتربويين على المستوى 

 ناتجةتعد واحدة من أكثر صعوبات التعلم حداثة وتأثيرا في تحصيل التالميذ، وهى 

وأن هناك نماذج من ) الفصل السادس ( أسباب كثيرة التي تعرضنا لها في  عن

 االبتدائية نسبة معاناة تالميذ المرحلة  أن ) Miles 1985 ميلس(المعسورين حسب 

، وقد تصل نسبة إصابة %15 -10 والغربية تتراوح بين  العربيةفي المجتمعات 

  %. 30في بعض المجتمعات إلى  بهاتالميذ المرحلة المتوسطة 

الجسمية أو  المالمحوتكمن الخطورة في كون هؤالء التالميذ ال تظهر عليهم 

ويصعب على  العاديينفهم في نفس مدارس . م عن التالميذ العاديين العقلية المميزة له

على صعوبة  المترتبةالمعلمين تمييزهم إن أكثر الفئات العمرية معاناة من المشكالت 

 تالميذ المرحلة أيسنة  11-9التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين   هم" عسر القراءة"

  .مستويات حدتها  تتباين، حيث االبتدائية 

متعددة األسباب وال يوجد لها عالج طبي حتى الوقت  صعوبة عسر القراءة أن

 أن،مشكالتها من خالل استخدام البرامج التربوية  علىوتتمثل سبل التغلب  الراهن

حسب (  Hyper-activityيتسم بالنشاط الزائد ) الدسلكسى(قرائيا  ورالتلميذ المعس

، مما يكون الدراسييؤثر على انضباط الصف  ذيال )النتائج التي توصل إليها الباحثين

 يالمستوى التحصيل يتأثرومن ثم   التعليمي،له أثر سلبي بالغ على جودة المناخ 

  .السيما في حالة عدم تفهم المعلم لطبيعة تلك الصعوبات  للتالميذ

المصاب بها، منها خلل  التلميذتسبب مشكالت عديدة لدى  عسر القراءة  أن

 في آن واحد والصورةعن تباين في سرعة إدراكه المتزامن للصوت  إدراكي ناتج

لالتجاهات، وخلل في إدراكه للتتابع والتسلسل المثيرات  الصحيحوخلل في تحديده 

وغيرها من المشـكالت التي ينعكس .. في تآزره العصبي العضلي  وخللواألحداث، 

زمالئه ومعلميه وغالبا ما  للمناهج الدراسية وتوافقه مع التلميذأثرها على تحصيل 

  .التلميذ عن مواصلة مسيرته التعليمية  عزوفيترتب على ذلك 
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وأن أغلبية المعسورين  يميلون لسلوك العدواني ، ألن المعسور  يعاني مشكل في 

القراءة التي تثير لديه الغضب والعدوانية ، ويرد على ذلك باإلحباط الغضب 

ني حسب نتائج هذه الدراسة، عكس التلميذ الجيد والعدوانية ويظهر لديه سلوك عدوا

في القراءة الذي يشعر بالحب والطمأنينة داخل القسم يستطيع أن يتحمل اإلحباط، 

ألنه يستمد قوته من ثبات المواقف والقيم وضوح الرسالة التي  هويسيطر على انفعاالت

أفكار خيالية تتخللها  يراسلها له األبوان والمعلم ،عكس المعسور تنمو لديه تهويمات أو

صورة عدوانية مختلفة،  وإن هذه العدوانية عند المعسور دافع طبيعي وإيجابي وهي 

ترمي إلى الدفاع عن الذات والسيطرة على القلق والثأر من إهمال اآلخرين  إن 

العدوانية صفة طبيعية في سلوك المعسور ، ألن هذه المسألة ال تزال غامضة حتى 

لعديد من المعلمين الذين تحاورنا معهم الذين يحاولون بشتى الوسائل اآلن في عقول ا

قمع الدوافع العدوانية عند المعسور باعتبارها ظاهرة سلبية ، أن المعسور الذي ال 

يسمح له بتعبير عن عدوانيته بشكل طبيعي وسليم ، يالحظ أن نسبة االكتئاب ترتفع 

َ، ومشاعره العدوانية إزاء وضعية من هاالتأكثر عنده ألنه ال يستطيع التعبير عن انفع

اإلحباط ألن العديد من المرضى االكتئاب يشعرون بالذنب ولوم النفس واالنهزامية 

وبعدم القدرة على رد الظلم والعدوان وهنا يرتد العدوان إلى الداخل ويصبح سجنا 

واء لذات ، وإن التعبير عن العدوانية شيء  ضروري وطبيعي في حياة أي طفل س

كان معسور أو غير معسور  ألن من خالل السلوك يحاول التغلب على شعوره 

بالعجز والخوف أن يسيطر على الواقع والعالم الخارجي، وهذا السلوك ضروري 

  .لتنمية الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة 

  يلعب المعلم دورا فعاال في التخفيف من حدة هذا السلوك ، ألنه يأتي في المرتبة

الثانية في حياة الطفل عندما يلتحق بالمدرسة ، لذا يجب أن تكون البيئة المدرسية 

تتالءم مع الطفل وتقبل سلوكه، و ال يعد المعسور صاحب السلوك العدواني أنه طفل 

غير عادي، وإنما ننظر إلى سلوكه على أنه في الحدود الطبيعية وعلى أنه قابل 

  . لصف من نوع أخر للتعديل مع أجراء  تعديالت في ا

إن وضع  المعسورين حسب هذه النتائج معقد من حيث تشابك العوامل والضغوط، 

فهم يشعرون بالنبذ من جانب األهل والمدرسين والرفاق األمر الذي يدفع بهم إلى 
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المزيد من العدوانية ، لذلك هناك حاجة ماسة إلى توفير الخدمات النفسية والتربوية 

التي سوف  ةحتى يتسنى لهم تعلم المهارات االجتماعية واألكاديميلهؤالء المعسورين 

  .تساعدهم على ضبط انفعاالتهم والتعامل مع الزمالء في القسم

بقدر ما تنقصهم  الدراسيال تنقصهم القدرات العقلية للتفوق  المعسورينالتالميذ  أن

دوات علمية مناسبة  وأ مقاييسالرعاية التربوية الجيدة التي تبدأ بتشخيصهم باستخدام 

 90ال تقل نسب ذكائهم عن  المعسورينفجميع التالميذ . وتقديم الرعاية المناسبة لهم

الذي يعد من   "أينشتين"أن  األدبياتوقد أشارت بعض . على مقاييس الذكاء العالمية 

ال سيما في مراحله التعليمية  عسر القراءة يعانىمشاهير المبتكرين في العالم  كان 

  .ولى األ

لهذا يجب أن  تصبح الرعاية التربوية و األساليب ضرورية  وأن تكون متطورة تقوم 

على أساس تفهم حاجات التالميذ ومشاكلهم  ويصبح جّل اهتمامها حل هذه المشاكل 

بأسلوب تربوي صحيح وإشباع تلك الحاجات ، يجب أن تهدف إلى تربية أبنائنا 

العمل على تهيئة كل الوسائل والسبل لنمو أفكارهم اجتماعياً و أخالقياً وعاطفياً ، و

وشخصياتهم بصورة تؤهلهم للوصول إلى الحقائق بذاتهم وبذلك يكونون عناصر فعالة 

كذلك إلى إذكاء أنبل الصفات والمثل اإلنسانية العليا في نفسية . ومحركة في المجتمع 

ن معه ، من أجل األجيال الصاعدة، وجعلهم يدركون حاجات المجتمع ، ويتفاعلو

  .تحقيق تلك الحاجات  وبالتالي تطوير المجتمع ورقيه وسعادته 

أنظر الدراسات أثر المعلم في ظهور عسر ( وعلى هذا األساس نجد أن المربي 

وليس المناهج الدراسية والكتب المقررة للدراسة هي العناصر الفعالة ) القراءة

إن االتصال عقال بعقل  .[المجتمع والحاسمة في تحقيق ما تصبوا إليه المدرسة و

، لهو ] قستنطين زريق[ كما يقول المربي الكبير]ونفساً بنفس ، وشخصية بشخصية 

لب التربية ، فالمربي يستطيع أن يؤثر إلى حد بعيد بأبنائه ، وهذا التأثير ونوعيته ، 

دى إيمانه ومدى فائدته يتوقف على المربي ذاته  على ثقافته ، وقابليته ، وأخالقه  وم

بمهمة الرسالة التي يحملها  وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ، فأن كل أعمالنا 

وسلوكنا وأخالقنا تنعكس تماماً على أبنائنا الذين نقوم بتربيتهم سواء في البيت أم 

المدرسة ، ألن كالهما يكمل بعضه بعضا ، والشك أن البيت هو المدرسة األولى  
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حافظ ة األولى التي أجاد في وصفها الشاعر الكبير معروف وأن األم هي المربي

  :عندما قال ابراهيم 

  

  أعددتَ شعباً طيب األعراِق =األم مدرسةٌ إذا أعـددتها 

  شَغلتْ مآثُرها مـدى اآلفاِق= األم أستاذُ األساتذةُ األولى 

  

هم ، وال زالوا إنه لمن المؤسف حقاً أن الكثير من المربين لم يدركوا هذه الحقيقة بأن

يسلكون تلك األساليب التربوية البالية التي ال تهتم إال بتلقين التالميذ مبادئ القراءة 

، أما مشاكل التالميذ وأساليب حلها ناهج النظرية المقررة في المدارسوالكتابة والم

 والتغلب عليها ، فتلك مسائل ثانوية في نظرهم، وفي اغلب األحيان يلجأ المعلم واألهل

إلى استعمال العنف والقمع مع أبنائهم كوسيلة للتربية، فهل تحقق هذه األساليب 

، أن هذه ؟ وبكل تأكيد أجيب كال وألف كال القسرية ما نصبو إليه نحو أجيالنا الصاعدة

  .األساليب ال تؤدي إال إلى عكس النتائج المرجوة

ونعمل على دراسة وتفهم أن علينا كأباء ومربين أن ننبذ هذه األساليب بشكل مطلق ، 

  .حاجات ومشاكل أبنائنا واألسباب المؤدية لتلك المشاكل وسبل حلها 

إن أبنائنا الذين يمثلون اليوم نصف المجتمع ، والذين سيكونون كل المستقبل ،هم 

بحاجة ماسة وضرورية لتأمين الظروف النفسية واالجتماعية السليمة لتنشئتهم 

، رعاية العائلية الحقيقية الفاعلةي ينتظرهم ، إنهم بحاجة للوإعدادهم لهذا المستقبل الذ

حيث ينبغي أن يجد األطفال حولهم القيم السامية، والقدوة الحسنة  والمثل اإلنسانية 

العليا في محيطهم أبنائنا ، والتي يتم خاللها تثبيت دعائم القيم ، واستيعاب المعارف 

ر إيجابية ونافعة في المجتمع إننا بحاجة إلى والمفاهيم واألفكار التي تخلق منهم عناص

بذل المزيد من االهتمام بالجوانب الوجدانية واالجتماعية ألبنائنا  وتطوير األساليب 

التربوية التي يمكن أن توصلنا إلى هذا الهدف ، واالبتعاد عن أساليب التلقين العقيمة 

أبنائنا بحاجة إلى الخبرات  المتبعة في تعليم المواد التحصيلية ،وينبغي أن ندرك أن

التي تجعلهم قادرين على التعبير عن آمالهم وحاجاتهم وخبراتهم ومشاكلهم ، وهم 

بحاجة للتدّرب على أساليب التعبير والمناقشة ، وإبداء الرأي ،والتعود على العمل 
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الجماعي ، حيث أن العمل الجماعي يمثل عصب الحياة االجتماعية الذي ينبغي توجيه 

، نا من تحمل المسؤولية تجاه النفسهتمام له في عملية التربية والتي تمكن أبنائاال

وتجاه البيت والمدرسة، وتجاه الحي الذي يعيشون فيه ، وتجعلهم قادرين على 

، من العمل الخاص إلى العمل العام المشاركة في االجتماعية التي يمكن أن تتدرج

تمكنهم من التفاعل اإليجابي بالمجتمع  ومن العمل الفردي إلى العمل الجماعي، و

  .وتجعلهم متوافقين مع أنفسهم ومع المجتمع 

وينبغي لنا أن نؤكد على أن النجاح في تربية أبنائنا ال يتوقف على البيت والمدرسة 

فقط ، بل أن وسائل اإلعالم تلعب دوراً هاما وأساسياً في التأثير على حياة أبنائنا 

كان أم شراً ، وأخص بالذكر منها التلفزيون والسينما  ومشاعرهم وسلوكهم خيراً

، التي يمكن أن تكون عامل بناء وتثقيف وإصالح  ويمكن أن روالصحافة ، الكمبيوت

  .تكون عامل تهديم وتخريب لسلوكهم إذا ما أسيء استخدامها

  العربية  التربويةحلقة من الحلقات التي تتواصل مع سلسلة الجهود  هذا البحث ويعد

فاالرتقاء بالواقع التعليمي لتالميذ هذه . الفئات الخاصة تالميذبمستوى تعليم  لالرتقاء

  .ل األفضل للمجتمعات العربيةباستشراف المستق أولوياتالفئات يعد من 

لقد كان لي شرف العمل في  مجال التدريس  ، ومن خالل دراستي وتجربتي     

دم هذه المساهمة المتواضعة حول  هذا التربوية تلك ، رأيت أن من واجبي أن أق

من البحث الحالي في تيسير سبل  اإلفادةإمكانية  البحث  ربما يساهم  في  مساعدة ،

لم يحظوا بعد بالقدر الكاف من الرعاية  الذينري القراءة  ورعاية فئة التالميذ معس

توى المستوى العربي على الرغم من الجهود التي تبذل لرعايتهم على المس على

تربية وتعليم تالميذ هذه الفئة يعد نوعا من أسمى أنواع االستثمار للقوى  ألن. العالمي

لما لذلك من آثار محمودة تهدف إلى تحقيق مزيد من التوافق بين أفراد هذه  البشرية

مطلبا أساسيا في مقدمة  يعدفتربية وتعليم أفراد الفئات الخاصة  . والمجتمع  الفئة

ين قرائيا من وروتعد رعاية المعس المتحضرة،ألولوية في المجتمعات المتطلبات ذات ا

الذي يبذله المجتمع ومؤسساته في تربيتهم  القدرالواجبات التي ال يمكن إغفالها، فعلى 

  .تكون الفائدة المرجوة 
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سبل الرعاية  أحدقرائيا   ينورالرعاية التربوية الخاصة بالتالميذ المعس وتعد

) الكمبيوتر واأللعاب الكمبيوترية(التقنيات التعليمية الحديثة  توظيفب المرغوبة فيها ،

 ليكونواتربيتهم وتعليمهم   فيقرائيا لإلسهام  ينورللمعسالدراسي   التحصيلفي تنمية 

  . عليه  عالةوفعالين في المجتمع بدال من أن يكونوا  متوافقينأفرادا 

ة جزءا من نمط حياتنا ،ونخلق لها لهذا نحن في حاجة أن نجعل من القراء          

اليومي والشروع في تبني  احيزا مكانيا وزمنيا كي تصبح ديناميكية حية إليقاعن

الكتب،والصحف اليومية وجعلها في متناول الجميع ولكل فئات العمرية، نجعلها مطلبا 

حتميا لبناء حركة فكرية في الوسط العائلي، و تداول الكتب المكدسة على الرفوف 

وتبادلها مع قراء آخرين،وتجديدها على حسب ميول أفراد األسرة وأهوائهم ،والنهج 

الفعال لإللمام  بمستجدات الساحة الثقافية ،ومشروع القراءة الحرة ،ينبغي أن يكون 

األسرة بين الحين والحين ،يتحاورون معا عن أخر ما  أفرادمحطة توقف عندها 

تابا من الصغار يعزز بدعم معنوي ،ومن اطلعوا عليه وقرأوه بحيث من ينهي ك

المراهقين يدعم ماديا إذا تطلب األمر، كذلك هناك من لم يتعلم القراءة بعد أو مازال  

يتعثر بين السطور فلنقرأ معه وله بغض النظر عن سنه حتى ولو بالغ ،إلى أن  يشتد 

ديث منه ساعده ويتحمل تصفح الكتب واستيعابها،وخاصة الشعر المرهف ،خاصة الح

، يعتبر من أجود نصوص للقراءة الجماعية والفردية، ألنه يبني المفردات ويثري 

الذاكرة و يغذي الروح،وحتى المعسورين  قرائيا يتمتعون بلذة العبارات الموزونة 

ونشوة معانيها ،أما الذين يتعبهم التواصل مع اللغة المكتوبة الممتدة من األفضل لهم 

ة قصاصات ومقتطفات مثيرة من الصحف والمجالت بحيث تكون أن يبدأو يوميا بقراء

سهلة الهضم وتتماشى مع ميولهم كي تصبح القراءة نشاطا يوميا محببا ،ال مانع من 

في  مأن يقرأ النشء عن أخر ما استجد في المالعب الرياضية إذا كان ذاك ما يستهويه

بتوجيه منا من أجل   اتلك المرحلة من سني حياتهم،فلنفتح األبواب على مصراعيه

غرس بذور طيبة لزراعة عادة حميدة في األجيال القادمة مثل ارتشاف الكتب 

واالرتواء منها والقراءة عملية تراكمية وليس من الصواب أن نشفرها برقابة أبوية 

  .صارمة 
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اإلنترنت باب جميل مفتوح للجميع ،سهل المنال لمن أراد أن يقتحمه ،لتصبح معظم 

بين أنامله ،رهن إشارته ، وال ننسى معشوق الجماهير  هم و مطبوعا تصحف العال

وجليسهم المفضل التلفاز فبرامجه التعليمية مصدر جيد للثقافة واإلطالع خاصة لمن 

  .تجهدهم المطبوعات 

الحياة لغز كبير ومحير ويثير الدهشة ،والقراءة إحدى السبل لفك بعض خيوط ذاك 

  .اللغز والتفكير فيه

ل في بيئة البيت حين يظل يسأل ويجد من يثريه أفقه  فإن ذلك يزيده حبا فالطف

لالطالع واالستكشاف ، حينما ينتقل إلى المدرسة ،تشل كل تحركاته تحت شعارات 

تعليمية ،فيقل نشاطه الحركي والفكري أيضا ، إذا للمدرسة دور كبير في تشكيل 

س أن تساهم به لترويج القراءة وإنعاش  توجهاتنا الحياتية ما الذي تستطيع أورقة المدار

  . الحركة الثقافية بين بناتنا وأبنائنا 
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 " واألطفال العاديين على بعض المتغيرات) الدسلكسيا (صعوبة القراءة  نم

الثالث لمركز اإلرشاد النفسي لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة،  لمؤتمرا
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ومشكالت  دار  الطفل) 1988. (فهيم مصطفى محمد/حمد عبد اهللا أحمد أ .2
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أسس سيكولوجية ) 1995(ول مسين، جون كونجر، جيروم كاجان،ب .10

 .بمساعدة ديانة سنتين ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة: الطفولة والمراهقة تأليف 

التأخر في القراءة في مرحلة التعليم المتوسط .1983تعوينات علي  .11

 .ةديوان المطبوعات الجامعي.دراسة ميدانية 

سيكولوجية التعلم ونظريات   ): 1989(جابر عبد الحميد  ابر،ج .12

 .الحديث لكتاباالتعلم،الكويت،دار 

 راسةد"  لديسلكسياا" العسر القرائى ) : 1994(نصرة   لجلج .13

 .، القاهرة ، مكتبة النهضة  الجيةعتشخيصية 

علم النفس االجتماعي ،علم الكتب ) 1985.( امد عبد السالم زهران ح .14

 .عة الخامسةالطب

تطر مهارات القراءة الجهرية في مراحل ).  1981( .سن سيد شحاتهح .15

 ..التعليم العام في   مصر،جامعة عين شمس

". تعليم ذوي صعوبات التعلم ستراتيجياتا") م2002(ع، س  سن،ح .16

المبكر عن صعوبات التعلم و  لكشفا" عمل مقدمة في دورة تدريبية بعنوان رقةو

 .مسقط. ة محو األمية و التربية الخاصةدائر". عالجها بلس

: ترجمة وتقنين (اختبار المصفوفات المتتابعة ، ) : 1990(جون  افن،ر .17

بدالقادر و ربيع، محمد شحاته ، السبيت،عبد ع لسيد، او زيدان لسيداخضر،على 
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تعليم اللغة العربية ) : 1995(فتحي على و الكندرى ، عبد اهللا عبد الرحمن ،  ونسي ،
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بموضع ضبط وتقدير الذات لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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 .58 38. ص.08، السنة 30 للكتاب العدد
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ق  اختبار الدرجات التي تحصل عليها المعسورون بعد تطبي  1يبين الجدول رقم   394 

.الذكاء  
 

 حاصل الذكاء العمر الزمنيالعمر العقلي العالمة رقم التلميذ
1.  26 114 120 95 
2.  30 126 124 101 ,6 
3.  27 117 126 92,85 
4.  32 132 130 101,5 
5.  28 120 130 92,3 
6.  31 129 126 102,3 
7.  27 117 120 97,5 
8.  26 114 124 91,9 
9.  28 120 122 98,3 

10.  32 132 120 110 
11.  31 129 123 104,8 
12.  30 126 125 100,8 
13.  28 120 122 98,36 
14.  30 126 120 105 
15.  32 132 124 106,45 
16.  31 129 126 102,3 
17.  26 114 125 91 
18.  27 117 123 95,12 
19.  29 123 122 100 
20.  30 126 126 100 
21.  31 129 125 103,2 
22.  24 126 123 103,2 
23.  25 126 122 103,2 
24.  26 116 126 92,06 
25.  26 116 125 92,08 
26.  30 116 125 92,08 
27.  25 120 126 95,23 
28.  26 123 126 97,61 
29.  30 126 124 101,61 
30.  32 132 130 101,5 
31.  27 120 130 92,3 
32.  28 120 124 96,77 
33.  28 120 125 96 
34.  30 126 125 100,8 
35.  30 126 126 100 
36.  30 126 124 101,6 
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37.  31 129 124 104 
38.  28 120 123 97,5 
39.  27 117 122 95,9 
40.  27 117 124 94,35 
41.  29 123 122 100,8 
42.  29 123 124 99,19 
43.  26 114 124 91,9 
44.  27 117 122 95,9 
45.  30 126 126 100 
46.  26 114 124 91,19 
47.  29 123 124 99 ;19 
48.  27 117 122 95,9 
49.  32 132 120 110 
50.  30 126 122 103 
51.  30 126 125 100,8 
52.  27 117 124 94,35 
53.  29 123 123 100 
54.  26 114 124 91,93 
55.  27 117 126 92,85 
56.  27 117 124 94,35 
57.  26 114 125 91,2 
58.  32 132 122 100,81 
59.  27 117 126 92,85 
60. 27 117 125 93,6 

 5886,88        المجموع

 

مجموع الدرجات التي تحصل عليها المعسورون    تقسم على عدد العينة     5886,88

  .المتوسط الحسابي للعينة 98،11فتحصلنا  على   60هي 
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.الدرجات التي تحصل عليها العاديون بعد تطبيق  اختبار الذكاء 2يبين الجدول رقم   
 

 حاصل الذكاء العمر الزمنيالعمر العقليالعالمة رقم التلميذ
2.  27 117 122 95,9 
3.  25 111 120 92,2 
4.  30 126 130 96,9 
5.  27 117 125 93,6 
6.  28 120 122 98,36 
7.  30 126 122 103,27 
8.  26 114 120 95 
9.  26 114 112 101,1 

10.  25 111 110 100 
11.  27 117 124 94,35 
12.  28 120 122 98,36 
13.  30 126 110 114,54 
14.  27 117 123 95,12 
15.  26 114 120 95 
16.  31 129 124 104 
17.  30 126 120 105 
18.  30 126 122 103 
19.  28 120 124 96,77 
20.  28 120 120 100 
21.  28 120 122 98,36 
22.  28 120 124 96,77 
23.  28 120 122 98,36 
24.  27 117 120 97,5 
25.  30 126 115 109,56 
26.  28 120 124 96,77 
27.  27 117 122 95,9 
28.  28 120 125 96 
29.  30 126 125 100,8 
30.  32 132 130 101,53 
31.  28 120 118 101,69 
32.  32 132 120 110 
33.  31 129 122 105,73 
34.  28 120 125 96 
35.  31 129 123 104 
36.  30 126 120 105 
37.  30 126 120 105 
38.  27 117 123 95,12 
39.  32 132 124 106,45 
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40.  31 129 122 105,73 
41.  28 120 123 97,56 
42.  26 114 119 95,79 
43.  32 132 122 108,19 
44.  30 126 119 105,88 
45.  28 120 118 101,69 
46.  32 132 117 112,82 
47.  26 114 120 95 
48.  27 117 118 99,15 
49.  31 129 118 109,32 
50.  30 126 120 105 
51.  30 126 122 103,27 
52.  26 114 120 95 
53.  27 132 122 95,9 
54.  32 132 124 106,45 
55.  30 126 118 106,77 
56.  26 114 117 97,43 
57.  26 114 120 95 
58.  30 126 120 105 
59.  32 132 118 111,86 
60.  27 117 120 97,5 
61.  28 120 122 98,36 

 614،1      المجموع

 
 60تقسم  على عدد العينة   614،1مجموع الدرجات التي تحصل عليها العاديون  هي  

  .المتوسط الحسابي للعينة 102،36فتحصنا على  
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                                            .: على المعسورين نتائج اختبار القراءة

الدرجة التي تحصل عليها كل تلميذ معسور بعد قراءة   23جدول رقم   يوضح  

كلمة   172تقسم عدد الكلمات المقروءة  .النص، وهو ما يسمى بضارب القراءة 

،على عدد األخطاء التي أرتكبها كل معسور  ، كي نتحصل على معدل القراءة  لكل 

.تلميذ  
 

 الضارب اءعدد األخط عدد الكلمات المقروءةرقم التلميذ
1.172 40 4,3 
2.172 45 3,8 
3.172 42 4,09 
4.172 50 3,4 
5.172 55 3,1 
6.172 57 3,01 
7.172 57 3,01 
8.172 60 2,8 
9.172 62 2,7 

10.172 45 3,8 
11.172 55 3,1 
12.172 65 2,64 
13.172 62 2,7 
14.172 75 2,29 
15.172 62 2,7 
16.172 75 2,29 
17.172 76 2,26 
18.172 72 2,3 
19.172 75 2,29 
20.172 80 2,1 
21.172 65 2,64 
22.172 46 3,7 
23.172 48 3,58 
24.172 55 3,1 
25.172 65 2,64 
26.172 72 2,3 
27.172 65 2,64 
28.172 68 2,52 
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29.172 67 2,56 
30.172 62 2,7 
31.172 75 2,29 
32.172 65 2,64 
33.172 45 3,8 
34.172 75 2,29 
35.172 45 3,8 
36.172 59 2,9 
37.172 77 2,3 
38.172 59 2,9 
39.172 48 3,58 
40.172 52 3,3 
41.172 55 3,1 
42.172 65 2,64 
43.172 72 2,3 
44.172 75 2,29 
45.172 64 2,68 
46.172 67 2,56 
47.172 48 3,58 
48.172 49 3 ,51 
49.172 55 3,1 
50.172 65 2,64 
51.172 62 2,7 
52.172 55 3,1 
53.172 65 2,6 
54.172 72 2,3 
55.172 65 2,64 
56.172 62 2,7 
57.172 64 2,68 
58.172 65 2,64 
59.172 66 2,6 
60.172 72 2 ;3 

 2,93 3514 10320 المجموع

 3514على عدد األخطاء وهي 10320تقسم مجموع الكلمات المقروءة  وهي   

2،93وهو . فتحصلنا على المتوسط الحسابي  

خانة الثانية الجدول السابق ،متكون من أربع خانات ،الخانة األولى  تعبر عن رقم التلميذ ،وال

كلمة في جميع الحاالت حيث أن  172تمثل عدد الكلمات المعروضة للقراءة في كل حالة،وهي 

جميع  المعسورين قاموا بقراءة النص كله ،والخانة الثالثة فتفسر عدد األخطاء التي أرتكبها كل 
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ت المقروءة على أما الخانة األخيرة ناتجة عن تقسيم عدد الكلما. تلميذ أثناء عملية،  القراءة

. عدد األخطاء المرتكبة من طرف التلميذ  

  .تطبيق اختبار القراءة على العاديين

الدرجة التي تحصل عليها كل  تلميذ عادي بعد قراءة النص وهو    4يوضح جدول رقم 

  .ما يسمى معدل القراءة 

  

عدد رقم التلميذ

 الكلمات المقروءة 

 

 لضارب عدد األخطاء
1.  172 2 86 
2.  172 3 57,3 
3.  172 2 86 
4.  172 4 43 
5.  172 4 43 
6.  172 2 86 
7.  172 4 43 
8.  172 4 43 
9.  172 4 43 
10.  172 4 43 
11.  172 2 86 
12.  172 2 86 
13.  172 2 86 
14.  172 2 86 
15.  172 2 86 
16.  172 2 86 
17.  172 1 172 
18.  172 1 172 
19.  172 3 57،3 
20.  172 5 34،4 
21.  172 2 86 
22.  172 2 86 
23.  172 2 86 
24.  172 2 86 
25.  172 2 86 
26.  172 3 57،3 
27.  172 4 43 
28.  172 2 86 
29.  172 1 172 
30.  172 2 86 
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31.  172 5 34،4 
32.  172 4 43 
33.  172 4 43 
34.  172 5 34،4 
35.  172 4 43 
36.  172 4 43 
37.  172 4 43 
38.  172 2 86 
39.  172 3 57،3 
40.  172 2 86 
41.  172 2 86 
42.  172 1 172 
43.  172 1 172 
44.  172 2 86 
45.  172 4 43 
46.  172 3 57،3 
47.  172 2 86 
48.  172 2 86 
49.  172 2 86 
50.  172 2 86 
51.  172 2 86 
52.  172 2 86 
53.  172 3 57،3 
54.  172 4 43 
55.  172 5 34،4 
56.  172 2 86 
57.  172 3 57،3 
58.  172 2 86 
59.  172 2 86 
60.  172 3 57،3 
  163 10320المجموع 

 

فتحصلنا  163على عدد األخطاء 10320نقسم مجموع الكلمات المقروءة  وهي  

63،31المتوسط الحسابي هي  على   
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. نتائج تطبيق مقياس انتباه األطفال وتوافقهم في القسم   4يبين الجدول رقم 

. والدرجات التي تحصل عليها المعسورون  
 

 

 N  IAddH  Adhd CD DSM رقم

1 16 8 25 12 44 16 23 
2 14 8 22 13 45 14 22 
3 12 7 20 10 44 15 20 
4 16 6 20 10 45 16 19 
5 13 8 24 13 46 14 22 
6 12 6 18 11 44 16 20 
7 11 8 20 12 44 16 24 
8 14 7 22 13 45 15 22 
9 15 8 24 12 44 13 23 
10 13 6 20 12 45 15 22 
11 16 5 22 11 40 14 20 
12 12 8 24 12 42 16 20 
13 16 7 20 11 44 14 23 
14 10 6 24 12 41 12 22 
15 14 6 20 14 46 14 20 
16 10 7 24 12 40 16 20 
17 12 8 20 10 41 15 22 
18 14 6 18 11 42 16 20 
19 
 

15 7 20 12 40 15 20 

20 16 6 22 10 44 16 20 
21 13 6 24 12 45 14 22 
22 15 5 22 10 44 15 22 
23 10 6 20 12 46 16 20 
24 12 6 20 10 44 16 20 
25 8 7 18 12 45 16 22 
26 14 6 17 12 43 15 20 
27 12 6 22 12 44 16 20 
28 12 6 20 12 40 16 20 
29 13 7 20 13 41 16 20 
30 16 6 18 11 42 14 22 
31 15 6 22 11 40 15 23 
32 14 5 20 11 40 16 22 
33 12 6 18 12 40 15 22 
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34 13 6 19 10 44 16 22 
35 14 6 20 10 45 14 23 
36 15 5 22 12 44 15 22 
37 8 6 21 11 41 16 24 
38 12 7 22 12 40 14 22 
39 16 6 21 10 42 16 20 
40 14 6 20 10 45 14 21 
41 12 5 19 12 42 16 22 
42 8 5 20 12 40 15 20 
43 14 6 22 10 41 14 22 
44 11 6 20 10 42 16 22 
45 11 5 21 12 40 12 20 
46 12 6 20 12 41 14 20 
47 16 5 20 13 45 15 22 

48 14 7 24 11 46 16 22 

49 15 6 20 11 41 16 20 
50 13 6 22 13 40 12 24 
51 12 5 20 13 44 16 22 
52 16 7 20 13 40 13 20 
53 14 6 21 11 38 16 22 
54 14 5 19 12 38 15 20 
55 12 6 22 13 44 14 20 
56 13 7 20 10 42 15 20 
57 11 6 20 12 40 16 20 
58 14 6 22 11 40 14 22 
59 12 7 20 10 38 14 23 
60 14 6 20 9 44 16 23 

 

.تعليق على الجدول  

من ثماني خانات ، الخانة األولى رقم التلميذ ،ودرجة التي تحصل  30يتكون الجدول 

 , )N( عليها كل معسور بعد تطبيق المقياس ، والخانة الثانية تمثل  نقص االنتباه رمزه 

والخانة الرابعة تمثل اضطراب قصور ) I( مثل التسرع رمزه الثالثة ت أما الخانة،

أما الخانة ) H( والخانة الخامسة تمثل النشاط المفرط فرمزه )  Add(االنتباه فرمزه 

أما .) Adhd(السادسة تمثل اضطراب قصور االنتباه مفرط الحركة ،ممثل برمز 
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ة األخيرة تمثل اضطراب والخان) CD(الخانة السابعة فتمثل مشكالت السلوك نرمز له 

  ) .DSM(قصور االنتباه مفرط الحركة ،فرمزه 
 

الدرجات التي تحصل عليها العاديون بعد تطبيق مقياس انتباه : 5يوضح الجدول رقم  

.األطفال وتوافقهم في القسم  
 

  رقم
N  IAddHAdhd CD DSM 

1  7 4 14 6 22 9 8 

2 6 4 12 5 16 10 7 
3 7 3 13 5 20 8 8 
4 7 4 12 4 22 10 8 
5 6 3 14 5 20 8 9 
6 5 4 12 6 17 8 10 
7 8 3 13 5 20 8 10 
8 8 4 14 6 16 8 8 
9 7 4 12 4 22 10 9 
10 8 4 12 4 22 8 8 

11  7 3 14 4 20 9 8 

12 7 4 14 5 22 10 7 
13 7 6 12 5 18 10 8 
14 6 4 12 6 20 10 8 
15 8 3 14 6 22 9 9 
16 7 3 12 6 20 10 10 
17 6 4 14 4 18 10 10 
18 7 3 12 5 20 9 8 
19 6 4 14 6 22 10 9 
20 7 4 14 4 20 12 8 
21 6 4 14 5 22 8 6 
22 6 3 12 6 22 10 7 
23 7 12 12 5 20 10 8 
24 6 3 14 4 20 10 8 
25 7 3 14 6 22 8 8 
26 6 3 14 5 20 8 7 
27 6 4 12 6 20 9 8 
28 6 3 12 5 22 8 8 
29 7 4 12 6 20 8 9 
30 6 3 13 5 22 10 10 
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31  7 5 12 4 20 12 10 

32 6 3 13 5 22 10 8 
33 7 4 12 6 16 9 9 
34 6 4 14 5 20 10 8 
35 6 5 12 4 22 10 10 
36 7 4 12 4 20 9 9 
37 8 4 12 4 16 8 9 
38 7 4 12 5 20 10 10 
39 6 4 12 6 22 10 9 
40 7 4 14 5 20 10 8 
41 6 4 14 5 20 8 10 
42 5 3 13 5 20 9 9 
43 6 3 13 5 20 10 10 
44 7 3 12 5 20 10 8 
45 6 3 12 4 20 10 9 
46 5 4 14 5 22 10 10 
47 6 4 13 5 20 10 8 
48 6 4 14 6 22 10 8 
49 6 4 12 6 22 9 10 
50 6 3 13 5 20 8 8 
51 6 4 12 5 18 10 7 
52 5 5 12 5 16 10 8 
53 7 4 14 5 18 9 8 
54 6 4 12 4 20 10 9 
55 6 3 14 5 20 10 10 
56 6 3 12 6 22 10 10 
57 5 4 12 5 22 9 8 
58 6 5 14 6 18 10 9 
59 6 4 14 5 20 10 8 
60 7 3 12 5 22 9 9 
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يظهر الجدوالن  اآلتيان الدرجات التي تحصل عليها كل من أفراد المجموعتين  

  . دواني المباشرعلى مقياس السلوك الع

 خاص بالعاديين 8خاص بالمعسورين             جدول رقم  7جدول رقم     
 

Y2 Y1 2  العاديونX Xi المعسورون
9 3 1 256 16 1 
4 2 2 289 17 2 

25 5 3 289 17 3 
36 6 4 324 18 4 
25 5 5 324 18 5 
25 5 6 256 16 6 
36 6 7 100 10 7 

100 10 8 256 16 8 
25 5 9 225 15 9 
16 4 10 676 26 10 
36 6 11 289 17 11 
16 4 12 256 16 12 
16 4 13 169 13 13 
9 3 14 49 7 14 
9 3 15 169 13 15 

16 4 16 289 17 16 
9 3 17 676 26 17 
4 2 18 289 17 18 
9 3 19 324 18 19 
4 2 20 529 23 20 
4 2 21 676 26 21 
9 3 22 289 17 22 
9 3 23 676 26 23 
9 3 24 289 17 24 

36 6 25 324 18 25 
64 8 26 169 13 26 
81 9 27 289 17 27 
9 3 28 49 7 28 

16 4 29 289 17 29 
9 3 30 169 13 30 

16 4 31 169 13 31 
9 3 32 676 26 32 
4 2 33 49 7 33 

16 4 34 169 13 34 
16 4 35 196 14 35 
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16 4 36 324 18 36 
49 7 37 289 17 37 
36 6 38 289 17 38 
16 4 39 324 18 39 
16 4 40 169 13 40 
16 4 41 676 26 41 
16 4 42 289 17 42 
25 5 43 324 18 43 
36 6 44 289 17 44 
49 7 45 49 7 45 
36 6 46 256 16 46 
16 4 47 676 26 47 
36 6 48 169 13 48 
36 6 49 289 17 49 
16 4 50 529 23 50 
16 4 51 324 18 51 
36 6 52 324 18 52 
36 6 53 324 18 53 
16 4 54 169 13 54 
9 3 55 289 17 55 

100 10 56 324 18 56 
49 7 57 289 17 57 
9 3 58 169 13 58 

100 10 59 289 17 59 
36 6 60 289 17 60 

18243 المجموع 282 1558  المجموع 1009
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الدرجات التي تحصل عليها كل من أفراد المجموعتين على   يظهر الجدوالن  اآلتيان

  . غير  المباشر  مقياس السلوك العدواني

 بالعاديين خاص 10خاص بالمعسورين             جدول رقم   9جدول رقم    
 

Y2 Y1 العاديون  X2 Xi المعسورون
144 12 1 324 18 1 
25 5 2 256 16 2 
25 5 3 225 15 3 

144 12 4 400 20 4 
100 10 5 484 22 5 
225 15 6 381 19 6 
36 6 7 484 22 7 

100 10 8 225 15 8 
25 5 9 400 20 9 

144 12 10 381 19 10 
196 14 11 81 9 11 
36 6 12 225 15 12 

121 11 13 256 16 13 
144 12 14 49 7 14 
144 12 15 144 12 15 
25 5 16 196 14 16 

196 14 17 256 16 17 
144 12 18 484 22 18 
100 10 19 144 12 19 
196 14 20 484 22 20 
16 4 21 256 16 21 

144 12 22 225 15 22 
25 5 23 81 9 23 

144 12 24 256 16 24 
144 12 25 381 19 25 
25 5 26 81 9 26 

196 14 27 225 15 27 
100 10 28 144 12 28 
144 12 29 400 20 29 
144 12 30 324 18 30 
25 5 31 144 12 31 

144 12 32 484 22 32 
25 5 33 144 12 33 
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144 12 34 196 14 34 
144 12 35 361 19 35 
196 14 36 81 9 36 
121 11 37 225 15 37 
144 12 38 144 12 38 
36 6 39 484 22 39 
16 4 40 144 12 40 

144 12 41 484 22 41 
196 14 42 256 16 42 
16 4 43 196 14 43 

144 12 44 256 16 44 
25 5 45 196 14 45 

144 12 46 361 19 46 
144 12 47 81 9 47 
100 10 48 49 7 48 
36 6 49 484 22 49 
16 4 50 255 15 50 

144 12 51 361 19 51 
100 10 52 400 20 52 
36 6 53 81 9 53 
36 6 54 256 16 54 

144 12 55 144 12 55 
144 12 56 196 14 56 
100 10 57 256 16 57 
144 12 58 144 22 58 
16 4 59 144 12 59 

144 12 60 196 14 60 
 المجموع  937 15705  المجموع 580 6320
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يظهر الجدوالن اآلتيان الدرجات التي تحصل عليها كل من أفراد المجموعتين 

  .على مقياس السلوك العدواني اللفظي

  خاص بالعاديين  12خاص بالمعسورين           جدول رقم  11جدول رقم 
  

 
 Xi العاديون   Xi   المعسورون 

16 4 1 400 20 1 
4 2 2 529 23 2 

25 5 3 676 26 3 
25 5 4 529 23 4 
4 2 5 400 20 5 

49 7 6 324 18 6 
25 5 7 441 21 7 
16 4 8 289 17 8 
4 2 9 400 20 9 

16 4 10 441 21 10 
16 4 11 676 26 11 
4 2 12 676 26 12 

25 5 13 529 23 13 
4 2 14 324 18 14 

16 4 15 400 20 15 
25 5 16 400 20 16 
16 4 17 400 20 17 

100 10 18 676 26 18 
100 10 19 400 20 19 
16 4 20 289 17 20 
16 4 21 144 12 21 
4 2 22 144 12 22 

25 5 23 324 18 23 
100 10 24 441 21 24 
16 4 25 676 26 25 
4 2 26 529 23 26 

25 5 27 400 20 27 
16 4 28 144 12 28 

100 10 29 289 17 29 
25 5 30 324 18 30 
4 2 31 289 17 31 

16 4 32 400 20 32 
25 5 33 400 20 33 
4 2 34 324 18 34 
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16 4 35 529 23 35 
25 5 36 529 23 36 
49 7 37 441 21 37 
4 2 38 484 22 38 

16 4 39 324 18 39 
16 4 40 441 21 40 
16 4 41 529 23 41 
4 2 42 400 20 42 

100 10 43 441 21 43 
144 12 44 400 20 44 
16 4 45 289 17 45 
16 4 46 529 23 46 
25 5 47 400 20 47 
49 7 48 441 21 48 
4 2 49 400 20 49 

16 4 50 529 23 50 
16 4 51 441 21 51 
16 4 52 400 20 52 
36 6 53 676 26 53 
16 4 54 400 20 54 
16 4 55 289 17 55 
36 6 56 324 18 56 
49 7 57 529 23 57 
25 5 58 676 26 58 
4 2 59 529 23 59 

16 4 60 400 20 60 
25797 المجموع 280 1632  المجموع 1229

 
 
 

Group Statistics 
VAR000

01
N Mean Std. 

Deviatio
n

Std. 
Error 
Mean

N 1.00 60 13.12 2.06 .27
.00 60 6.43 .779.91E-02

I 1.00 60 6.27 .88 .11
.00 60 3.87 1.26 .16

ADD 1.00 60 20.78 1.79 .23
.00 60 12.87 .93 .12

H 1.00 60 11.47 1.11 .14
.00 60 5.07 .719.16E-02

ADHD 1.00 60 42.42 2.26 .29
.00 60 20.15 1.80 .23

CD 1.00 60 14.97 1.13 .15
.00 60 9.40 .96 .12

DSM 1.00 60 21.32 1.31 .17
.00 60 8.60 .99 .13
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Independent Samples Test 
Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for 
Equality of

Means

 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidenc
e Interval 

of the 
Difference

  Lower Upper
N Equal 

variances 
assumed

37.038 .000 23.558 118 .000 6.68 .28 6.12 7.25

Equal 
variances 

not 
assumed

 23.558 75.072 .000 6.68 .28 6.12 7.25

I Equal 
variances 
assumed

.161 .689 12.126 118 .000 2.40 .20 2.01 2.79

Equal 
variances 

not 
assumed

 12.126 105.748 .000 2.40 .20 2.01 2.79

ADD Equal 
variances 
assumed

17.448 .000 30.461 118 .000 7.92 .26 7.40 8.43

Equal 
variances 

not
assumed

 30.461 88.758 .000 7.92 .26 7.40 8.43

H Equal 
variances 
assumed

20.341 .000 37.581 118 .000 6.40 .17 6.06 6.74

Equal 
variances 

not 
assumed

 37.581 100.250 .000 6.40 .17 6.06 6.74

ADHD Equal 
variances 
assumed

12.027 .001 59.592 118 .000 22.27 .37 21.53 23.01

Equal 
variances 

not 
assumed

 59.592 112.340 .000 22.27 .37 21.53 23.01

CD Equal 
variances 
assumed

.829 .364 29.011 118 .000 5.57 .19 5.19 5.95

Equal 
variances 

not 
assumed

 29.011 114.865 .000 5.57 .19 5.19 5.95

DSM Equal 
variances 
assumed

12.386 .001 59.931 118 .000 12.72 .21 12.30 13.14

Equal 
variances 

not 
assumed

 59.931 110.138 .000 12.72 .21 12.30 13.14
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:استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي  
 

: االسم   

:تاريخ الميالد  

:المستوى الدراسي  

:نوعية السكن  

:أفراد األسرة عدد  

:المستوى التعليمي لألبوين  

:مهنة كل منهما  

.األماكن التي تقضي فيها األسرة وقت الفراغ  

.نوع السيارة التي تملكها األسرة  

.نوع الممارسات الثقافية  

 

 

 

 

 

  


