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شكــــــر

اللحظات املناسـبة الـيت     اا
یتوجب علي فیها تقدمي الشكر     
و الثناء إىل كل من سـاهم يف        
اجنــاز هــذا البحــث و أبــدأ 
باألستاذ نواني حسني الذي صرب     
معي و نصحين وسـاعدني كـثريا       
أشكر كـذلك األسـتاذ بـوحفص       

ابرامهي عبد الكرمي ، األستاذ     
، األسـتاذ بـن شـریك       مريود و

ــة و    ــاقم اجلامع ــر إىل ط عم
الــزمالء كمــا أشــكر الــشیخ 
حاجي خلضر على حسن تفهمـه و       

مساعدته 
مجیعا هؤالءإىل ...........

كل الشكر و العرفان
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ــــداءإهــ

أهدي هذا العمل لألسرة الكرمية و على رأسها والـدي          
رعـاه إىل  الكرميني إىل الشيخ بن موسـى حفظـه اهللا و     

املشرفني و القائمني على مجعية اإلرشاد و اإلصـالح و          
الشيخ حاجي على وجه اخلصوص إىل الذين عرفتـهم يف   
ميدان البحث العلمي دون استثناء أمين و األستاذ حممد إىل 

أرجو املعذرة  .........السيد بوخاري بايزيد إىل فاطمة 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


4

ھرســــــــــــــــــــــــــــــــالف

المحتوى                                                                                 الصفحة

01مقدمــــــــــة
04اإلشكــــالیة 

70الفرضیات
08الدراسات السابقة

الجــــانب النظــــــــري

منظم للغةالدور ال: الفصل األول 

12ـ  تعریف اللغة 

13ـ وظائف اللغة

15ـ  خصائص اللغة 

16  ـ النظریات المفسرة الكتساب اللغة 

17 ـ فھم و إنتاج اللغة

18 لجة المعلومات اللغویة ـ  إجراءات معا

20ـ الدور المنظم للغة في االنفعاالت

22ـ الدور المنظم للغة في النشاط المعرفي و الحركي

الوظائف التنفیذیة : الفصل الثاني 

27ـ تعریف الوظیفة التنفیذیة
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28ـ مكونات الوظیفة التنفیذیة

30بالدماغ ـ عالقة الوظائف التنفیذیة

32ـ تداخل الوظیفة التنفیذیة مع مكوناتھا 

33ـ النظریات المفسرة للوظیفة التنفیذیة

34ـ طرق قیاس الوظائف التنفیذیة و صعوباتھا 

روضة األطفال : الفصل الثالث 

38ـ نشأة الروضة 

41ـ دور الروضة 

42ـ منھاج الروضة 

44ـ نشاطات الروضة 

45ـ معلمة الروضة 

47ـ مبنى الروضة 

الجــــــانب المنـــــــــھجي

49ةالدراسة االستطالعی

49مكان إجراء البحث

50ظروف إجراء البحث

50معاییر اختیار أفراد العینة

51وسائل البحث                                                                                   
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یراتضبط المتغ: التناول اإلجرائي األول ـ 

التحقق من الفرضیات: ـ التناول اإلجرائي الثاني 

التحلیل اإلحصائي للمعطیات: ـ  التناول اإلحصائي 

ـ التناول اإلجرائي األول

51ـ تقدیم االختبارات

52ـ اختبار الذكاء                                                                               

53ـ  اختبار اللغة                                                                                

62ـ عرض و تحلیل النتائج                    

64ـ مناقشـــــــــــــــــــــة                                                                       

64استنتــــــــــــــــاجـ 

ـ التناول اإلجرائي الثاني

65ـ تقدیم شبكة تحلیل الخطاب اللساني                                                      

69ـ تقدیم اختبارات الكف المعرفي                                                          

71ـ عرض نتائج االختبارات               

100ةــــــــــــــــــــ مناقش

التناول اإلحصائي ـ 

100ـ التقدیم النظري للطریقة اإلحصائیة المستعملة

102ـ عرض و تحلیل نتائج التحلیل اإلحصائي              
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105ـ استنتـــــــــــــــــــــاج                                                                     

107ـ توصیات و اقتراحات                                                                     

108ـ خاتـــــمة                                                                                    

110ـ المراجع           

ـ المالحق
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الجانب النظري
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الفصل األول

الدور المنظم للـغة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


10

:مقدمة 

علماء من میادین و اختصاصات عدیدة باحثین و؛لقد شغل موضوع اكتساب اللغة

حیث لم تعد دراستھ بمبادئ المدرسة السلوكیة تكفي ، أو تكفیھ تفسیرات رجال 

ھذا من جھة ، و من جھة أخرى فان ) 27، 2001سامي عبد القوي ، ( التربیة 

التصالیة سواء كانت كتابیة أو شفویة ؛ و كذلك بعض أھمیة ھذه الوظیفة ا

االضطرابات و الصعوبات المسجلة في األوساط العیادیة ، عززت اھتمام باحثین  

.معرفیین و مختصین في علم النفس العصبي  (Bronckart J.p , 1977 , 73 )

نمطیة جدا ، و لعل أھمیة ھذا الموضوع البالغة ؛ ھو قیام باحثین باالھتمام بھا بصفة

حیث قارن بعض منھم اللغة عند اإلنسان و عند الحیوان ، وتأكد لھؤالء أنھا خاصیة 

ذلك ألن ھذه الملكة تختلف عن أصوات " )  فایقوتسكي" أعمال.( للبشر دون غیرھم 

الحیوانات ألنھا مكتسبة من جھة ، إضافة إلى أن ھذا االكتساب یتوقف على عمل بنى 

ى مستوى الوظائف المعرفیة العلیا ؛ تشارك فیھ عملیات التذكر وسیرورات معقدة عل

، باإلضافة إلى عمل ) 2002،62ككنبوش ، نكریستیا.. (، االنتباه ، اإلدراك ، 

.. .الوظائف التنفیذیة من المرونة ، التنظیم ، الضبط أو المراقبة ،

المختصین إال أنھا إن ھذه الوظائف و إن لم یتم حتى اآلن ؛ تعریفھا بدقة من طرف

، حیث ) 21، 2007نشوة عبد التواب حسین ، ( وظائفھا ةتشكل اتفاقا في أھمی

یمیز العلماء ھنا بین السلوكات المعتادة ، التي تتضمن استجابات إرادیة أو واعیة 

بسیطة ، و بین السلوكات التي تتطلب استجابات تكیفیة و مرنة إزاء المواقف الصعبة 

، فھذه األخیرة تتطلب قدرا متمیزا من الضبط و التنظیم المعرفیین ، و ھذا أو الجدیدة 

.ما یمثل الوظیفة التنفیذیة 

و تتدخل ھذه الوظائف في تطور اللغة بشكل مھم ، إذ یتوقف اكتساب اللغة على 

نسق لعمل ھذه الوظائف بطریقة سلیمة ، فال بد من سالمة العالقة بین نمو اللغة ونمو 

ھذه الوظائف ، إذا علمنا أن اللغة ال تمثل وظیفة االتصال فقط ؛ بل تتعدى و نضج 
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ذلك إلى وظیفة ھي غایة في األھمیة ، و ھي تمثیل العالم بما یحملھ من معطیات و   

.متغیرات) Marie-dominique GINESTE et J.F LE NY ,2002 ,01 )

ن تخضع لعملیات المعالجة و ھذه المعطیات و المتغیرات ھي مدخالت ، من شأنھا أ

.على مستوى العملیات المعرفیة

على ضوء ھذه العالقة ؛ أردنا أن نبحث بین الثنائیة التفاعلیة التي تشكل فیھا اللغة 

وظیفة متعددة األبعاد ، في عملھا داخل نسق منتظم للعملیات التنفیذیة ، وعلى وجھ 

Bronckart J.p ,op.cit)قتھالخصوص نودھنا البحث في الدور المنظم للغة وعال

في سن ما قبل المدرسي كنموذج عند عینة ألطفالبالوظائف التنفیذیة(77 ,

.التنفیذیة ، و ھذه الوظیفة التنفیذیة ھي وظیفة الكف المعرفي للعملیات

إن اختیارنا لھذه العینة ھو ؛ من جھة لبحث العالقة بین المتغیرین في ھذه السن 

مر الطفولة ، كذلك لنخرج بتوصیات و اقتراحات في حال ظھور المتمیزة من ع

نتائج سلبیة ، و في ھذا اإلطار ارتأینا إلى تقسیم بحثنا إلى قسمین ؛ الجانب النظري 

یحتوي الفصول النظریة للدراسة ، كما یحتوي الجانب المنھجي الجانب التطبیقي لھا 

.

على دراسة للغة ، وظائفھا ، الفھم و أما الجانب النظري ، فالفصل األول فیھ یحتوي 

إضافة إلى الفصل الثاني الذي .. اإلنتاج في اللغة ، كیفیة معالجة المعلومات اللغویة ،

خصص للعملیات التنفیذیة ، تعریفھا ، وظیفتھا ، تقییم ھذه العملیات التنفیذیة و 

لة كما إن الفصل الثالث یشتمل على تخصیص لمرحلة الطفو.. صعوبات ذلك ،

..  .المبكرة ، و خصصنا البحث فیھا لدار الحضانة ، دورھا ، أنشطتھا ،

ثم ، ) عینة أطفال من روضة ( أما القسم المنھجي ؛ فعرضنا فیھ مجموعة الدراسة 

میدان البحث و أدواتھ ، تحلیل النتائج وصوال إلى تفسیرھا و مناقشتھا  كما تناولنا في 

"   لوریا " المعطیات التي تناولتھا أبحاث الجانب التطبیقي ، اختبار بعض  (
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Luria A . R , 1961 , 97 ) فیما  یخص الدور المنظم للغة ، لكننا ھنا نضیف

عالقة ھذا الدور بوظیفة الكف المعرفي ، على عینة كما سبق و أن ذكرنا ألطفال من 

.ـــــــــــــــــــــوع دار الحضانة ، و ختمنا البحث بخاتمة للموضــــــــــــــــ
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:الیة ـــــــــــــــــــاإلشك

لقد تعددت و اختلفت البحوث و الدراسات ؛ التي تناولت اللغة كأداة لالتصال لدى 

، و قد اعتمد العلماء منذ القدیم ) 1993،12حنفي بن عیسى ، ( الجنس البشري 

للغة ، بناء على المعیاریة التي ألزمت تقویم و تصحیح ھذا على الوصف لمظاھر ا

السلوك ، و من شأن ھذا المعیار الوقوف على اللغة بنیة ، سواء كانت ھذه األخیرة 

كتابیة أم شفویة ، إال أن ھناك جانبا وظیفیا تشكلھ اللغة یشمل االتصال الفظي و غیر 

احبھا أو تنوب عنھا بعض الحركات وحدھا قد ال تعبر فتصظاللفظي ، ذلك ألن األلفا

و اإلشارات ، كل ذلك في إطار عالقة اللغة بالفكر و قد تطرق لھا العلماء بسبب 

وجود و تسجیل اضطرابات مختلفة ، كان لھا تناول من   جانب علم النفس النمو و 

.   علم النفس اللغوي  ( Frédéric . F , 1980 , 12 )

لوك اتصالي معرفي ، تشارك فیھ نشاطات و عملیات إال أن مفھوم اللغة ، كس

معرفیة ، تساھم بشكل أو بآخر في تنظیمھ و تفعیلھ بالشكل الذي یالءم الوضعیة ، و 

مع سیاق الموضوع ) التكیف ( الحالة التي تناسب المتكلم و المخاطب) op . cit ,

ى تعبیریة و الثانیة لعل ما تحملھ اللغة في مظھرھا ؛ ھو عبارة على قناتین األول61(

غیر أن اللغة . استقبالیة ، أي أن األولى تشكل إنتاج اللغة في حین الثانیة تعنى بالفھم 

بشكلھا العام ترتبط بالوظائف التنفیذیة ، ھذه األخیرة تعد المسؤولة عن التكیف و 

يالمرونة و الضبط المعرف

) .28نشوة عبد التواب ، مرجع سبق ذكره ، (  Le control cognitif

و ھذا من شأنھ یجعلنا نبحث في طبیعة العملیات التنفیذیة ، كذلك دورھا و 

مساھمتھا أو مشاركتھا في تحقیق السلوك اللغوي ، و التعرف على التفاعل الذي 

یحصل أثناء االتصال ،   ألن فھم آلیات اكتساب اللغة یقتضي الوقوف على شمولیة 

ب على مستوى نشاط السلوك اللغوي ؛ قد یرتبط ھذا السلوك ، إذ أن أي اضطرا

. باضطراب على مستوى آخر لنشاط العملیات و الوظائف التنفیذیة 
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محورا ھاما و محطة حاسمة لدخول ذاتھ،و ال شك في أن اكتساب اللغة یعتبر في حد 

السیما عند األطفال في السن المبكرةاآلخرین،عالم االتصال و التفاعل مع 

عندھم دافعیة قویة لالمتالك و التعرف على أشیاء اآلخرین و معطیات حیث تعرف 

العالم الخارجي ، إضافة إلى قیمة موضوع الدراسة من جھة ؛ و قلة الدراسات 

.المتخصصة الخاصة بھذه الفئة 

إن لھؤالء األطفال بعض ما یحتاجونھ ، من التلقین و التعلم سواء في دور األطفال ثم

(apprentisssage social ) الحضانة أو حتى في بیوتھم ، ألن ھناك تعلما 

غیر أن دراسات أكدت أن اضطراب بعض العملیات التنفیذیة ؛ سوف یؤدي اجتماعیا

(schmidt RA ,1982 , 93) عملیة التعلم وھالتعلم أو عجز فیالى صعوبات في

لتالي یضطرب خاصة و أن ھذا متعلق بتغییرات على مستوى مراقبة األداء ، و با

تنظیم و ترتیب االستجابات ، حیث یضطرب في المرحلة األولى التعلم الحسي 

. الحركي 

بالضبط في ( و على أساس المعطیات السابقة ، أردنا أن نبحث في عالقة اللغة و

بالعملیات التنفیذیة ، وھذا بعد أن أشارت عدة دراسات لھذه ) الدور المنظم لھا 

، ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، لما تشكلھ اللغة في حد ذاتھا من العالقة التفاعلیة 

أھمیة  بنیة و وظیفة في ھذا اإلطار ،للتذكیر ؛ لم یتم التطرق لھذا الموضوع في 

الدراسات االرطفونیة الجامعیة ، ھذا ما جعل الجانب العلمي یفتقد لدراسات أكادیمیة 

فة إلى األھمیة القصوى التي تلعبھا في كفل باللغة ، إضاتتخرجنا عن اإلطار التقني لل

الحیاة أي خارج وضعیات التمدرس ، في التعبیر و التواصل بین أفراد المجتمع ، و 

) .سن ما قبل المدرسي ( على وجھ الخصوص الوقوف علیھا في ھذه المرحلة 

إن اختیارنا لعینة من أطفال في ھذا السن ؛ ھو لتوضیح و فھم العالقة في ھذه 

الفھم ( لفترة المتمیزة ، أي تقییم السلوك اللفظي و غیر اللفظي بمدخالتھ و مخرجاتھ ا
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، كنموذج للوظائف ) الكف  المعرفي ( في عالقتھ بوظیفة تنفیذیة محددة ) و اإلنتاج 

:التنفیذیة لدى العینة المشار إلیھا آنفا وعلیھ ، أردنا أن نطرح التساؤالت التالیة 

تأثر بین اللغة و الوظائف التنفیذیة ؟ھل ھناك تأثیر أو

ھل ھناك عالقة للدور المنظم للغة بالكف المعرفي ؟

ي ؟        اللفظي و غیر اللفظيھل ھذه العالقة تؤثر على السلوك االتصال
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:الفرضیــــــــــــــــــــــات  

:الفرضیة الرئیسیة 

.عند أطفال الروضةم للغة على الوظیفة التنفیذیةیؤثر الدور المنظ

:الفرضیة الجزئیة األولى 

.یؤثر الدور المنظم للغة على االتصال اللفظي وغیر اللفظي 

:الفرضیة الجزئیة الثانیة 

. المعرفي لدور المنظم للغة على وظیفة الكفیؤثر ا
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:الدراسات السابقة 

الموضوع )  Luria . A أھم دراسة في ھذا "لوریا " لقد كانت دراسة 

حیث انطلق بمفاھیم المدرسة السلوكیة ، وقسم أعمالھ إلى ثالثة محاور أساسیة ،إذ  

تناول في  األول منھا النظام الثاني للمعاني ، كما تطرق إلى  دور اللغة في التمییز 

اإلدراكي

على خلفیة دراسات كل منللدور المنظم للغة )  Discrimination perceptive)

، حیث الحظ ھؤالء استجابات معقدة تجاه 1959سنة  Vinogradova et

sokolov منبھات للنظام األول ، وذلك حسب شدة و نوعیة المنبھات ؛ حتى توصلوا

.إلى أن تدخل اللغة یحد من ظھور تلك االستجابات المعقدة 

محور حول محاولة لفھم ، تنظیم ھذه الحقول الداللیة في عدة كانت تجاربھم تت

بكلمة معینة ، مما ةفولت مرفق45ذات ةتجارب مستعملین فیھا ، صدمة كھربائی

یحدث منعكسا شرطیا على المستوى الجسدي بمجرد سماع الكلمة بصفة مسبقة ؛ 

لمنعكس ، و ھذا لیس ھذا فحسب بل إن المقطع األول من الكلمة یكفي إلحداث ذلك ا

یحدث بصفة ال شعوریة ، و یأخذ " لوریا "یدل على وجود تنظیم داللي حسب 

.تدریجیا مراقبة و ضبط السیرورات الذھنیة 

حین حلل تنظیم السلوك الحركي خصصت في جانب منھا ،" لوریا " إن تجارب 

بالوسیط اللغوي ، فعالیة الدور المنظم مأخوذة مننیةبواسطة اللغة استنادا إلى تق

Control exercé

و توصل الباحث إلى نتیجة لتجاربھ ،   تمثلت في أن لغة اآلخرین تمارس بصفة ال 

إرادیة فعال قھریا ، و ھي على شكل سلطة تضبط السلوك الحقیقي للطفل ، و تظھر 

سلوكاتھ استجابات حركیة ؛ و تصبح تدریجیا سلطة ضمنیة یكتسب الطفل من خاللھا 

Une valeur inhibitrice ( Bronckart .J.p , op .cit , 76 )  .بتیة قیمة ك
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الجانب النظري
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الفصل األول

الدور المنظم للغة
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نستھل فصلنا النظري األول ؛ بتذكیر ألھم المفاھیم التي تشكل أھمیة كبیرة ، في 

ذه المفاھیم مفھوم اللغة ؛ ألنھ ال ھذا البحث على وجھ الخصوص ، و لعل أھم ھ

یخفى على أحد من وجود صعوبات في الترجمة بین اللغات ، ھذا من جھة ، كذلك 

.كیفیة تبني المفاھیم ضمن المعارف و العلوم المختلفة من جھة أخرى 

:تعریف اللغة 

أو على أنھا قابلیة الناس لالتصال فیما بینھم بواسطة اللغات ،نیعرفھا المختصو

.بواسطة أنظمة أخرى غیر اللغات الطبیعیة ، وھي وظیفة رمزیة 

 ( Georges M,2004 , 196)

في مسألة المفاھیم الثالثة التي تشكل القول أو الكالم " حنفي بن عیسى " كما یوضح  

، اللغة  و اللسان  ؛ فھناك من یتبنى الترجمة غیر الصحیحة في المفاھیم السابقة ، 

إذا تناول أداة االتصال بالدراسة ، فإما یكون موضوعھ ھو اللغة كظاھرة ألن الباحث 

اجتماعیة ، و أداة تفاھم بین أبناء الشعب الواحد ، أو أن ینصرف إلى دراسة الكالم و 

فالكالم و اللغة جانبان متناظران . ھو نوع من السلوك الفردي ، یتجلى شفویا وكتابیا 

و الجانب الفردي من السلوك اللفظي ، و أما الثاني لظاھرة واحدة ، فاألول منھما ھ

.فھو الجنب االجتماعي من ذلك السلوك 

ةعلیھ اللغة ، عكس الكالم و اللغتأما اللسان فھو النموذج االجتماعي الذي استقر

ألن من خصائصھما ، التغیر و التبدل بحسب األفراد الذین یتكلمونھا ، و قد تطلق 

ا و یراد بھا اللسان ، كقولنا اللغة العربیة على سبیل التعمیم ؛ لكن أحیان" اللغة " كلمة 

الكالم و اللغة كل منھما ، سابق للسان من حیث النشوء ، ألن اللسان ال یستقر إال بعد 

، 1993حنفي بن عیسى ، ( أجیال  فاللسان یتأثر بالكالم و اللغة و یؤثر فیھما يمض

) .66ـ 65
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:وظائف اللغة 

ال شك أن الوظیفة األساسیة للغة ھي التعبیر عن األحاسیس ، و إیصال األفكار من 

المتكلم إلى المخاطب ، فاللغة بھذا االعتبار وسیلة للتفاھم بین البشر ؛ وأداة ال غنى 

غیر أن العلماء ال یحصرون وظیفتھا فقط في التعبیر أو . عنھا للتعامل بھا في حیاتھم 

ا  وظائف أخرى و إن كانت تقدر على أنھا ثانویة ؛ ولھذه في االتصال ، ألن لھ

االعتبارات نتطرق إلى وظائف 

) .67المرجع السابق ، ( أخرى 

:ـ من الناحیة االجتماعیة 1

إن اللغة تبلور الخبرات البشریة و تجارب األمم ، في كالم مفھوم یمكن أن 

و تحتفظ بھ جیال بعد جیل ، كما أنھا تساعد یفھمھ الغیر كما أنھا تدون التراث الثقافي

.الفرد على تعدیل   سلوكھ لكي یتالءم مع المجتمع 

:ـ من الناحیة النفسیة 2

إن اللغة خیر أداة للتحلیل و التركیب ، بواسطتھا نستطیع تحلیل وضع ما أو أیة 

ء صورة صادقة كما أنھا أداة إلعطا.. ) االستحضار ، الوصف ، ( فكرة إلى أجزائھا 

.                               لتحلیل المشاھد و سردھا و إسقاط أبعادھا ) موضوعیة  ( 

یرى أن  وظیفة اللغة النفسیة ؛ ھي إحداث  thorndike "ثورندایك " غیر أن 

استجابات لدى األفراد ، فھي خاضعة لقانون اإلثارة و االستجابة ، علما أن اإلثارة

.ھنا ھي الكلمات و االستجابة ھي السلوك اللغوي الناتج عنھا 

:ـ من الناحیة الفكریة 3
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غیره من المخلوقات ، و ذلك بقدرتھ على التصور و نإن اإلنسان یتمیز ع

التجرید و التحلیل و التركیب ، إضافة إلى انھ مزود بجھاز یمكنھ من إیصال أفكاره 

.طة اللغة  ، فاللغة و الفكر إذن ثنائیة متالزمة إلى غیره من الناس، بواس

)Frédéric F,1980 , 42 (

الكشف و " فأنھ یعتبر أن أھم وظائف اللغة ؛ ھي وظیفتا " جاكبسون " و حسب 

، حیث یرى أن اللغة تقوم بوظیفة التواصل الذي ھو تبلیغ رسالة من " اإلظھار 

تواصل ان تكون اللغة ناقلة لألفكار و المتكلم إلى المخاطب ، و تفترض عملیة ال

المشاعر ، بشكل قابل لإلدراك و الفھم بشرط أن تكون بین المرسل و المرسل إلیھ ؛ 

الكشف و " ھكذا تقوم اللغة بوظیفة . للسان مشترك ) قواعد ( رسالة تخضع لقوانین 

ر عناص) 06(، و تتطلب ھذه العملیة أي عملیة التواصل توفر ستة " اإلظھار 

: أساسیة ھي 

ـ المرسـل                            ـ الرســالة                            ـ الــــــقــــناة  

)السنن( ـ المرسل إلیھ                        ـ المرجــــع                           ـ القواعد

و أدت فیھ اللغة وظیفة معینة ؛ و و كلما ركزنا على عنصر من ھذه العناصر ، إال 

:ھي على التوالي 

ـ الوظیفة التعبیریة               ـ الوظیفة التأثیریة                    ـ الوظیفة االتصالیة 

ـ الوظیفة الشعریة              ـ الوظیفة المرجعیة                     ـ الوظیفة الواصفة 

 ( Jakobson R , 1963 , 209 – 248 )
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:خصائص اللغة 

ویمكن . تعددت خصائص اللغة تبعًا للنظریات والتخصصات التي تناولت اللغة

:)2004، العتوم(إیجاز أھم الخصائص التي أجمع علیھا العلماء بالنقاط التالیة 

.اللغة من أھم وسائل االتصال بین الناسـ

.مع الذي یتحدث فیھ أفراده بتلك اللغةللغة معان محددة وواضحة في المجتـ

.اللغة تعبیر عن خبرات اإلنسان ومعارفھ وتجاربھـ

.تتأثر اللغة بعوامل الوراثة وبسالمة أجھزة النطقـ

.اللغة معّبرة عن قوة التماسك بین أفراد األمة، فھي أحد مقوماتھاـ

مع والفھم، وأخرى تعبیریة لغة استقبالیة وتتطلب الس: تنقسم اللغة إلى نوعینـ

.تتطلب إنتاج اللغة المنطوقة والمكتوبة وفق قواعد تركیب اللغة وصیاغتھا

اللغة قابلة للتغیر والتطور؛ بل یشیر بعضھم إلى أنھا تمیل نحو التبسیط مع مرور ـ

.الزمن

اللغة محكومة بقواعد وقوانین تفرضھا قواعد اللغة في المجتمع الذي تنتمي ـ

.ھإلی

اللغة وسیلة التواصل بین األجیال؛ فھي وسیلة لنقل التراث الثقافي والحضاري ـ 

.عبر الزمن

.اللغة لھا معان رمزیة حیث تستطیع وصف أشیاء غائبةـ 

.تحمل اللغة معان ومعلومات ضمنیة عن الزمان والمكانـ 

األدبیة والفنیة اللغة تحمل قابلیة اإلبداع لمستخدمیھا، كما ھو الحال في الكتاباتـ 

.والشعریة

.اللغة مركبة؛ ألنھا تنطلق من الحرف إلى الكلمة ثم الجملةـ
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:النظریات المفسرة الكتساب اللغة 

واع     ا أن تعلم بھ ي ن ة الت نفس الطریق ا ب تم تعلمھ ة ی أن اللغ ة ب اء اللغ ض علم ول بع یق

ض علماء النفس السلوك األخرى، وبوجھ خاص من خالل التقلید والتعزیز، ویرى بع

وا  آلیات الكتساب اللغة تجعلھم یظھرون أشكاال  اآلخرین أن األفراد یولدون ولدیھم     ق

تم  یزودھموھذا البناء مختلفة من كالم الكبار، ةعدی بالقدرة على فھم وإنتاج جمل لم ی

ا     ،سماعھا من قبل   ة وروادھ سلوكیة واالجتماعی "وتتمثل النظرة األولى بالمدرسة ال

ا           . "باندروا" ،"سكنر شو  " أما النظرة الثانیة فتتمثل بالنظریة الفطریة، ومن روادھ ت

).1998عدس وتوق، ((Chomsky)"يمسك

ي كأساس لجوانب                 النمو المعرف وا ب د اھتم أما المدرسة المعرفیة فإن روادھا ق

مراریة، النمو المختلفة األخرى، ویعتبرون مراحل النمو حلقات تقوم على عدم االست     

ا     ة    وتع. فلكل مرحلة خصائصھا وطبیعتھ ر نظری اجي "تب وم     "بی ذي تق ھي األساس ال

ًا            ة كم ي مراحل متباین ع ف ي یق النمو المعرف ة، ف ة النمائی ة المعرفی اً علیھ النظری ، وكیف

ي    ر الزمن ي العم ة ف ل المتمثل تعدادات الطف رتبط باس ل ت ذه المراح ًا.وھ ل وطبق

ذه             ، فإن كلمات األطفال   "بیاجي" سمى ھ ذات، وت ات تتمركز حول ال األولى ھي كلم

ذات،          ز حول ال ال من الكالم المتمرك أثر االنتق المرحلة بمرحلة ما قبل العملیات، ویت

ھما إلغاء المركزیة، والتفاعل مع األقران، والتفاعل مع     : إلى الكالم الجماعي بعاملین   

ة نظر   البیئة الطبیعیة واالجتماعیة ھام جدًا     ذھني     " اجيبی " من وجھ و ال لكل من النم

. (Korch, 1994,43)واللغوي

:وھي،"بیاجي"عند وھناك أربعة عوامل تؤثر في النمو المعرفي

.الخبرات الطبیعیة باألدوات واألشیاء-1

رین -2 ع اآلخ ة م رات االجتماعی ن  (الخب دریجي م روج الت ل للخ ساعد الطف ي ت والت

).التمركز حول الذات
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).وھو الذي یجعل االنتقال سھال من مرحلة إلى أخرى(لنمو العصبي النضج أو ا-3

ة    تمثلوھو التوفیق بین عملیتي ال    (التوازن   -4 والمواءمة والتوفیق بین العوامل الثالث

).2000،56بدیر،) (السابقة

تعلم        و ی وفي ضوء العوامل السابقة، نجد أن للطفل دور فعال في تعلم اللغة، فھ

ردات شط   المف شاف الن ة االستك ھ نتیج ن تعلم ر ع ي یعب ة، ك د اللغوی ة والقواع اللغوی

ھ      ي حیات ل ف شاھدھا الطف ي ی رة الت ر المباش رة وغی رات المباش ة، والخب ال للبیئ الفع

ة التي                     ى بعض اإلنجازات اللغوی ھ یلجأ إل ھ مع اآلخرین، تجعل الیومیة، وفي عالقات

.لھ معھاتمكنھ من التعبیر عن ھذه الخبرات وعن تفاع

سك       و ت ا فیج ن روادھ ة وم ة المعرفی ة االجتماعی سبة للنظری ا بالن يأم

(Vigotsky)    ساب ي اكت ط ف ؤثر فق ضج ال ت ة والن ى العوامل المعرفی ار إل د أش ، فلق

ة ارة        ؛اللغ ة المھ ي تنمی دورھا ف ؤثر ب ن أن ت ا یمك ة ذاتھ ساب اللغ ة اكت ن عملی ولك

ة         المعرفیة واالجتماعیة، فاللغة بال    ة واللغوی ة االجتماعی دد من خالل البیئ ھ تتح نسبة ل

.(Reutzel, 1992, 85)التي ولد فیھا الطفل والنماذج اللغویة المتاحة لھ 

:فـھـم و إنتــاج اللـغة 

بما أن اللغة ھي وظیفة معرفیة و أساسیة  للغایة ، حیث تسمح لنا باالتصال و تحویل 

ي قاعدة كل نشاط اجتماعي و فردي ، و لھذا فقد و استقبال شتى المعلومات ، فأنھا ف

نالت اھتماما خاصا من طرف المعرفیین ، إذ أنھ یدرس المعالجات المعرفیة المختلفة 

.محاولة منھ  ، لفھم كیفیة معالجة اللغة على مستوى النظام المعرفي 

تضي ، بناء یق" فھم اللغة " و على ھذا ؛ یجب أن نمیز في الفھم و النتاج اللغویین أن 

تمثیل ذھني في وضعیة ما بناء على مرسلة شفویة أو مكتوبة ، لكن العكس یحدث في 

، حیث یتم فیھ تحویل تمثیل ذھني على شكل تمثیل لغوي شفوي أو " إنتاج اللغة" 

كتابي ، و لذلك یبحث النفسانیون في تحدید البنى المسؤولة أو المكونة لفھم و إنتاج 

كیفیة معالجة اللغة یقودنا بال شك ؛ إلى فھم معالجة ھذه الوظیفة إن البحث في. اللغة 
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على مستوى الجھاز أو النظام   ، ثم إن تحلیل اللغات من طرف اللغویین ھو سعي 

le système cognitif المعرفي

لمعرفة األبعاد الدقیقة لھذه اللغات ، ومنھ معرفة كیف یجب أن تسیر ھذه  اللغة 

، سواء تعلق األمر بالفھم أو باإلنتاج و معرفة كیف یعالج النظام النظام المعرفي 

المعرفي أصوات الكالم ، و كیف تتمایز األصوات فیما بینھا ، و كیف یتم التعرف 

.علیھا ؛ و الشيء ذاتھ بالنسبة للكلمات و الجمل و ما إلى ذلك   ( Patrick L ,

2006 , 98 )

:إجراءات معالجة المعلومات اللغویة

ھي األھمیة التي ةأھم میزة تتمیز بھا الذاكرة عند البشر ؛ بمفھومھا كنظام للمعالج

و في ھذا .. تولیھا ھذه الذاكرة للعملیات المنجزة على المواد ، األشیاء ، المفاھیم ،

اإلطار ؛ فأن خصائص المواد المراد حفظھا كمدى تردد استعمال الكلمات أو طول 

ات قابلة للفحص و لیس كمتغیرات لدراسة أثر بعضھا عن القوائم ، تصبح متغیر

:بعض ، و قد أظھرت التنظیرات الخاصة بالنشاطات اإلدراكیة عبر ثالث محاور 

:المحور األول 

.یتعلق بمعالجة األلفاظ المعجمیة ، أي تصور لمستویات المعالجة 

:المحور الثاني 

.لفاظ ، و ھذا ما توضحھ نظریة التنظیم و یھتم بالعملیات البنیویة لمجموعات األ

( theorie de l’organisation)
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:المحور الثالث 

یتعلق بآلیات ( comprehension du langage )  ، و تكون ھذه اآللیات عامة 

فھم اللغة

في مثل المعالجة الموجھة بالمعطیات و المفاھیم ، و خاصة عند إظھار االختالفات 

كریستیان . ( بین ما ھو معبر عنھ في خطاب لساني ما ، وبین ما تم فھمھ المشاھدة

) .60، 2002ككنبوش ، 

:غة ــم للــدور المنظــال

أن التنظیم التام للنشاطات البسیطة و المعقدة ؛ ال یمكن             Luria " یعتقد 

"لوریا 

لقوة المنظمة للغة البالغین على لغة أن یجرى إال بواسطة نوع من تحویل السلطة أو ا

5سنوات ، و ابتداء من خمس 6ـ 3بین ثالث و ست الطفل ، و یتحقق ھذا ما

دا، و یرى سنوات تظھر النواحي أو الجوانب الداللیة للغة التي تلعب دورا محِد

الباحث في ھذا ؛ أن ھناك تنظیما داللیا ال شعوریا ، من شأنھ أن یأخذ تدریجیا 

.(Bronckart . op. cit ,74-76)مجموع السیرورات الذھنیة مراقبة
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:الدور المنظم للغة في االنفعاالت 

"      الحیاة الیومیة و اللغة  " ، إشكالیة تحت عنوان  ( cosnier . J طرح

( الباحث

واسطة اللغة و بحث فیما إذا كانت الحیاة الیومیة تشكل نظاما ؛ تتجنب فیھ األزمات ب

، ھذا ما یعني وجود آلیات منظمة أو ضابطة ، تتشكل على شبكة من النشاطات و 

العملیات الرجعیة 

calibréés المعیرة ، canaliséés أین تسیر المعلومات الموجھة القنواتیة

rétroactions

: ا یليالمشفرة ، و منھ فھو وسیط للتنظیم ضد األزمة ، و یتطرق الباحث ألمثلة  كم

] :verbo- viscéro- motrice[مفھوم تنظیم الفعل ـ الحشوي ـ الحركي

بین ایشیر الباحث إلى دور اللغة المنظم لبعض السلوكات ؛ السیما االنفعالیة م

و یرى أن وظیفة االتصال ، تساھم بشكل كطرف في intrapersonnel  األفراد

ذلك ألن كل فرد (homeostasie organique)     االستقرار التلقائي العضوي

أثناء قیامھ باالتصال اللغوي ؛ و مھما كانت حالتھ فقیامھ بفعل اتصالي ، یھدف قبل 

، و كذلك (adaptation affective) كل شيء إلى تحقیق نوع من التكیف الوجداني

.(émotionnelle)االنفعالي 

watson" واطسن " ى إن المفھوم األخیر الذي عرضھ الباحث نفسھ ؛ یرجع إل

J.B إذا استجاب فرد ما ، فأن جسده كلھ یستجیب : حین قال 1926سنةquand un

individu réagit à un objet ou à une situation ; son corps entier

réagit
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و ھذا ما یعني أن التنظیم الیدوي ، التنظیم الفعلي ، التنظیم الحشوي تنشط جمیعھا في 

یستجیب فیھا الجسد ، و ھذه األشكال الثالثة التنظیمیة ال تعمل متفرقة ؛ و كل مرة 

.(cosnier . J ,1986, 1-5).إنما مجتمعة لتكون أجزاء لتنظیم مدمج كلیا 

غیر بعید من ھذا ؛ یضیف الباحث أن اللغة تساھم و تتدخل في تنظیم االنفعاالت 

شاطات الفرد منھا ما ھو ضروري حیث یرى ، أن نinterpersonnelبین األفراد 

ومنھا ما ھو اختیاري ، لكن یجتمع الضروري منھا و االختیاري لتكوین إطار معین 

، یمكن للفرد من خاللھ أن یظھر تكیفا اجتماعیا ، أي تحقیق مستوى معین من 

التوازن الیومي الشخصي و االجتماعي المستقر نوعا ما ، و مع مقتضیات الحیاة و 

.la criseن سببا في وجود أو ظھور األزمة إال فستكو

إذ أن ھناك آلیات تفاعلیة تعد المسؤولة عن ھذا التكیف ، حیث تشارك أنظمة تعمل 

le tempon régulateurعلى مراقبة و ضبط العتبة المنظمة لتجنب األزمة ، 

anticrise.

الغین ، األول یتعلق إن ھذا التنظیم الخاص بالتفاعالت و األنشطة یمتد لیحقق أثرین ب

و الثاني یخص مراقبة أو ضبط كل ما ھو غیر متوقع ، أي modérationبالتكیف 

.le control de l’inattenduالمثیر غیر المرتقب 

إضافة إلى الذي سبق ؛ یرى باحثون آخرون أن اللغة تنظم السلوكات العنیفة ، من 

االتصال ، و التعبیر عن األحاسیس خالل دورھا التنظیمي الذي یرتكز باألساس على

و األفكار

Favre D , 1997 , 225-253)( حیث یعتقد الباحث أن العنف ھو حاجة الفرد ،

و ذلك یحث بسبب ظھور )un besoin d’affaiblir autrui( إلضعاف اآلخرین 

، وضعیات الفشل و اإلحباط ، وھذا الذي یجعل الفرد یلجأ إلى االنطواء عن المجتمع

أي أنھ یقصي جمیع أفراد المجتمع و یكتفي بعالمھ الشخصي ، ألجل ھذا یرى 

الباحث أنھ یجب أن تمنح الفرصة 

.للتعبیر ، لكي نقلل من حدة و خطورة ھذه السلوكات العنیفة 
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:  الدور المنظم للغة في النشاط المعرفي و الحركي 

اض ؛ التي تسجل فیما یخص إن مسعى العلماء و الباحثین في تفسیر عالقة األعر

apraxies) االبراكسیا (سیما اضطراب التناسق الحركي ؛ االضطرابات العصبیة ال

  lesو نظریة ، إذ إن األعمال التي قام بھا ةقدیم ، انطالقا من وجھة نظر عیا دی

liepmann تعتبر مؤسسة وقاعدیة لھذا البحث ، ذلك بما جاءت بھ من تصنیفات و ،

حیث قسم االضطرابات االبراكسیة إلى ثالثة مستویات ، بما یرافق مالحظات

االضطرابات السابقة في موقع اإلصابة و مجموعة األعراض ، بعد أن اقترح 

" ، و قد اتبع " العجز عن تحقیق حركة موجھة نحو ھدف ما " تعریفھا على أنھا 

" ألخیر في اضطراب في ھذه النماذج المقترحة التي خصھا ھذا اfreud.S"  فروید 

:كما یلي " اإلدراك الحواسي 

التي تمس الحركات االعتیادیة ؛ : )(les apraxies moricesـ االبراكسیا الحركیة

الخاصة بالسجل الرمزي و نأخذ على سبیل المثال كفاءة الكتابة المكتسبة ، أو العزف 

ال تؤدي إلى unilatéraleفھذه االبراكسیا أحادیة الجانب ... على آلة موسیقیة ،

في ھذه الحالة وجود عجز أو " لیبمان " التفكك اآللي اإلرادي ، و علیھ فقد افترض 

.régions prémotricesقصور حركي في المناطق ما قبل الحركیة 

وھي مرتبطة :  )(les apraxies idéo-moticesـ االبراكسیا  فكرو ـ حركیة 

المصاب غیر قادر على تنفیذ حركات مرتبة بالشق الجداري الخلفي ، حیث نجد 

في حین نجد ھذه الحركات تظھر في سیاق مألوف أو انفعالي ) التحیة مثال ( رمزیة 

تفسیر ھذه الحالة بأنھا إصابة السیرورات بین liepmann" لیبمان " ، و قد حاول 

.التصور الذھني للحركة و الصیغة التنفیذیة 
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نجد ھذه اإلصابة غیر محددة في منطقة معینة ، و تظھر ) : idéatoire(ـ ابراكسیا 

) إشعال شمعة مثال( أعراض من نوع أن المصاب ال یستطیع تنفیذ حركات متسلسلة

و تتعقد ھذه الحالة كلما تعقدت الحركة المراد تنفیذھا ، حیث قد تنفذ الحركات منعزلة 

علیھ فھذا النوع من بصفة الشعوریة وال یستطیع تصحیح أخطائھ فیما لو ظھرت ، و

؛ schéma d’actionsالحركات ) تصور ( االبراكسیا یفسر سواء بإصابة مخطط 

.les actes partielsأو باضطراب یمس تسلسل النشاطات الجزئیة التي تركبھ 

نجد انھ ربط اللغة بالتنظیم ؛ حیث یرى أن اللغة تنظم و " لوریا "و في نظریة 

تخطیط و الحركة ، حیث یقول بأن اللغة تسوق ھدف الحركة تربط بین التصور أو ال

formule le). ، و تأخذه إلى الدافع في إطار التصور العام للحركة المراد تنفیذھا 

but de l’action , la rapporte à son motif et esquisse le schéma

général d’éxécution de la tache que l’homme se fixeluria , 1978

، و ھناك عالقة بین اللغة و الحركة التي تھمنا ھنا ، حیث أن مسعى الباحث (293 ,

lesكان بالتطرق للجانب الدینامیكي المتضمن ؛ جوانب األنساب و تطوراتھا 

aspects phyllogénétiques et ontogénétiques.

التي فالكثیر من الحركات من النشاطات اإلرادیة تؤسس عن طریق التصورات 

تكونت على أساس عوامل اجتماعیة و على اللغة ، ذلك أنھ خالل مراحل النمو 

المختلفة تظھر الحركات اإلرادیة من الطفل بطلب من البالغین الذین یتفاعل معھم ؛               

وعلى ھذا األساس فالنشاط یقسم  ، بصفتھ كعامل غیر مستقل حیث یبدأ الطفل 

قبل سن السنتین ، غیر أنھ ابتداء من ثالث سنوات و نصف ؛ بالحركات المنعزلة

نجده قادرا على ضبط نشاطاتھ حیث تبدأ ھذه األخیرة بصوت عال ثم بواسطة 

أما بالنسبة للبالغ فأن مرسلة عمل ) schémas interiorisés( التصورات الداخلیة 

ون فیھ التصور أو الذي تك) langage interieur( ما ینفذ بفضل اللغة الداخلیة 

ھذا االكتساب التدریجي یخضع الحركة لبرنامج بشكل شفوي ؛ إذ . المخطط العام 

تتعطل وقتھا النشاطات األخرى ، فاللغة تسمح بتشكیل التصور ، و مخطط الحركة 
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و )( réalisation du contrôleأو المشاط الحركي إضافة إلى تحقیق المراقبة 

.دل بواسطة نوع العمل المراد انجازه دور العناصر الشفویة یعت

یجب أن نأخذ في الحسبان الیوم ؛ و بعد تأكید العدید من الدراسات على وجود 

، و اضطراب في ) النشاط المفرط مثال ( العالقة بین اضطراب السلوكات األدائیة 

بعض الوظائف المعرفیة بالمقابل ، و على وجھ الخصوص ما یسجل على مستوى 

فاءات اللفظیة بصفة قویة و متكررة ؛ مما یجعلنا في ھذا الصدد نتساءل في طبیعة الك

ھذه العالقة من جھة ، و ھل تظھر دائما بصفة معینة أو محددة و بصفة مباشرة أم 

( عن طریق الوسیط اللغوي ، فھذا ما یؤكده بعض الباحثین فیما یرفضھ آخرون 

moffit . TE, 1993 , 135-151 (تبقى دراسات أخرى امبریقیة تبحث ، ھذا و

في تأثیر العوامل العصبوتطوریة في مقارنة مع العوامل النفسواجتماعیة ، لتفسیر و 

.    تحلیل أبعاد ھذا البحث 
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الفصل الثاني

الوظائف التنفیذیة
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الوصف ال یكفي ؛ السیما إذا تعلق األمر باضطراب تناول أعراض مضطربة من سلوك الفرد بإن

القدرات والمھارات المعرفیة ، إذ أن مالحظة األعراض و تصنیفھا یقودنا إلى البحث في منشأ ھذه 

األعراض على المستوى الفیزیولوجي ، فلقد تم التعرف على اضطرابات عصبیة بواسطة أعراض 

جود مناطق محددة مسؤولة عنھا في الدماغ ، وھذا ما معینة ، ذلك بعد تأكید دراسات كثیرة على و

.   ( Titaevski . S , 2000 , 82 )سنتعرف علیھ على سبیل التعرض للوظائف التنفیذیة

وتعتبر الوظیفة التنفیذیة مكونا "" تشیر الوظیفة التنفیذیة للعملیات المتضمنة في النمط الثاني للسلوك

وتشمل وظائف متخصصة مثل اتخاذ القرار حول المشكلة التي تحتاج من مكونات الوعي بالمعرفة 

للحل واختیار مجموعة من المكونات للمساعدة على حل المشكلة واختیار األسلوب الذي یمكنھ أن 

یتماشى مع ھذه المكونات وقد تزاید االھتمام بمفھوم الوظیفة التنفیذیة نتیجة لغموض ھذا المفھوم 

لبحوث وذلك بغرض توضیحھ وتحدید معالمھ وینتج ھذا الغموض عن الخلط وحاجتھ إلى مزید من ا

بین ھذا المفھوم ومفاھیم أخرى مثل التنظیم الذاتي والتخطیط ذلك أن البعض یشیر إلى الوظیفة التنفیذیة 

نشوة عبد (على أنھا التخطیط أو التنظیم الذاتي في حین أن كال المفھومین من مكونات ھذه الوظیفة

.)32، 2007اب حسین ، التو

وتشترك المفاھیم الثالثة في االھتمام باألفعال الموجھة نحو الھدف والمدفوعة ذاتیا ویختلفون في 

كذلك یحدث الخلط نتیجة تداخل ھذا المفھوم مع مفاھیم أخرى ظل العمومیة في مقابل الخصوصیة 

یمثل العملیة أو األسلوب الذي تقوم على " ة التنفیذیة الوظیف"كالذاكرة واالنتباه ذلك أن ھذا المفھوم 

أساسھ ھاتان العملیتان فعند التعرض لمشكلة للمرة األولى ویتم حلھا یخزن ھذا الحل الذي تم اكتسابھ 

كذلك من أسباب ھذا الغموض أن ھذا المفھوم یؤدي دور :ویتم استخدامھ في مواقف أخرى مشابھة 

مباشر ولكن من خالل تأثیره على عملیات أخرى فیجب التمییز عند یتم مالحظتھ بشكل وسیط ال

:الحدیث عن ھذا المتغیر بین 

الوظائف التنفیذیة األداء في الحیاة العادیة الفعلیة في مقابل األداء على اختبارات-

.وعملیة تقود لألداء الناجحـ 
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تفع التي قد نحتاج لھا الختیار والتنفیذ أو فعالیة المعالجة ذات المستوى المرـ 

.ومراقبة اإلستراتیجیة المستخدمة

:تعریف الوظیفة التنفیذیة

وقد قدم عدید من الباحثین تعریفات متباینة للوظائف التنفیذیة ویختلف كل منھا على 

خطة فردیة : " اآلخر في العملیات المتضمنة فیھ وتعرف الوظیفة التنفیذیة على أنھا 

ھ یختار وینظم المكونات المعرفیة المتنوعة للعملیات الموجودة وذلك لتحقیق ھدف وتوج

كما تعرف على أنھا القدرة على البقاء على وجھة ذھنیة مناسبة لحل المشكالت أو .معین 

) .(Bishop,1993 , 284"التحقیق ھدف مستقبلی

لیس فقط في وقد یكون الغموض المحیط بتعریف ھذا المفھوم ناتج عن مساھمتھ

المجال العصبي ولكن أیضا في المجاالت المعرفیة والنفسیة والذي نتج عنھ توفر 

تعریفات مختلفة لھذا المفھوم بحسب المجال الذي یھتم بدراستھ وعلیھ یمكن تعریف 

.الوظیفة التنفیذیة من خالل وجھات نظر مختلفة منھا

:لمعلوماتتعریف الوظیفة التنفیذیة من خالل نظریة معالجة ا- 1

تعبیر الفرد التلقائي لعملیة الضبط أو تتابع عملیات الضبط : " وتعرف على أنھا 

ویشمل  " كاستجابة مقبولة للتغیر في الھدف وذلك في مھمة معالجة المعلومات

:ذلك ثالثة مكونات لمرونة االستجابة ھي 

علومات الم–لیس فقط -وذلك لتكبیر المشكلة ، بمعنى فھم : تحلیل المھمة-أ

الشفھیة المقدمة في المھمة لكن أیضا التغیرات المحتملة ومنطقیتھا باإلضافة 

.للنتائج المتوقعة

:وتشمل اآلتي: إستراتیجیة أو خطة التحكم والسیطرة -ب

.اختبار األسالیب المحتملة في حل المھامـ 
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استخداماتھا مما یسمح بالتغیر المستمر في عملیة مراجعة اختیار األسالیب و-

.االستجابة وذلك بھدف حل المھمة وتحقیق الھدف

وھي العملیة التحلیلیة التي تنھض بتقییم فعالیة : إستراتیجیة أو خطة المراقبة -ج

ھذه األسالیب المختارة والتي تؤدي إلى استمراریة األداء والتعدیل أو الكف عند 

.ى أسلوب آخر إذا تطلب الوضع ذلكاالنتقال إل

:من خالل المنحنى العصبي2 -  

الوظیفة التنفیذیة على " pennington et all"وزمالؤه " بنینقطن " حیث یعرف

القدرة على اإلبقاء على وجھة ذھنیة مناسبة لحل المشكالت وذلك لتحقق : أنھا 

.ھدف مستقبلي 

:المنحنى النفسي العصبي -3

الوظیفة )denckla(265 -263 , 1996 ," دنكیال"ن خاللھ ویعرف م

مجموعة من العملیات التحكم ذات المتطلبات العامة والتي :التنفیذیة على أنھا 

تشمل الكف وإرجاء االستجابة وذلك بھدف تنظیم وتكامل العملیات المعرفیة 

.والنتائج عبر الزمن 

:مكونات الوظیفة التنفیذیة 

مما سبق أنھ یجب التمییز بین مفھوم الوظیفة أو العملیة والقدرة وغیرھا نستنتج

من المفاھیم التي قد یحدث بینھا وبین مفھوم الوظیفة قدر من التداخل حیث تھتم 

الوظیفة التنفیذیة بكیفیة استخدام وتوظیف مختلف المعلومات التي توافرت لدى 

الذاكرة وإجراء عدید من الفرد من خالل مختلف الحواس ومن خالل مخازن
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العملیات علیھا مثل التخطیط والتنظیم ومراقبة السلوك أكثر من اھتمامھا بعملیات 

.مثل اإلدراك والذاكرة وغیرھا

تاالسلوكوتعتبر الوظائف التنفیذیة المكون المعرفي الذي یستخدم لوصف 

تتم بواسطة والموجھة نحو المستقبل والتي یعتقد أنھا، الموجھة نحو الھدف 

وتشمل عملیات مثل اختیار الھدف والتخطیط والمراقبة ، الفصوص الجبھیة

والتعاقب في الخطوات وكف االستجابات المسیطرة والمرونة والبحث المنظم 

فرض التنظیم والتخطیط على وعملیات مالحظة أخرى تسمح للفرد ب، والذاكرة

وظیفة معرفیة مفردة یسھل تعریفھا ولذلك ال تعتبر الوظیفة التنفیذیة بیئتھ ؛ 

ولكنھا مصطلح یشمل مجموعة من الوظائف المعرفیة المرتبطة ببعضھا البعض

( Houdé . O , 1995 , 43) ولذلك یعتبرھا عدید من الباحثین وظیفة تشتمل

:على عدد من المكونات أو العملیات الفرعیة ویمكن تصنیف ھذه العملیات إلى 

.الجة التمثیالت الذھنیةـ عملیات تنظیم مع1

ـ عملیات التحكم في السلوك والخاصیة األساسیة لھذه العملیات أنھا تشمل القدرة 2

على الكف وإرجاء االستجابة ، فعندما یفشل األداء بسبب مواجھة صعوبات في 

كف تمثیل غیر مالئم وإطالق حریة الحركة للمالئم منھ ، یعكس ذلك خطأ في 

في حالة الوصول للتمثیل العقلي المالئم  یتم االحتفاظ بھ في المرونة التمثیلیة و

الذاكرة حتى یمكن استخدامھ في السیطرة على السلوك وعلیھ تقوم ھذه بتزوید 

.الفرد بالمرونة المطلوبة لألداء

و قد توصل الباحثون إلى ھده المكونات من خالل دراسة ھده الوظیفة و 

المختلفة و الفئات التي تعاني من اضطرابات من مالحظتھا عند الفئات المرضیة

و قد تبین من خالل الدراسات , الممكن أن یكون لھا ھدا التأثیر على ھده الوظیفة 

التي أجریت على أفراد یعانون من عطب في المنطقة الجبھیة للدماغ ؛ كنتیجة 

.لمرض أو إصابة ما 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


38

(Mitchell , 1997, 96 تباهیظھرون ضعفًا في تركیز االنمصابینإن ھؤالء ال

أن مرضى الفرط الحركي المصاحب douglas" دوغالس"كما یقترح 

عانون من عجز في التنظیم الذاتي یتم تشخیصھم على أنھم یالضطراب االنتباه ،

:و یظھر ھدا العجز في الجوانب التالیة من السلوك 

.ـ استثمار و تنظیم االنتباه و الجھد و ضمان استمراره 

.ـ كف االستجابات االندفاعیة 

.ـ تعدیل مستویات االستثارة حتى تتناسب مع المتطلبات الموقفیة

وقد تبین من خالل الدراسات إن ھده الخصائص تتفق مع خصال األفراد دوي 

في العملیات األساسیة اضطراب الفص الجبھي ؛ و الدین یظھرون أداء جیدا

كھم تدل على وجود تلف في تطبیقاتھم و أدائھم غیر أنھم سلو..) الذاكرة ، اللغة ،(

ضطرابات القشریة ما وي االو ذautismeاألمر نفسھ بالنسبة للمصابین بالتوحد 

.قبل الجبھیة 

:عالقة الوظائف التنفیذیة بالدماغ 

ھذه العالقة من خالل عالقة الوظیفة التنفیذیة ؛ بالفصوص الجبھیة تمت دراسة

الجوانب التي على أساسھا یمكن التمییز ، بین مناطق تمایز و علیھ یمكن تصنیف

:و تداخل المفھومین كما یلي 

:وظائف الفصوص الجبھیة و القشرة تحت الجبھیة

تخدم الفصوص الجبھیة وظائف محددة من السلوك المعرفي ؛ و تمثل ھذه 

ة منھا الفصوص ثلث حجم القشرة الدماغیة ، و تتلقى المنطقة ما قبل الجبھی

اإلشارات البصریة و السمعیة و الباطنیة ، و تتلقى أیضا اإلشارات القادمة من 

و تشیر التجارب إلى أن ھذه الفصوص مسؤولة عن . المناطق تحت القشریة 
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التخطیط و االستمرار في إصدار السلوك المقبول اجتماعیا ، ذلك أن السلوك 

. Olivier(ادرة و ضبط الذات السوي یعتمد بشكل كبیر على التوازن بین المب

S , 2004 , 32(.

:ھذه الفصوص مترتبة على اضطراباتاالضطرابات ال

ني المصابون باضطرابات على مستوى الفص الجبھي ؛ من العجز على یعا

الكف مع ضعف التحكم و الضبط  و العدوانیة باإلضافة إلى السلوك غیر 

ات العقلیة ، و بطء األفكار و فقد االجتماعي ، و تدھور الشخصیة و القدر

المبادرة ، كما تؤدي إلى تلف ھذه القدرة على التخطیط و التنظیم و التحكم في 

)(Bishop, op.cit , 287. السلوك 

:العملیات المعرفیة في الفصوص الجبھیة زتمرك

تشیر بحوث علم النفس العصبي ؛ إلى أن للفصوص الجبھیة دورھا في النشاط 

حركي الفعال مع وجود عنصر اتخاذ القرار ، و أصبح من الواضح حدیثا أن ال

دور ھذه الفصوص یتضمن السیطرة و التحكم في العملیات المعرفیة ، و تراكمت 

األدلة حول كون ھذه المناطق ذاتھا على أنھا تؤدي عملیات معرفیة محددة ، مثل 

و تھتم بتنفیذ ھذه العملیات التي . ..االنتباه ، التذكر ، االستدالل ، حل المشكالت ،

.)(Brown . J , 1988 , 277- 278تتمركز في مناطق أخرى من الدماغ  

و الذاكرة هغیر أن ھناك عناصر أساسیة في تداخل الوظیفة التنفیذیة ؛ مع االنتبا

من خالل تأثر الوظیفة التنفیذیة بالفشل في كف المنبھات المتداخلة ، و في الفشل 

اكتساب الكف قد یؤدي ذلك إلى اإلضرار بالعملیات النفسیة المختلفة ، كما في

یعتمد االرتقاء الناضج للعملیة التنفیذیة على االرتقاء الكافي للعملیات األساسیة و 
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butterfield"( و البرتسون دبوتر فیل" ظھورھا مبكرا ، في ھذا الصدد یشیر 

& albertson (ة و الضبط تحددھا الذاكرة العاملة ، و إلى أن نشاطات المراقب

نعني بذلك أن حدود الذاكرة العاملة تشیر إلى تأخر أو ارتقاء مقید للمستوى 

)(Borkowski & Burke , 1996 , 259التنفیذي 

و مما سبق نتوصل إلى أن الوظائف التنفیذیة ؛ تمثل متطلبات عامة للتحكم و 

، اللذین یمثالن متطلبات هة و االنتباالسیطرة و من ثم فھي تختلف عن الذاكر

خاصة أي أن ؛ ھذه الوظائف ال تشیر إلى عملیات معرفیة أساسیة كاإلحساس ، 

اإلدراك ، النشاط الحركي ،  االنتباه و حتى الذاكرة ، و إنما ھي وظیفة ذات 

خطوات متعددة تتدخل في تنفیذ العملیات األولیة السابق ذكرھا ، بمعنى آخر 

قة تبادلیة بین العملیات األساسیة و ھذه الوظیفة ، أي عالقة تأثیر و ھناك عال

ةكما تمثل ھذه الوظیفة جزءا ال یتجزأ من ھذه العملیات األولیة و الالزم. تأثر

.       لألداء في الحیاة الیومیة مالستمراریة التكیف و الضبط الالز

:تداخل الوظیفة التنفیذیة مع مكوناتھا 

ع       داخل م ول الت ة ح ة التنفیذی شبیھة بالوظیف اھیم ال ي المف ط ف ن الخل زء م ز ج یتمرك

ذاتي  "المكونات المرتبطة بھ ؛ مثل      شكالت حل  "و " و التخطیط " التنظیم ال وعلى  ،"الم

تراتیجیة   ار اإلس ة و اختی ل المھم ف تحی صطلح لوص ذا الم تخدام ھ ن اس رغم م ،ال

ضروریة   ة ال ارات المراقب ل       ومھ صطلحات مث ف م تم توظی ھ ی شكالت ؛ فإن ل الم لح

.التخطیط والتنظیم الذاتي كمترادفات للوظیفة التنفیذیة 

حا ألسباب      سیرا واض وتشیر بعض الدراسات إلى أن ھناك ثالث وظائف تنفیذیة تمثل تف

:الخلط الذي یشوب ھذا المفھوم وھي

.ـ القدرة على التحول بین مختلف المھام 

.اقبة تمثیالت الذاكرة العاملةـ تحدیث و مر

) .42ـ 41نشوة عبد التواب حسین ، مرجع سابق ،(ـ كف االستجابات غیر المرغوبة
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:ذیة النظریات المفسرة للوظیفة التنفی

تظھر أھمیة ھذا المفھوم في قدرتھ على تفسیر استمراریة السلوك و تعمیمھ عبر الزمن 

فھم االختالفات المرتبطة بتنوع أداء الفرد ؛ ھذا وقد والمظاھر المختلفة ؛ أیضا  دور في

والذي ینعكس فیھ أیضا على المستوى النفسي العصبي ،سبق بأن ھذا المفھوم ظھر 

.تحت سیطرة الوظیفة التنفیذیة  تتأثیر وظائف الفص الجبھي في السلوكیا

لتنفیذیة فیھا ،ي تؤدیھ الوظیفة او ھناك عدید من النظریات التي توضح الدور الذ

: وھي التي تمثل مكونا مھما لتوضیح طبیعة ھذه النظریة و یمكن تقسیمھا إلى 

:المعلوماتةالنظریات تداخل الوظیفة التنفیذیة في نظریات معالج*

.ـ دور الوظیفة التنفیذیة في نظریة الوعي المعرفي أو الوعي بالمعرفة

.المعلوماتةـ نظریة معالج

:نظریات تھتم باألساس العصبي التشریحي*

.لألنظمة" لوریا " ـ نظریة 

.ذج اإلدراك ـ الفعلـ نمو

:نظریات االرتقاء المعرفي *

.ذیة في الوظیفة التنفی" البرتسون" و" دباتر فیل"ـ المنحنى اإلرشادي أو نظریة 

.ـ نموذج الذاكرة العاملة 

.النتباھي اـ نموذج المراقبة 

" .فریدمان" و" سكولینك" لنظریة االرتقائیة في التخطیط لـ ا

.في حل المشكالت " شتین"و " برانزفورد"ـ نظریة 

.و آخرین " دانكان"ـ نموذج اختیار الھدف و إھمال الھدف ل 
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( Olivier . G , 2008 , 68 )" نجرا فما"ـ نموذج المعرفة التنفیذیة ل 

:وباتھالوظائف التنفیذیة و صعطرق قیاس ا

و تنظیم السلوك و األفكار و عن التحكم المعرفي ،تعتبر العملیات التنفیذیة مسؤولة

و رات معینة و ذلك لبدء ؛ ومراقبة تتطلب غالبیة مواقف الحیاة الیومیة التكیف على مھا

ونظرا لكون العملیات التنفیذیة عملیات یكون الفرد على وعي بھا . إنھاء نماذج السلوك 

" نورمان"على العكس من العملیات اآللیة ؛ فقد أوضح یصعب على الفرد فھمھا ،و ؛ 

ذج للمواقف التي ال یصبح فیھا التنشیط خمسة نماnorman & shallice" شالیس"و

300275Seron . x & Van der -(  الروتیني اآللي للسلوك كافیا لألداء المرغوب

.L , 2003 , ( و ھي:

.لتي یتدخل فیھا التخطیط أو اتخاذ القرار المواقف ا× 

.مواقف یتدخل فیھا تصحیح الخطأ × 

تعاقبات جدیدة تشمل المواقف التي تستخدم فیھا االستجابات غیر جیدة التعلم أو× 

. لألفعال 

.المواقف الخطرة أو التي تعتبر من المواقف الصعبة × 

.دة قویة أو مقاومة اإلغراءات المواقف التي تتطلب التغلب على استجابة  متعو×

و لذلك یفترض في أي مقیاس یستخدم لقیاس الوظیفة التنفیذیة ؛ أن تتسم المھمة 

و المھام التي سبق التعرض لھا ، ذلك أنة ، و التخطیط ،التي یشتمل علیھا بالجدی

حیاتھ  المختلفة د عبر سنواتالتدرب علیھا یتم تنفیذھا أسالیب سابقة تكونت لدى الفر

)Arnett & al , 1997 , 540( و على ذلك یجب أن تنتھي االختبارات المستخدمة

الھدف  و ذلك من خالل التخطیط للوصول إلى ذه الوظائف بالفرد إلى نتیجة ما ،لقیاس ھ

و قد تشمل ھذه لمتعود ، و القدرة على المراقبة ،وخطوات متعاقبة لكف السلوك ا، 
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و ذلك بھدف التنظیم المستمر للسلوك و المستخدمة على ذاكرة عاملة ،اراتاالختب

.المحافظة و العملیات اآلنیة لتنفیذ السلوك 

و قد استخدمت الدراسات المختلفة العدید من االختبارات ؛ لقیاس الوظائف التنفیذیة 

ھذا بواسطة اختبارات قیاس أشكال اضطراب ھذه الوظائف ، و من االختبارات في

:المجال ما یلي 

لتسمیة األلوان ، اختبار Stroop"ستروب " اختبار تصنیف البطاقات ، اختبار 

تفسیرات اضطراب الفص الجبھي ، و أشارت ھذه الدراسات إلى أن أعراض 

االضطرابات في ھذه الوظائف یمكن أن ینشأ من اضطرابات الفص الجبھي ، و من ھذه 

مراقبة األفعال وسیطرة األفعال الروتینیة على السلوك ، و انعدام القدرة على ضاألعرا

...   .القیان باستجابات نمطیة ،

و في محاولة أخرى من قبل الباحثین ؛ لتحدید عدد من االختبارات التي من الممكن 

استخدامھا لقیاس ھذه الوظائف ، حیث انتھى بعض الباحثین إلى مجموعة من 

لتصنیف " الوسكونسین " للتصنیف و اختبار " ھالستید" االختبارات و منھا اختبار

" للطالقة الشكلیة ، متاھات " راج " اختبار "  رافین " البطاقات ، كذلك مصفوفات 

...،" األبراج " ، اختبار " سبور تیو

أظھرت الدراسات في ھذا المجال ، تسجیل اضطرابات في المظاھر التنفیذیة للضبط 

المعرفي

طیط و التنظیم التتابعي و االنتقائیة ، التي تعتبر من الوظائف  األساسیة مثل التخ

لتسمیة األلوان stroop" ستروب " للفصوص الجبھیة ، كما تبین من استخدام اختبار 

، الذي یقیس القدرة على كف التداخالت في موقف صراعي ، و الفشل عند المصابین 

" انطلق ـ ال تنطلق " اختبار " لوریا " م باضطرابات الفصوص الجبھیة ، كما استخد

لقیاس التمادي  و عدم القدرة على كف السلوك ، و استخدام ھذا المقیاس لقیاس الوظائف 

.)( kertesz , 1994, 576التنفیذیة
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تطرقنا في ھذا الفصل ، إلى المفاھیم األساسیة لواحدة من الدراسات الحدیثة لقد

الوظیفة التنفیذیة ـ و إن لم یتفق بعد على تحدید تعریف مشترك المتخصصة ، فمفھوم

لھ ـ تم تعریفھ من خالل نظریات مختلفة ، إضافة إلى تناول مكونات ھذه الوظیفة 

بأنھا تتكون من العدید من المھارات ، و القدرات الفرعیة أھمھا التخطیط و المرونة 

یة في الحیاة الیومیة ، و عالقة ھذه ثم أھمیة الوظائف التنفیذ. و المراقبة و الكف 

، و عرضنا في ) بالقشرة ما قبل الجبھیة و بالفصوص الجبھیة ( الوظائف بالدماغ 

.سیاق ذلك االضطرابات المترتبة على اضطراب الوظائف التنفیذیة 

كذلك ، تعرضنا ألسباب غموض ھذا المفھوم نتیجة تداخل الوظائف التنفیذیة مع 

و في أحیان أخرى تداخل ھذه الوظائف مع وظائف ذھنیة أخرى كالذاكرة ، مكوناتھا ،

على أن نرى عمل ھذه الوظائف عند عینة ألطفال الروضة ، حیث نأخذ .. االنتباه ،

إحدى الوظائف لتنفیذیة كنموذج عنھا في إطار عالقتھ بالدور المنظم للغة لدى ھذه العینة 

     .
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الفصل الثالث

األطفالروضة 
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نتطرق في ھذا الفصل إلى أخذ صورة واضحة عن الروضة ؛ و حیاة الطفل بھا و 

نشاطاتھا ، ھذا بعد أن كنا قد تعرفنا على اللغة عنده في الفصل األول وكیفیة ظھور 

الدور المنظم لھا ، إضافة إلى التعرف على مختلف الوظائف التنفیذیة في الفصل 

ھدى الناشف ، (صار دراستنا على تناول إحدى ھذه الوظائف كنموذج الثاني ؛ و اقت

1995 ،40 .(

تعتبر الروضة أول وسط اجتماعي  یلتقي فیھ الطفل بأقرانھ ؛ خارج نطاق أسرتھ 

لیكمل فیھا خبرتھ ، و ھي بھذا المفھوم امتداد للبیت أین تلبى حاجیات الطفل في 

، و علیھ فھي أیضا فرصة تتاح للطفل للتأقلم  مؤسسة تعتبر مساعدة لعمل األولیاء 

( االجتماعي ال تتیحھا العالقات األسریة عادة ، و قد یعتبرھا البعض البدیل لما  

تستطیع أوال تستطیع أن تقوم بھ األسرة ؛ لكن ) 168، 1993عدس عبد الرحیم ، 

ات الجدیدة لھا دور تربوي محدد و مكمل لدور األسرة ، انھ دور الحافز لالھتمام

. بصورة اكبر مما تتیحھ األسرة لطفلھا 

:ة ـــأة الروضــنش

:في العالـــــم ـ 

؛ بشأن االھتمام بالطفل و مختلف جوانب مظھرت أفكار كثیرة عبر أرجاء العاللقد

ینادي بأن یكون األطفال أطفاال قبل " جان جاك روسو " نموه و حاجیاتھ ، فقد كان 

.جاال  ومن أجل ال ینبغي إكراھھم على الدراسة النظامیة قبل األوان أن یكونوا ر

ما یعرف بمدارس 1780عام " اوبرلین " و في فرنسا بمنطقة األلزاس ؛ أنشأ  

األشغال الیدویة الھتمامھ بتعلیم األشغال الیدویة لألطفال ، و ھذا الھتمامھ من جھة 

، عن طریق رعایة األطفال بینما تتفرغ بتربیة األطفال و بزیادة اإلنتاج في مصنعھ 

.األمھات للعمل 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


47

روضة أطفال في " مارجریت و راشیل ماكمالن " أنشأت األختان 1911و في 

الھواء الطلق بالقرب من لندن للعنایة باألطفال المھملین الفقراء ، و لذا كان برنامجھا 

mc"ماكمالن "نت یتضمن التغذیة السلیمة و الرعایة الصحیة لألطفال ، و كا

millan من األوائل من طلب مراعاة الفروق الفردیة و الظروف األسریة لألطفال.

التربویة أثر كبیر في جمیع أنحاء العالم ، فقد أشار " جون دیوي " و كانت آلراء 

جون دیوي " ، إلى إسھام 1933الذي نشر سنة ) haddow rapport( تقریر ھادو

یر مدارس األطفال ، من خالل دراستھم ألعمالھ و محاولتھم و دوره في تحول تفك" 

تطبیق فلسفتھ ، و قد استفادت ریاض األطفال من آرائھ في أھمیة ربط التعلیم بالحیاة 

و المجتمع ، و اتخاذ الخبرة المباشرة أسلوبا للعمل و التعلیم و استغالل البیئة المحلیة 

. إلى أقصى حد ممكن 

:ر ــــزائـفي الج

:في عھد االستعمار

نجد أن الروضة في عھد االستعمار ، كانت تتمیز بقلتھا و خضوعھا للمعمر الفرنسي 

سعید ( على غرار المؤسسات التربویة األخرى ، بحیث ال تخدم إال أبناء الفرنسیین 

و ال یسمح االلتحاق بھا و االستفادة منھا ما عدا ، مجموعة صغیرة ) 1983بوشنھ ، 

ء الفئة الجزائریة الموالیة لالستعمــــــــــــــــــــــار ، أما البرامج في الروضة من أبنا

آنذاك ؛ فقد كانت نفس البرامج التي تطبق في فرنسا ، لتغرس أھداف  المستعمر في 

و ھكذا نجد أن أبناء . نشأة و إعداد األجیال للعیش ضمن المجتمع الفرنسي 

ل تربیة تحضیریة تؤھلھم للمرحلة المدرسیة و الجزائریین كانوا محرومین من ك

.  االندماج االجتماعي 
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:في عھد االستقالل 

؛ في شتى المیادین رنظرا للحالة التي توصلت إلیھا الجزائر بعدا الستعما

االقتصادیة االجتماعیة و التربویة ، ارتأت السلطات إلى ضرورة اتخاذ قرار في 

، و إحیائھا من أجل النھوض بالبالد و من بین ھذه إعادة بناء بعض النشاطات

النشاطات ، النشاط التعلیمي الذي یعتبر أحد ركائز األمة في التقدم و االزدھار ، 

التي . حیث عملت الجزائر على بناء مدارس و منشآت من بینھا ریاض األطفال 

ـ 04ـ 16خ أصبحت تخدم أبناء كل الجزائریین ، و ھذا من خالل أمر وزاري بتاری

التي یقرر فیھا ضرورة التعلیم التحضیري و أھمیتھ ، و ھو 19، من المادة 1976

تعلیم خاص باألطفال الذین لم یبلغوا سن القبول اإللزامي ، الغایة منھ إدراك جوانب 

. النقص في التربیة العائلیة و تھیئة األطفال للدخول إلى المدرسة األساسیة 

ؤسسات كباقي المؤسسات التربویة التابعة لوزارة التربیة ، و في و تعتبر ھذه الم

نفس الوقت یجوز لإلدارات و الھیئات العمومیة ، و الجماعات المحلیة و المؤسسات 

االشتراكیة و تعاونیات الثورة الزراعیة ، و لجان التسییر و منظمات الجماھیر ، ما 

أن تفتح مؤسسات للتعلیم عدا األشخاص و الجمعیات أو الشركات الخاصة ، 

التحضیري بعد الحصول على رخصة من الوزیر المكلف بالتربیة ؛ عمال بأحكام 

.بالتاریخ المشار إلیھ آنفا 35/ 76من األمر رقم 21المادة رقم 

أما عن البرامج و جدول التوقیت فھي أمور محددة من طرف الوزیر ، و یمكن 

المستعملة ھي اللغة ةرغبات األطفال ، و اللغتغییرھا و تكییفھا حسب قدرات و 

العربیة بالنسبة لكافة المؤسسات التربویة ، و تشرف على تربیة األطفال في كافة 

النشرة الرسمیة للتربیة ( الریاض ھیئة من المربیات بعد أن یتلقین تكوینا خاصا 

) .1976الوطنیة ، الجزائر ، 
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:دور الروضة 

ة لعامة الناس ؛ ال یختلف عن دور المدرسة االبتدائیة ، فھي دور الروضة بالنسب

تھدف في نظرھم إلى تزوید الطفل بالمعرفة النظامیة ، و تلقینھ مبادئ القراءة و 

الكتابة و الحساب و تعلیمھ لغة أجنبیة أو أكثر ، دون اعتبار لقدرات الطفل و مرحلة 

ن دور الروضة ینحصر في كونھ إ. و التركیزهنضجھ و نموه و قدرتھ على االنتبا

دور تھیئة أو استعداد لدخول المدرسة االبتدائیة، و لیس بدیال عنھا و لذا كان واجب 

الروضة األول ھو ؛ إشاعة جو من الشعور باألمن و الرضا في نفس الطفل ، یشعره 

بحریتھ في الحركة و قدرتھ على العمل و التعبیر عن نفسھ دون خوف أو خجل ، مع 

اف قدرات الطفل و السماح لھا بالنمو و الظھور ، ثم تزویده بمھارات منبثقة من اكتش

) .225ھدى الناشف ، مرجع سابق ، (حاجاتھ إلیھا 

إن مجال النشاط یختلف بین روضة و أخرى ، والتعلیم النظامي كالقراءة و مبادئ 

س الحضانة أن العد ال یعطى عادة ، و ربما كان غیر مرغوبا فیھ ألن ھدف مدار

یترف التلمیذ على نشاط كل یوم ، و تشرح لھ عن العالم الذي یعیش فیھ و تجیبھ على 

أسئلتھ و تبني لھ الثقة بنفسھ ، إن مثل ھؤالء األطفال سیجدون المدارس النظامیة عند 

و على ھذا فدور الروضة . إقبالھم إلیھا أقل صعوبة مما یجده الذین یبقون في البیت 

مدارك الطفل و تربیة حواسھ و إشباع رغباتھ ، و اكتشاف میولھ و السماح ھو تنمیة

لھذه المواھب بالنمو في جو تسوده الحریة و التوجیھ ، أما ھدف المعرفة فیكون غیر 

مقصود لذاتھ ، إنما یأتي بمختلف النشاطات التي یمارسھا الطفل ، بما یتماشى و 

. ), Gisele . M.( 08 , 2000استعداده و قدراتھ بعیدا عن الرقابة 

:أھداف التعلیم التحضیري في الجزائر

إن الصفات التي یجب أن یكتسبھا أطفال التعلیم التحضیري ؛ بعد فترة التحضیر 

ھي القدرة على الحوار البسیط ، و طرح أسئلتھ و تصور إجابات لھا ، و ) سنتین ( 
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یة القصیرة ، و أن یكتسب عادات أخالقیة أن یكون الطفل حافظا لبعض السور القرآن

في إطار التعامل الیومي ، كذلك أن یكتسب المفاھیم البسیطة للزمان و المكان ، 

إضافة إلى التحكم في النفس بالخروج من دائرة التمركز حول الذات ؛ في اتجاه 

ت التعامل االیجابي مع األقران ، أیضا اكتساب قدرة و مرونة في استعمال العضال

( الدقیقة ، تساعده على انجاز األعمال و الحركات التي تتطلب نوعا من التنسیق 

.. ) .الكتابة ، الرسم ،

:ة ــــــــــــــاج الروضـــــــــمنھ

للروضة منھاج اتفق المربون على خطوطھ العریضة ؛ فھو لیس منھاجا محددا یقوم 

دراسیة المختلفة ، انھ منھاج یقوم على مواد دراسیة مقررة ، شأن منھاج المراحل ال

ال یجب " على النشاط الذاتي للطفل " فروبل " لقد ركز . على النشاط و یعتمد علیھ 

R Owen" روبرت آوین " ، و عبر " أن نحمل الطفل على عمل ال ینبع منھ تلقائیا 

یث ح. في كتابھ نظرة جدیدة للمجتمع ، إلى أھمیة السنوات األولى في حیاة الفرد 

لقد كانت ) 17ھدى الناشف ، مرجع سابق ، ( طالب االبتعاد عن التعلیم الشكلي 

.آراؤه سابقة ، فھي ال تختلف عما تنادي بھ الحركة الحدیثة في یومنا ھذا 

:و علیھ فالروضة تتمیز بـ 

:المرونة

یالءم جمیع األطفال ، و یسمح بالفروق الفردیة بحیث یجد كل طفل ما یشبع 

.حتیاجاتھ ا

:التنوع

انھ یخلو من القیود المدرسیة المعتادة ، بأن یترك للطفل حریة الحركة مع مراعاة 

سیكولوجیتھ في ھذه المرحلة ، من حیث قدرتھ على االنضباط و قوتھ على حصر 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


51

االنتباه ، إذ یجب أن توفر لھم الفرصة الكتشاف بیئتھم ؛ فھذا من شأنھ یساعدھم على 

محمد عبد الرحمن عدس ، ( لتطور ، من خالل التجارب الحسیة و الحركیة النمو و ا

) .164مرجع سابق ، 

:االستمراریة 

حیث یكمل الخبرات التي یمر بھا الطفل في الروضة ، خبراتھ في المنزل لذلك 

یجب أن نعرف ما تعلمھ الطفل ، قبل مجیئھ للروضة بحیث ، نبدأ في النقطة التي 

عواطف إبراھیم ، ( و نكمل ھذه الخبرات و نعوضھ عما ینقصھ وصل إلیھا ؛

، إن طفل الطبقات المحرومة یواجھ صعوبات و تأخر دراسي في ) 117، 1994

المدرسة االبتدائیة ، و لھذا أصبح االتجاه الحدیث یعتقد بأن مرحلة ما قبل المدرسي 

ون إلى الطبقات الفقیرة ھي مرحلة أساسیة إلعداد مثل ھؤالء األطفال ، الذین ینتم

.خاصة لمتطلبات التعلیم المدرسي 

و ال یمانعون في تجریب البرامج الجاھزة و المناھج المبرمجة ، التي تھدف إلى 

تنمیة لغة الطفل من خالل تمارین لغویة معینة علمیة و ریاضیة ، خالل جزء من 

.إلیھا خالل بقیة النھار النھار بینما تترك لھم الحریة الختیار النشطة التي یمیلون

فأطفال الطبقة الفقیرة یقضون معظم وقتھم في اللعب في الشوارع مع األطفال ؛ فال 

فائدة ترجى من ذھابھم إلى الروضة لممارسة المزید من اللعب ، فحسب التربیة 

التعویضیة ؛ إن مثل ھؤالء األطفال بحاجة إلى شخص بالغ ، كفء لدیھ الوقت و 

) .170ھدى الناشف ، مرجع سابق ، ( ة تساؤالتھم و تھذیبھم الرغبة إلثار
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:نشاطات الروضة 

الھدفالموضوعاألنشطة اللغویة
.ـ نشاط التربیة اإلسالمیة 

.ـ نشاط التعبیر والمحادثة 

.ـ نشاطات ممھدة للقراءة 

.ـ نشاطات ممھدة للكتابة 

.ـ القــــــــــــــــصـص

.ـ التمــــــــــــــــــــــثیل 

.ـ المحفـوظـــــــــات 

تحفیظ القرآن الكریم أو بعض 
.السور القرآنیة 

.تسمیعھم إلى قصص أخالقیة 
تعویدھم على إلقاء التحیة ، البسملة 

.. ، االستئذان ،

التعبیر عن األلعاب التي یھتم بھا 
الطفل ، الزیارات االستطالعیة ،

المناسبات المختلفة ، المواقف 
..الخیالة ،

تخطیط الحروف و األرقام و 
األشكال ، االنتقال من رسم 
الخطوط العشوائیة الى رسم 

.الخطوط الھادفة 

..أخالقیة ، اجتماعیة ،

.ـ أ ـ على خشبة المسرح 

.ـ ب ـ التمثیل بالعرائس 

..دینیة ، وطنیة ،

روة لغویة مع النطق السلیم إلى ـ اكتساب ث
.جانب األخالق الحمیدة 

.ـ تعزیز و تثبیت المكتسبات اللغویة 
ـ تصحیح النطق مع تھذیب لغة الطفل 

المحرفة ، و إمداده باأللفاظ و الصیغ للتعبیر 
عن أفكاره 

ـ إدراك حدود الكلمة و شكلھا العام ، و 
كلمة إشعاره بأن كل كلمة مكتوبة ترمز إلى 

.منطوقة 
ـ التحسس بأھمیة القراءة و جعل الطفل یألف 

سماع األصوات و النطق بھا في تسلسل 
.زماني و مكاني 

ـ تدریب الطفل على الجلوس الصحیح و 
و تقویة ) األنامل(التحكم في عضالتھ الدقیقة 

التآزر الحسي الحركي ، بتدریبھ على مسك 
. القلم و ضبط اتجاھھ 

مفردات اللغویة و إثراء الرصید ـ اكتساب ال
.اللغوي للطفل 

مـ تدریب الطفل على الحدیث المنتظ
.المتسلسل 

ـ تنمیة قدرتھ التعبیریة و عفویة الكالم و 
الحركة عند الطفل ، مع تعویده على الحیاة 

.   الجماعیة باحترام قواعد اللعبة المسرحیة 

ـ تساعد الطفل خاصة الخجول أن یعبر و ھو 
لف الستار و إبراز قدراتھ اإلبداعیة و خ

.الخیالیة 

ـ من أھم األنشطة في التعلیم التحضیري 
كعمل أساسي في التكیف االجتماعي و 

.رعایة النطق التلفظ السلیمین 
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ـ تنمیة المالحظة لدى الطفل و 
التعرف على مكونات جسمھ 
.الرئیسیة عن طریق حواسھ 

الع ـ إشباع میل الطفل إلى االستط
و اكتشاف المحیط و تصحیح 

.التصورات التي كونھا عن العالم 
ـ التمییز بین األشیاء و المقادیر و 

بین الواقع و الخیال و اكتشاف 
الذات و الخروج من التمركز 

.حولھا 

ـ اكتساب ید الطفل و أصابعھ 
المرونة و التناسق في مسك األشیاء 

و تناولھا ، واستخدام بعض 
القلم ، ( سیطة ، األدوات الب

..)اإلسفنج ، المقص ،

.ـ اكتشاف العدد الطبیعي تدریجیا 
ـ اكتشاف العالقات المكانیة 

) .تنظیم الفضاء ( تدریجیا 
ـ تمثیل وضعیة الشيء بالنسبة إلى 

.شيء آخر 
:ـ اكتساب المفاھیم التالیة تدریجا 

العالقة ، الكمیة ، الملكیة، الفضاء، 
لسل الزمن، التس

معرفة األلوان ، األشكال الھندسیة 
عن طریق البصر ، و اكتشاف 

أصوات األشخاص ، الحیوانات و 
الطبیعة ، و األذواق األلوفة ، 

..الروائح ، الذوق ، الشم ، الوزن ،

أنشطة العضالت الغلیظة ، التعرف 
على أجزاء الجسم ، شكل الجسم ، 

الحیز الذي یشغلھ في الفراغ ، و 
تجاھاتھ مع الحركات من حیث ا

.السرعة و البطء 
أنشطة العضالت الدقیقة ، تدریبات 

فنیة ، أشغال یدویة ، العجینة و 
التلوین ، التمزیق ، التلصیق ، 

.الطي و القص 

تصنیف و ترتیب المجموعات و 
مقارنة عناصر المجموعات ، 

تغییر وضع الجسم في الفضاء ، 
. أشكال ھندسیة 

حسیة ـ نشاطات

ـ نشاطات نفسو حركیة 

ـ التربیة الریاضیة 

19وثیقة تربویة و مرجعیة سابقة ،× .           أنشطة الروضة 01: جدول رقم 

:معلمة الروضة 

أن یتولى العمل في ریاض األطفال ؛ معلمات مؤھالت ال معلمون السائدهإن االتجا

.أقرب من الرجل إلى فھم الطفل و التفاھم معھ بحكم طبیعتھا ألن المرأة 

: دورھا 

تقوم المعلمة بدور األم ، تعزز القیم و تسعى إلى تكریس العادات السلوكیة االیجابیة ؛ 

)113عدس عبد الرحیم ، مرجع سابق ، ( بإعطاء القدوة الحسنة و تقدم لھ العون ، 
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شعره أنھ فرد لھ كیانھ واحترامھ ، فال توبخھ و ال عند الحاجة ، مع االبتسامة كما ت

فتعمل على مساعدة كل طفل على تحقیق أقصى قدر ممكن من النمو ، عقلیا . تعاقبھ 

وجدانیا ، و نفسو حركي ؛ من خالل ما تقدمھ من مواقف و خبرات ، و تتجنب في 

تحاول أن ھذا مقارنة األطفال بعضھم ببعض و مراعاة الفروق الفردیة أیضا ، و 

تقدر نقاط القوة و الضعف عند األطفال ، بأن تحتفظ بسجل خاص لكل طفل تدون فیھ 

ملحوظاتھا أثناء مراقبتھا لتصرفاتھ ، في أوقات متعددة ، فدورھا دور المالحظ 

الموجھ بطریقة غیر مباشرة ، فعلى المعلمة أن تزود الطفل بمھارات منبثقة عن 

) .81، 2008فتیحة  كركوش ، ( و اإلرھاق حاجاتھ ، في جو یخلو من الكبت

:شخصیتھا 

و ال تستطیع المعلمة أن تؤدي ھذا الدور؛ إال إذا كانت ھي على قدر من النضج 

االجتماعي و الخلقي ، تكون نموذجا ایجابیا لألطفال تقودھم في االتجاه السلیم ، الذي 

تكون على عالقة طیبة یجمع بین أصالة الماضي و تطلعات المستقبل ، كذلك أن

بزمیالتھا ، فالتعاون ضروري لتقوم بواجبھا خیر قیام ، و لتتزود بتجربة أو بخبرة 

.)Gisele . M , op .cit , 12(جدیدة 

: إعدادھا 

ال شك أن توفر خصائص معینة في معلمة الروضة ضروریة ؛ لكن وحدھا ال تكفي 

من تدریب المتقدمة للعمل مع األطفال ألن تجعل منھا معلمة روضة ناجحة ، إذ ال بد

في سن ما قبل الدراسة تدریبا مھنیا متخصصا ، ففي الوالیات المتحدة األمریكیة و 

یتجھ إلى إعداد مانجلترا و االتحاد السوفیتي و الدانمارك و فرنسا ؛ وجد أن معظمھ

قد سارعت أما الدول العربیة ؛ نجد أن بعض الدول . معلمة الروضة إعدادا جامعیا 

في طریق اإلعداد الجامعي لمعلمة الروضة ، و ھي قلة في حین أن األغلبیة مازالت 

.تكتفي بإعداد مدتھ سنتین في معاھد المعلمات 
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:  مبنى الروضة 

ضرورة وجود الروضة في مكان قریب من سكن الطفل ، حتى یتمكن من الوصول 

ة األمریكیة ؛ یمنع القانون ریاض إلیھ مشیا على األقدام ، ففي الوالیات المتحد

لكي ال یستعملوا وسائل النقل و یتعرضوا األطفال من قبول أطفال من أماكن بعیدة ،

للخطر و اإلجھاد إضافة إلى ھذا ؛ یجب أن تكون البنایة في مكان ھادئ على ارض 

مخضرة ، قریبة من التجمعات السكانیة حتى یشعر الطفل باألمان و بعیدة عن 

... .المزدحمة ، المعامل ، األسواق التجاریة ،الطرق

نظرا ) 65ھدى الناشف ، مرجع سابق ، ( وان تتوفر كذلك المساحات الكافیة للعب 

لحاجة الطفل الماسة للنشاط الحركي ، و أن ال یكون المبنى ضیقا فیبعث على 

فیة و المرافق االكتئاب ، إضافة على ھذا توفر الغرف الصحیة بالتھویة و اإلنارة الكا

الصحیة التي تناسب قاماتھم ، زیادة على ھذا األلوان الزاھیة التي تبعث البھجة و 

السرور في نفوس األطفال ، و توفیر ما یناسبھم من األلعاب كالمزالق و العربات 

) . 243عدس عبد الرحیم ، مرجع سابق ، ( التي یجرھا األطفال 

؛ إلى الفصول النظریة السابقة بتناولنا في األول منھا نكون قد تطرقنا إلى ھذا الحد 

الدور المنظم للغة و ھو یشكل المتغیر األساسي في بحثنا ، أي في عالقتھ بالوظائف 

التنفیذیة ھذه األخیرة أخذنا نموذجا عنھا متمثال في وظیفة الكف المعرفي ، كما 

.. اصرھا و دورھا ،خصصنا الفصل األخیر إلى تناول روضة األطفال و مختلف عن

. و ذلك ألن العینة كانت عناصر من الروضة 
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الجانب المنھجي
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نعرض في ھذا الجانب الوسائل و التقنیات ؛ المنھجیة التي تعتبر ضروریة بمجرد 

الوقوف على معطیات و متغیرات المیدان ، الذي تجرى بھ الدراسة و كذلك تلك 

.الدراسة اعد الباحث في التقرب من مجموعةتقنیات التي تسال

:الدراسة االستطالعیة 

هلقد قمنا بالتقرب من أكثر من روضة لألطفال ؛  قصد السماح لنا بإجراء ھذ

الدراسة ، لكن لم نتمكن من بلوغ ما نبحث عنھ ، إما بسبب عدد أفراد العینة أو بسبب 

كذلك ھناك .. االختبارات و البطاریات و غیرھا ،السن الذي یجب أن یتناسب مع 

نسبة من األطفال الملتحقین حدیثا بالروضة ، و بعد سعي و بحث كبیرین تلقینا 

، و سخرت لنا بھا إمكانیات معتبرة " اإلرشاد و اإلصالح" الموافقة من طرف جمعیة

روریة ، و من حسن استقبال ؛ إلى وجود مربیات للمساعدة و تقدیم المعلومات الض

. تمت بھذه الجمعیة إجراء الدراسة في ظروف مناسبة 

:مكان إجراء البحث 

الكائنة " جمعیة اإلرشاد و اإلصالح " لقد أنجزنا الجانب المیداني ؛ في جمعیة تسمى 

شمال ، ثانویة الشیخ نعیم النعیمي بالجلفة، و ھي جمعیة تنشط في میادین عدیدة 

حیث تتكون من طابق ارضي بھ حوالي سبع قاعات .. یمیة ،تربویة ، اجتماعیة ، تعل

، إضافة إلى االدراة و المرافق الصحیة و البیداغوجیة ،فاإلدارة تضم المكتب 

الخاص بالمدیر و نائبھ و قاعة لالجتماعات ، زیادة على المطبخ الذي یوفر وجبتین 

نشاطات عدیدة من و تشرف ھذه األخیرة على . لألطفال الملتحقین بروضة الجمعیة 

إضافة إلى تحفیظ القرآن و علومھ و .. تكوین خاص بالبنات في الطرز و الخیاطة ،

نشاطات أخرى في المناسبات ، كقفة رمضان و التضامن مع الفقراء و المساكین و
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ھذه اإلدارة یندرج في ظلھا طاقم .. الدراسة،لھذا فھي تقدم لھم اللباس و أغراض 

اغوجیة ، و مختصة في علم النفس العیادي ، باإلضافة إلى     یتكون من مختصة بید

و مختصة ارطفونیة  كما یعمل بھا منظفتین ، و ال ننسى طاقما ممثال  تأربع مربیا

.        عن الصحة المدرسیة في زیارات دوریة یقوم بھا لروضة الجمعیة 

:ظروف إجراء البحث

؛ في ظروف مالئمة في الجمعیة ، حیث حظینا كننا القول أننا أجرینا ھذا البحثیم

باستقبال حسن زیادة على تفھم المربیات و المختصات لمھمتنا ، فسخرت لنا 

تسھیالت و تعاون العاملین في الجمعیة ، إذ خصصت لنا قاعة خاصة للعمل مع 

األطفال ، ھؤالء انتقینا منھم وفق معاییر معینة ، و علیھ فالظروف كانت بصفة عامة 

.مناسبة 

:معاییر اختیار أفراد العینة 

:لقد اخترنا أفراد العینة وفق ؛ عدة معاییر نوردھا كاآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اخترنا السن األنسب إلجراء التقني ھذا ، و ھو من أربع سنوات : الســــــــــــــــن

حالة توفرت فیھا 30خترنا من المجموعة ؛ و قد ا) 5ـ 4( إلى غایة خمس سنوات  

. الشروط و المؤشرات التي أدرجنھا ھنا 

أردنا أن نستعمل اللغة الدارجة ، التي ھي األكثر استعماال في : اللغة المستعملة 

كذلك ألن اللغة الدارجة یمكن للطفل . الحیاة الیومیة ، باألخص عند أطفال الروضة 

و كذا لمالئمة شبكة التحلیل .. تعبیر أو في التفكیر ،بھا أن یتجاوز صعوبات في ال

.التي تعطي حریة أكبر في استعمال اللغة 
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أردنا أن نتجاوز صعوبات ، كتلك التي تتكرر فیما یخص : بالروضةااللتحاقمدة 

عدم التأقلم أو السلوكات الالجتماعیة التي تظھر عند األطفال بسبب الخجل ، أو 

ملتحق حدیثا ، یمكن أن تكون بھ عیوب أو اضطرابات غیر غیرھا ألن الطفل ال

.لاللتحاق بالروضة و االستفادة من برامجھا و لھذا اخترنا سنة كمدة.. واضحة ،

أردنا كذلك أن ال نھمل ھذا العنصر ؛حیث اخترنا األطفال الذین: السوابق المرضیة 

ھؤالء. أثناء الحمل لم یسبق لھم سوابق مرضیة في المراحل السابقة ؛ أو حتى 

.نستطیع أن نحدد معھم أبعادا موضوعیة للدراسة 

لم نركز على الجنس كمتغیر ؛ و قد أخذنا في دراستنا الحاالت : الجنـــــــس

ةالمدروسة ، بالتناوب فتارة نأخذ ذكرا و تارة أنثى ، ذلك ألن بحثنا ال یتعلق بمقارن

.أو ما شابھ ذلك 

:لبـحث ل اــــــــــوسـائ

:األولاول اإلجرائيــالتن

و نقوم بتطبیق االختبارات في ھذا المستوى ؛ من أجل الوقوف على ضبط 

.المتغیرات 

:تقدیـــــم االختبـــــارات 

االختبارات الخاصة بضبط المتغیرات ؛ و بطبیعة أردنا أن نقدم في ھذا الجانب 

م تحلیلھا ، و ھنا قد استعنا باالختبارین الحال سنعرض فیما بعد نتائج كل اختبار ث

:التالیین 
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:اختبار الذكاءـ 

قدمنا ألفراد العینة اختبارا لقیاس الذكاء متمثال في ؛ رائز رسم الرجل ألنھ یعتبر أداة 

بسھولة ، إضافة إلى بساطتھا تقنیا حیث ال تأخذ وقتا كبیرا تتستوعب فیھا التعلیما

تصحیح ، ھذا و یرجع الفضل في ظھور الرائز للعالمة النفسیة في التقدیم و ال في ال

، ولم یفقد ھذا الرائز florence Goodenough"فلورنس قودنوف " األمریكیة 

من أھمیتھ مع مرور الزمن ، و ما یزال من األدوات التي تعرف انتشارا واسعا في 

راكز دراسة الطفولة كثیر من بلدان العالم سواء على مستوى العمل العیادي ، في م

.أو في ریاض األطفال و المدارس االبتدائیة 

: ھدف الرائز 

إن علماء النفس یھدفون من خالل رسم الرجل ؛ إلى اكتشاف خصائص و ممیزات 

الشخصیة و النضج النفسي ، و یطبق على كل األعمار كما یقیس مستوى الذكاء و 

تطبیق تتمثل في ورقة ، قلم رصاص و من محاسنھ ؛ أنھ یستدعي أدوات بسیطة في ال

ممحاة ؛ كذلك نستطیع إن نطبقھ فردیا أو جماعیا ، مما یسمح بتحصیل  نتائج في 

أسرع وقت ، إضافة إلى أنھ یمكن االحتفاظ بالرسومات المتحصل علیھا و دراستھا 

.عند الحاجة ، كما أنھ یعتبر قابال للتطبیق على كل الشعوب 

: االختبار تعلیمات و ظروف تطبیق

إن رائز رسم الرجل یمكن أن یطبق فردیا أو جماعیا حیث نقدم لكل طفل ؛ قلم 

رصاص ، ممحاة ، مسطرة ، مبراة ، و ورقة رسم ؛ حیث تقدم للمفحوص عمودیا 

: بعد ذلك یقول الفاحص التعلیمة التالیة 

ثم } دت لونھ على ھذه الورقة سترسم لنا إنسان ، أحسنھ ، خذ كل وقتك و إذا أر{ 

یترك األطفال یرسمون بدون مناقشة أو تدخل أو مساعدة أو اقتراح ؛ نستطیع فقط 

، و إذا سأل الطفل عن الطریقة " ھذا جید واصل " تحفیزھم و تشجیعھم بقولنا 

، و نترك حریة " افعل ما ترید سیكون جیدا " المستعملة في الرسم ؛ نقول لھ 

لرسم ، أبعاد الرسم ، استعمال الورقة في اتجاه التصرف للطفل فیما یخص موضع ا

آخر غیر الذي وضعناه لھ ؛ أیضا في تحدیده لجنس الشخص الذي یرسمھ ، كذلك في 
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استخدامھ للمسطرة و في إضافتھ لعناصر أخرى غیر الموضوع المحدد ؛ كما لھ 

وحي الحریة في استعمال األلوان غیر أنھ یجب تجنب كل ما من شأنھ أن یساعد أو ی

.. أو یساعد األطفال في حالة التطبیق الجماعي من كتب أو رسومات معلقة ؛

:Thibergeـ اختبار

MThibergeھو عبارة عن مجموعة صور تربویة وضعت تحت إشراف الباحث 

ألطفال المعھد الموسیقي ؛ الصور الحقیقیة ملونة ماعدا صور الكالب و القطط الذین 

بعض التغییرات على SB Maisonneyو لقد أحدثت الباحثة . أبیض ھم أسود على 

صور القطط الثالثة ؛ بإضافة شنبان و عینان للقطط الموجودة في الجھة العلیا على 

الیسار حتى یظھر وجھھ جیدا ؛ كما عملت على إضافة صورتین فأصبح عدد 

. 17الصور سبعة عشر 

سنوات ؛ فھو یقیس مستوى 05إلى اشھر18یطبق االختبار على األطفال من 

الفھم و اإلنتاج بصفة دقیقة ، لكنھ یقیس مستوى الفھم أكثر من مستوى اإلنتاج ؛ و 

ھذا راجع للتعلیمة في حد ذاتھا التي تحدد إجابة الطفل ، یقیس كذلك البنیة المكانیة 

.لوان عند الطفل و قیاس الصورة الذھنیة ، قیاس الحجم ، العدد ، الفرق بین األ

: كیفیة إجراء االختبار 

ھذا االختبار یقیس المستوى اللغوي للطفل و مستوى الفھم اللغوي ؛ لذا فعند القیام بھ 

أن یظھر الصورة الواحدة تلو األخرى أمام " المختص االرطفوني " على الباحث 

جل الطفل ، و كلما یظھر لھ صورة علیھ أن یطرح بعض األسئلة الخاصة بھا ، ثم یس

.الباحث أجوبة الطفل بالكتابة الصوتیة 

: مدة االختبـــــــــــــــــــار 

.دقیقة 20تدوم مدة االختبار عشرین 

:وصف الصور 

:طفل مع كلب مربوطـ× 
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ماذا ترى ھنا ؟" نظھر الصورة أمام الطفل و نسألھ : التعلیمة ـ 

:ـ األجوبة المحتملة 

.ـ طفل صغیر ماسك كلب 

.ـ طفل صغیر مع كلب 

.ـ طفل صغیر و كلب 

.ـ طفل ، كلب 

ـ نقوم بنفس العملیة حیث نظھر الصورة من جدید بحیث نریھ األرجل ، الساقین ، 2

.الذراعین ، الرأس و ذیل الكلب ، نطلب منھ تسمیة كل التفاصیل 

:ي ـ إذا لم یعطي إجابة نرقم ما لم یجیب عنھ و نطلب منھ تعین مایل3

رأسھ ، ذراعھ ، الذراع الثاني ، الساقین ، الرجلین ، الشعر و یمكن أن : أ ـ الطفل 

نسألھ كذلك عن شعره ھو ، بحیث أریني ثیابھ ، أریني ثیابك أنت ، أریني قمیصھ ، 

.أریني قمیصك ، أریني جواربھ ، أریني جواربك ، أریني حذاءه على الصورة 

.صورة الجسدیة الھدف منھ التأكد من اكتساب ال

.األذنین les patesالرأس الذیل : ب ـ نطلب منھ تعیین 

.ـ نسألھ ماذا یوجد أمام الطفل الصغیر ، أریني ماذا یوجد أمامك أنت 4

:كبة صوف جدیدة× 

.كبة زرقاء ، الشریط الورقي الدائر علیھا أزرق فاتح : اللون 

ا ؟ـ نظھر لھ الصورة و نسألھ ماھذ1: التعلیمة 

:األجوبة المحتملة 

أنھا صوف 

أحیانا خیط

قطن 

ـ ماذا نفعل بالصوف ؟2

إذا لم نتحصل على إجابة نعید السؤال على شكل ثاني مثال ماذا تفعل أمك بالصوف ؟

:األحذیة الصغیرة× 
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.اللون الخارجي أزرق ، الداخلي أزرق فاتح 

حذاء ؟ لطفل صغیر أو لشخص كبیر ؟ـ لمن ھذا ال1: التعلیمة 

لیقصد بھ اسم أخیھ zaـ الطفل الصغیر أو قد یعطي اسما معینا مثال : األجوبة 

.الصغیر 

ـ لمن یود الطفل الصغیر إعطاء أحذیتھ ؟2

ـ أریني تلك التي ھي مخبأة خلف األخرى ؟3

جیدا و اآلخر ال نراه انظر ھناك حذاء نراه : ـ إذا لم یعطي أیة إجابة نقول لھ مثال 4

.جیدا ألنھ یوجد من الخلف ، أریني الذي ھو من الخلف 

...الھدف من السؤال ھو مفھوم المكان فوق ، خلف ، وراء ،

:األزھار الثالثة و النقاط الثالثة على مستوى أقصى× 

.األزھار زرقاء : اللون 

ـ ما ھذا ؟1: التعلیمة 

.و قد یقوم بحركات و كأنھ یشم رائحة أزھار ، إنھا أزھار أ: األجوبة 

.ـ أریني ذیل األزھار ، رأسھ 2

.ـ أریني النقطة السوداء الموجودة بواسطة الصورة من األعلى و من األسفل 3

:الكــــــــــــــلبیــــــــن× 

.أسود : اللون 

ـ ما ھذا ؟1: التعلیمة 

.كالب : األجوبة 

.ر صغیر ، أریني الكلب الصغیر و الكلب السمین كلب سمین و آخكـ انظر ھنا2

ـ من أجل فھم مصطلحین متتالیین یستحسن في بعض األحیان أن نظھر 3

الطفل الذي ال یفھم لما یطلب منھ أریني : المصطلحین على شكل تقابل بسیط ، مثال 

كبیر الكلب الصغیر، ذیلھ ، الكلب ال: الكلب الصغیر ؛ قد یفھم بسھولة لما نقول لھ 

.رأسھ 

:القطط الثالثـــــــــة×
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.أسود : اللون 

ما ھذا ؟: التعلیمة 

.، أحیانا قد یسمي قطة mino، مینو mimiھي قطط ، ثالث ، : األجوبة 

.أ ـ أریني القط الذي أدار ظھره 

.ب ـ أریني القط الذي رفع رأسھ 

.ج ـ أریني القط الذي یأكل 

:ــــــــــــاءات االنــــــــــ×

محبسین متماثلین أحدھما رمادي ، أطرافھ باألبیض ، على ورق رمادي ، :اللون 

. اآلخر ورق برتقالي 

ـ ما ھذا ؟1: التعلیمة 

. إناء حلیب ، إناء ، وعاء حلیب : األجوبة 

.ـ أریني المنقار ، الذنب 2

ـ نشیر إلى اإلناء الثاني و نسألھ ما ھذا؟3

.إناء كذلك ، إناء ثاني ، أو إناء : وبة المحتملة األج

یجب على الفاحص أن یسمع الطفل و في نفس الوقت أن یالحظ عالمات وجھھ ألنھ 

قد یعید بالكالم على تعریفھ لالناءات ؛ في حین أنھ قد یعبر عن ذلك بعالمات أخرى 

.و ھذا ما یجب تسجیلھ 

فرق بینھما ؟  بین ھل ترى ال: ـ انك ترى الصورة جیدا4

ھل الصورتین ھما نفسھما أم ال ؟: نعید السؤال " فرق " إذا لم یفھم كلمة 

:األجوبة 

.ـ ال إنھما لیست نفسھما 

.ـ نعم إنھما نفسھما 

.ـ نعم 

أجمل من األخرى ؛ أریني " ھناك واحدة " ـ مھما كانت اإلجابة نقول لھ فیما بعد 5

األجمل ؟
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األجمل ؟ـ لماذا ھي6

.ماذا ھناك جمیل في ھذه الصورة ؟ أریني 

.ـ ألنھا حمراء أو برتقالیة : األجوبة 

.ـ ألنھا ملونة 

.ـ ألنھا أجمل

غالبا ما نالحظ أن الطفل یلمس بأصبعھ المنطقة الملونة ، إذا لم نتأكد من أنھ اختار 

باللون الرمادي و أحیانا الصورة الملونة مرات نریھ تارة الصورة ثنعید العملیة بحی

عدیدة حتى نتأكد من أن االحتیار موجود فعال و أن الطفل لم یختر الصورة األخیرة 

.التي قدمت إلیھ ھنا كذلك علینا أن نالحظ الطفل 

ـ إذا بقي شك بأن االختیار في بال الباحث ؛ یسألھ ثانیة من بین ھاتین الصورتین ، 7

تي ترید أن أعطیك إیاھا ؟أین ھي ال

ـ إذا كانت الجملة معقدة جدا للفھم ، نظھر للطفل صورتین اخرتین متطابقتین 8

خذ التي تشاء ؛ حتى : للصورتین ، إحداھما ملونة و األخرى غیر ملونة و نقول لھ 

.نختبر مستوى فھم اللغة 

:اإلوز×

ق الذي رسمت علیھ ؛ و الذي ھو كلتا الصورتین ال تختلفان إال في لون الور: اللون 

.أزرق على الصورة الثانیة 

ما ھذا ؟ : التعلیمة 

.cocotteبطات ، إوز ، دجاج ، : األجوبة المحتملة 

: سؤال ثاني 

ـ أین اإلوز ؟1

ـ أریني أین الماء ؟2

؟les pattesـ أین األطراف 3

:شكل طفل من ناحیة الظھر ماسك كأس×
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طط باألحمر و األسود ، جوارب مخططة باألزرق السائل الموجود أزرق مخ: اللون 

.بالكأس ، الشعر أسود والحذاء أسود كذلك 

من تقلید وضعیة الطفل ؛ ألنھ یعاني من imcال یمكننا أن نطلب من الطفل : التعلیمة 

:اضطراب التوازن و كذا اضطرابات حركیة ، فما علینا إذا أن نسألھ األسئلة اآلتیة 

ـ الطفل في الصورة ھل ھو واقف أم جالس ؟1

..واقف ، مرتدي ثیابھ ،: األجوبة 

ـ ھل ھو من ناحیة الظھر أو الوجھ ؟ 2

ھل ترى وجھ الطفل الصغیر ؟ قد یجیب نعم ، : ـ إذا لم یقدم إجابة نقول لھ حینئذ 3

إذن أریني عیناه ، انفھ ، فمھ ؟

م ، مختفین خلفھ ، و قد یحاول أن یرینا إیاھم لیسوا ھنا ، ال نراھ: األجوبة المحتملة 

.وراء الصورة 

ھذه التعابیر ھي أیضا إجابات یجب تسجیلھا ، لكي نقارن بین مستوى الفھم و 

.la réalisationمستوى التحقیق اللغوي 

:الیــــدین الصغیرتین×

.دب بني ، رباط أبیض أسفل القدم ، و راحتھ أبیض مخطط باألسود: اللون 

علیھ أن یقلد وضعیة الدب الواقف ثم برفع الساق و الذراع األیمن ، لكن : التعلیمة 

ال یستطیع القیام بذلك ، و imcمن المحتمل أن الطفل المصاب بالشلل الدماغي 

:بالتالي نكتفي عنده بطرح األسئلة التالیة 

ـ ما ھذا ؟1

.دب ، أحیانا كالب : األجوبة 

الصغیر الجالس ثم الواقف ؟ـ أ ـ أریني الدب 2

.ب ـ أریني الدب الصغیر الذي یمشي 

: النصف األعلى من ید فتاة تحمل في یدھا كرة×

فستان أزرق ، كرة حمراء ، الشعر أسود ، الخدین حمراوین ، الشفتین : اللون 

.حمراوین كذلك 
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ماذا ترى ھنا ؟: التعلیمة 

: األجوبة 

.ـ بنت صغیرة تمسك كرة 

.ـ سیدة و كرة 

.ـ یعطي اسم بنت ما یعرفھا 

أریني الكرة ، أریني البنت ؟: إذا لم یعطي جوابا نقول لھ 

.ال یھمنا إذا كانت اإلجابة صحیحة أو خاطئة ؛ المھم أن یفھم كلمة لون : لون الكرة 

ـ أ ـ انك ترى إنھا لیست مرسومة كلیا ، ماذا ینقصھا ؟3

؟" ماذا لم یرسم " كلمة ینقص علینا أن نسألھ ب ـ إذا لم یفھم 

؟ قد یستجیب نعم إنھا " ھل ھي كاملة " ج ـ إذا تبین لنا بأنھ لم یفھم كذلك نسألھ 

.كاملة ال ینقصھا شيء 

حتى نبین لھ أن ھذه األجزاء غیر .. ثم نطلب منھ أن یبین لنا الساقین ، البطن ، 

.موجودة على الصورة 

.ن لنا الطفل مدى ثقتھ بنفسھ إذ یشیر إلى الساقین أسفل الصورة لكن أحیانا یبی

ھل ترى الساقین ؟: نسألھ 

.قد یجیب الطفل ال ألنھا لیست ھنا ؛ ثم یؤكد على وجودھما 

ینقص الجسم ،الساقین ، الذراع ، لیس ھناك البطن ، الذراعین ، و قد : أمثلة األجوبة 

یشیر إلى غیاب األذنین ألنھما مختفیان خلف یسمي المناطق الظاھرة من الجسم ، و 

.الشعر 

:ساقي طفل و كرة تجر على األرض×

.كرة زرقاء ، حذاءین و خطوط ، الثبان من لون أحمر : اللون 

ـ  ما ھذا ؟ 1: األسئلة 

.ـ ساقي امرأة : األجوبة 

.ـ إنھا كرة على األرض 

. ـ ساقین و كرة 
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اذا ینقص ؟ـ م2

.ـ ساقین 

:زوجین من األحذیة تحت خزانة صغیرة بأدراج×

.الخزانة بنیة ، حذاء رجالي رمادي ، حذاء نسائي أحمر : اللون 

ـ ما ھذا ؟1: التعلیمة 

.أحذیة تحت خزانة ، أحذیة : األجوبة 

.ـ ھناك أحذیة رجالیة و أحذیة نسائیة 2

.أ ـ أین ھي أحذیة الرجال 

.ب ـ إذا لم یفھم الطفل و ذلك بحكم السن ، نسألھ حذاء الرجل حذاء المرأة 

ج ـ ھل أحذیة أبیھ ھي نفسھا أحذیة أمھ ؟

غالبا ما یكتفي الطفل بتعیین األحذیة المطلوبة و قد یعید ھذه أحذیة أمي و ھذه أحذیة 

.أبي 

:ة ـــــییم األجوبـــــــــتق

.سب فھم األسئلة یكون تقییم األجوبة على ح

.ـ استعمال الطفل ألشكال تعبیریة 

یمكن أن یفھم جیدا ما نقول لھ ، و قد یتوقع فقط اإلجابة دون أن یفھم : ـ الفھم 1

الكالم ، لذا یجب تسجیل تغیرات وجھھ و حركاتھ ، ثم ھل أن الطفل یفھم كلمات 

؛ أو ھل یفھم جملة منعزلة فقط أو جملة قصیرة تحتوي على األقل مقطعین أو ثالثة

.معقدة لھا معطیات زمنیة ومكانیة ، العدد ، االتجاه 

. ـ فھمھ للجمل االستفھامیة 

.كلب كبیر ، كلب صغیر : ـ فھمھ للصفة ، مثال 
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:المستوى اللغوي 

.یوضح تطور المستوى اللغوي لدى الطفل : 02جدول رقم 

االستعمالالعمرالفھم
لذي یشیر إلى فھم الموصوف ا

أو إلى ) كلب ، قط ( الحیوان 
أجزاء من الجسم و إلى قطع 

.المالبس 

.أقل من سنتین 
)2ـ ( 

ینطق كلمات منعزلة 
تقریبا مركبة و بھا خلل 

موصوف و من دون أداة 
التعریف ، كلمات متقاربة 

فھم الموصوف الذي یشیر 
إلى الحیوانات و إلى 
أجزاء الجسم و إلى 

المالبس 

ن سنتین إلى ثالث م
) 3ـ 2. ( سنوات 

استعمال موصوف ، أفعال 
بدون تصریف 

( فھم الموصوف المجرد 
نعوت تشیر إلى ) اللون 

األبعاد ، كلمات تشیر إلى 
اتجاھات مكانیة 

من ثالث سنوات إلى أربع 
) 4ـ 3. ( سنوات 

تجمیع الضمائر و 
الموصوفات  

فھم الموصوف الذي یشیر 
ق في النعوت التي إلى الفر

تشیر إلى التشابھ األكثر 
.  دتعقیدا فیما بع

من أربع إلى خمس 
) 5ـ 4. ( سنوات 
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:عرض و تحلیل النتائج §

:ـ نتائج تطبیق اختبار رسم الرجل 

.نتائج تطبیق اختبار رسم الرجل : 03جدول رقم 

المالحظةدرجة الذكاءرقم الحــــــــــــالة 
ي أو متوسط عاد0190
عادي أو متوسط0290
عادي أو متوسط0390
عادي أو متوسط0490
عادي أو متوسط0590
عادي أو متوسط0690
عادي أو متوسط0790
عادي أو متوسط0890
عادي أو متوسط0990
عادي أو متوسط1090
عادي أو متوسط1190
عادي أو متوسط1290
و متوسطعادي أ1390
عادي أو متوسط1490
عادي أو متوسط1590
عادي أو متوسط1690
عادي أو متوسط1790
عادي أو متوسط1890
عادي أو متوسط1990
عادي أو متوسط2090
عادي أو متوسط2190
عادي أو متوسط2290
عادي أو متوسط2390
عادي أو متوسط2490
وسطعادي أو مت2590
عادي أو متوسط2690
عادي أو متوسط2790
عادي أو متوسط2890
عادي أو متوسط2990
عادي أو متوسط3090
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نالحظ من خالل نتائج الجدول الموضحة أعاله ؛ أن درجة الذكاء كانت مناسبة لدى 

م أو في كل أفراد العینة ، أي أنھ ال یوجد تأخر ذھني من شأنھ أن یكون سببا في الفھ

.استیعاب التعلیمات ، وھذا بدوره یحقق نوعا من التجانس المطلوب لدى أفراد العینة

:le thibergeـ نتائج اختبار 
.le thibergeیوضح نتائج الحاالت في اختبار : 04جدول رقم 
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ننننننننننننننننن1
ننننننننننننننننن2
ننننننننننننننننن3
ننننننننننننننننن4
ننننننننننننننننن5
ننننننننننننننننن6
ننننننننننننننننن7
ننننننننننننننننن8
ننننننننننننننننن9

ننننننننننننننننن10
ننننننننننننننننن11
ننننننننننننننننن12
ننننننننننننننننن13
ننننننننننننننننن14
ننننننننننننننننن15
ننننننننننننننننن16
ننننننننننننننننن17
ننننننننننننننننن18
ننننننننننننننننن19
ننننننننننننننننن20
ننننننننننننننننن21
ننننننننننننننننن22
ننننننننننننننننن23
ننننننننننننننننن24
ننننننننننننننننن25
ننننننننننننننننن26
ننننننننننننننننن27
ننننننننننننننننن28
ننننننننننننننننن29
ننننننننننننننننن30
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.نجحت الحالة في كل البنود : ن 

النتائج ة ؛ لكن كانتوتابق و كنا نتوقع ظھور نتائج متفاقمنا بتطبیق االختبار الس

ة كلھا ایجابیة ، ربما ساعد في ذلك بعض الخبرات المسجلة لدى أفراد المجموع

المكتسبة من خالل البرامج المقدمة على مستوى الروضة ، حتى و إن كان االختبار 

وذلك راجع للتعلیمة في حد ذاتھا ؛ و مع یركز في مضمونھ على جانب الفھم أكثر 

سلفنا انتاجا لغویا معتبرا فیما یخص ، التسمیة و التعیین عند ھذه ذلك سجلنا كما أ

األفراد حیث سمحت الصورة الملونة و غیر الملونة ؛ من تشكیل نقطة اھتمام 

لألطفال و ھذا ما سمح لھم و أھلھم للتمكن من االجابة الصحیحة المتعلقة 

.في كل بنود و عناصر ھذا االختبار )صورة17(بالصور

:ـــــــــــــــــــةمناقش

بعد تطبیقنا لالختبارات المتعلقة بالتناول اإلجرائي األول ؛ و تحلیل النتائج المتعلقة

بكل أفراد العینة ، الحظنا أن ھؤالء األطفال لدیھم مستوى عادي أو متوسط ، و ھذا 

نا لدیھم من شأنھ یعد مؤشرا ایجابیا ، كما أن نتائج اختبار اللغة جاء كسابقھ و سجل

مستوى معتبر جدا فیھ ، و لعل مساھمة برامج الروضة في ھذا المستوى یعد واضحا 

، كما أن المؤشر الخاص بمدة االلتحاق بالروضة المحدد من قبلنا لھ دور كذلك ، و 

.على العموم ھذه النتیجة ایجابیة تجعلنا ننتقل إلى تطبیقات التناول اإلجرائي الثاني 

:ــــــــــــــاجاستنتـــــــ

؛ وضحت إلى درجة ما حالة األفراد من إن نتائج المتحصل علیھا إلى ھذا المستوى

ناحیة المكتسبات األولیة ، و التي شملت مسحا للعدید من عمل السیرورات المعرفیة 

لدى الحاالت ، ھذا باإلضافة إلى المؤشرات التي أخذناھا في أفراد العینة قصد 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


73

التنسیق معھم ، بما یعزز عندھم الثقة بالنفس و تفھما لوضعیتھم ، بما تسھیل العمل و

أنھم لم یستفیدوا من برامج دراسیة رسمیة ، فجاءت النتائج في المستوى على مستوى 

. العینة 

:التناول اإلجرائي الثاني 

في ھذا المستوى نقوم بتطبیق اختبارات ؛ تسمح بدورھا من التحقق من الفرضیات 

ي سبق وأن صیغت في بدایة البحث ، حیث رأینا مناسبا استعمال مستوى الداللي تال

.البرغماتي في مستوى االختبار األول ، واختبار للكف المعرفي بثالثة محاور 

أخذنا في ھذا المستوى شبكة تحلیل الخطاب اللساني ، و كذا اختبارات تخص 

:"لكف المعرفيا" الوظیفة التنفیذیة ؛ التي اخترناھا كنموذج 

:شبكة تحلیل الخطاب النفس ـ لساني ـ  

) 1996( تتركز شبكة تحلیل الخطاب المقترحة من طرف األستاذ نواني حسین 

سرد الحالة ، / ؛ التي تھدف إلى مسایرة البعد التداولي المؤسس على مستوى خطاب 

و تأخذ بعین االعتبار عبارة في دراسة عالقتھا باستعمال مختلف العالمات اللسانیة ، 

و . أو مقولة الحكایة كفعل ، یدخل الحالة في عالقة تفاعلیة مع الوضعیة الخطابیة 

ھي بھذا ؛ دراسة اللغة في شكلھا التداولي ، في مقابل الدراسة البنیویة للغة كوضع 

حیث تھدف إلى إضفاء البعد التداولي ، المكرس لدراسة العالقة بین العالمات و 

و عملیة acteستعملیھا على السلوك اللغوي الذي ِیؤخذ أساسا بوصفھ ، فعل م

و تجسید لھذه العملیة التفاعلیة في الوقت نفسھ ، فالعبارة لیست interactionتفاعلیة

وصف لحالة معینة ؛ بل تتعدى ذلك في كونھا فعال یدخل المتكلمین على إثره في 

عیة خطابیة معینة ، وھذا ما یطرح الوظیفة عالقة تفاعلیة مع بعضھم البعض في وض

األساسیة للغة في كونھا لیست فقط وسیلة لوصف العالم و تصوره ، بل أھم من ذلك 

:في كونھا وسیلة اتصال ، و تتكون الشبكة مما یلــــــــــــــــــــي 
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)  :acte locutoire( تحلیل البنیات اللسانیة فعل العمل اللفظي 

المستوى إلى تقطیع العبارات و تصنیفھا حسب وظیفتھا داخل الجملة یھدف ھذا 

.من أجل معرفة التنظیم العام للخطاب 

معرفة مدى توافق المستویین التركیبي و الداللي ، إلعطاء أصغر :تقطیع العبارات 

و التسلسل التتابعيcoordinationوحدة للترمیز و لمعرفة طبیعة التنسیق 

subordinationلى ھذا المســــــــتوى و تتمثل أھمیة ھذا المستوى في كونھ ع

.یسمح بالتعرف على نمط الترمیز األكثر استعماال 

:العبارات حسب ثالثة نماذج من العبارات توزیعیتم:توزیع العبارات 

.assertionsأ ـ العبارات التصریحیة 

لة ؛ األسئلة التي یطرحھا ب ـ العبارات المتضمنة لسؤال و تتضمن نوعین من األسئ

.المتكلم على نفسھ و األسئلة التي یطرحھا على مستمعھ 

ج ـ العبارات المتعلقة بصیغة األمر و ھي العبارة التي من خاللھا یأمر المتكلم 

.مستمعھ بمباشرة الفعل 

)  :acte illocutoireفعل العمل المتضمن في اللفظ ( تحلیل المحتوى 

: macro-enchainementsـــــــــبرى البنیات الكـــــ

و أسلوب بنائھ ، و thèmeھذا المستوى یتم التركیز على دراسة الموضوع في 

على دراسة كیف یتم نقل المعنى و المعلومات و كیف یتم توزیعھا  ، و كیف تنظم 

العبارات و خاصة كیف یتم تأسیس االنسجام و التسلسل التتابعي في مختلف مكونات 

:طاب ، و تتضمن البنیات الكبرى ما یلي الخ

: saynèteعملیة التمثیل 

.ھي الوحدة التي تحتوي في الوقت نفسھ عناصر االستمراریة و عناصر التغییر 

:champالحقـــــــــــل 

السؤال ھنا ھو على ماذا یتوقف التبادل ، انتقال الموضوع ، تطوره ، توقفھ ، 

.تطور الموضوع یجب إدخال وحدات جدیدة لتضاف إلى القدیمة انقطاعھ من أجل 

:genreالنــــــوع 
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من جانب الوسائل اللغویة ، و .. یتبین في ماذا نفعلھ باللغة ؛ وصف ، شرح ، تبریر ،

تتمیز األنواع بمختلف العبارات و أنماط التسلسل التتابعي ، و تغیر األنواع یعتبر 

.l’éfficacité langagièreویة مصدرا للفعالیة اللغ

:mondesالعوالم  

التكلم في ما ھو حاضر مع الرجوع إلى ما قیل سابقا ، و االنتقال إلى ما ھو مرغوب 

.التكلم فیھ و التنوع في العوالم الممكنة ، متعلق باستعمال مختلف األصناف الممكنة 

:catégoriesاألصناف 

كب و یكون بھا المتكلم الوحدات ، على المستوى النحوي تظھر في الطریقة التي یر

.و المعجمي 

:pathosالتفاعل 

یمثل العالقة التفاعلیة التي تربط المتكلمین ، و ھو یعطینا فكرة عن الخطاب من 

.ناحیة تجانسھ أو تباینھ 

:micro-enchainementsالبنیات الصغرى 

، الذي ھو ) تحقیق المعنى ( في تسلسلھا یرتبط فھم العبارات بشكل من األشكال

عبارة عن نموذج لتكوین الكالم ، ینصب االھتمام ھنا على دراسة الترابط و االلتحام 

cohésion على مستوى البنیات الصغرى ، أي كیف تتم عالقة العبارات بعضھا

و embrayeursببعض ، و دراسة عبارات المتكلم و اإلشارات و أدوات اإلحالة 

:  روف الزمان و المكان و ھذا علــــــــــــــــــــــى ظ

:niveau grammaticalـ المستوى النحوي 

" أو"، " و"أدوات الربط بین العبارات مثل : connecteursأ ـ أدوات الربط 

connecteurs inter énoncés و أدوات الربط المضمرة ،connecteurs intra

énoncés ألجل" مثل. "

.déictiquesب ـ أدوات اإلشارة  

:niveau lexicalـ المستوى المعجمي 

:یمكن لبعض العناصر المعجمیة أن تقوم بدور أساسي في استمراریة العبارات مثل 
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..) .الجو جمیل الیوم ، سأخرج ،( العبارات المتعارف علیھا في مجتمع لغوي × 

) .أرید البقاء ال / سأذھب ( تكرار بعض المصطلحات × 

) . أنا أبقى / أنت تذھب ( opposésو المتتابعة ةتتابع بعض الكلمات المتقابل× 

) :دور المتكلمین ( places discursivesالوضعیات التخاطبیة 

یأخذ المتكلم وضعیة خطابیة معینة لما یقوم باإلضافة و نقل الموضوع ، و یظھر 

اب آخر ، و ھذا االختالف یظھر عن طریق االختالف على خطابھ في مقابل خط

.استعمال األنواع و األصناف و العوالم 

:non verbal et impliciteغیر المنطوق و المضمر 

ھنا یكون االھتمام منصب على الحوادث غیر اللغویة ، التي تسمح باالتصال و نقل 

:أساسا في المعلومات في الدرجة نفسھا ، التي تقوم بھا اللغة و المتمثلة

:intonationالتصویت 

تكون مستعملة بصفة نظامیة في كل تبادل لغوي ، وتخص عموما العبارات 

.assertionsالمتضمنة لسؤال و العبارات التصریحیة 

sousو المحاور الصغرى séquencesتغییر الصوت عند تغییر المقاطع 

thèmes.

ة أساسیة لنقل المعنى و في بعض األحیان اإلشارة وسیل: اإلشارة في الخطاب 

.تكون مستبدلة بالعبارة المنطوقة 

.اإلشارة بوصفھا وسیلة لنقل المعنى 

.تأثیر اإلشارة في الشكل اللساني للعبارة 

:سیر غیر المنطوق بین العبارات على مستوى الحطاب ، ھناك نوعان 

یظھر على ثالثة : implicite  inter – énoncésأ ـ غیر المنطوق بین العبارات 

:عناصر على مستوى 

) .المرجعیة لموضوع الكالم ( ـ على مستوى موضوع الخطاب 

.ـ على األفعال في حالة نشاط 
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وضعیة االتصال و السیاق العام ، ھذه العناصر : ـ على الظروف المتعلقة بالتبادل 

.الثالثة تدخل في السیر العام للخطاب في آن واحد 

ھذا النوع من غیر المنطوق بھ یدخل implicite généralب ـ غیر المنطوق العام 

:في السیر العام للخطاب ، و یظھر في 

یتم بالرجوع إلى المحاور déplacement thématiqueـ االنتقال في الموضوع 

.الصغرى أو المقاطع بصفة ضمنیة 

.محاور الصغرى و المقاطع ـ االنتقال في الموضوع باستعمال الوسیط بین ال

فعل التأثیر ( l’analyse de l’éfficacité langagièreتحلیل الفعالیة اللغویة 

) :  acte perlocutoireباللفظ 

ھو الذي یحتوي ؛ مستوى البنیات الكبرى و discours efficaceالخطاب الفعال 

لمتكلم من خاللھ في ھذه األنواع و العوالم و عملیات تمثیلیة مختلفة ، و یتمكن ا

للمتكلمین حالصغرى مما یسمتاألصناف التركیبیة و المعجمیة على مستوى البنیا

).(Nouani.H , 2004 , 37 – 54بفھمھ 

) :inhibition cognitiveالكف المعرفي ( اختبارات الوظیفة التنفیذیة ـ  

ھ أن یسمح بتحدید الكفاءات و إن دراسة الوظائف التنفیذیة عند اإلنسان ؛ من شأن

القدرات التنفیذیة للكف خاصة ، و تنوعت االختبارات حسب كل نوع من أنواع 

األداء ، و في داستنا نھتم بثالثة أنواع من البنى المختلفة ، یتعلق النوع األول بالكف 

تعلق ، بینما النوع الثاني مday / nightنھار / الداللي بواسطة اختبار لیل / اللغوي 

؛ و أخیرا go / no goبواسطة اختبار inhibition motriceبالكف الحركي 

أو كف إدراكي ـ sémantique de l’actionدراسة الكف من الداللي للحركة 

.main / bougieالشمعة / بواسطة اختبار الید perceptivo-motriceحركي 

Gerstadtار كیف بفضل  ؛ فھو اختب1994سنة day / nightبالنسبة الختبار 
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عند inhibiteur de controlو زمالئھ الذین تحققوا من كیفیة نمو أو تطور 

، و 7ـ 3,5األطفال ، أعمارھم ما بین ثالث سنوات و نصف إلى غایة سبع سنوات 

ذلك بتصمیم ھذا االختبار و كان الھدف منھا ھو تحدید ، مدى قیاس الكف في عالقتھ 

فتوصلوا إلى أن الكف ھو مرتفع غیر أن تطوره لیس خطیا ، عكس بذاكرة العمل ، 

النتائج الخاصة بذاكرة العمل تماما ، أي أنھ ال یوجد تأثیر لذاكرة العمل على األداء ، 

.یحتوي االختبار ثماني بطاقات بصورة اللیل و ثماني األخرى بصورة النھار 

ي علم النفس المعرفي ، و فھو معروف فgo / no goو بالنسبة الختبار 

بین ةاستعمل لقیاس سرعة التفكیر ، أیضا للمقارنdonders F.Cصاحبھ ھو 

معدلة في علم النفس تاإلجابة المحضرة و رد الفعل لتنفیذ سیرورات بصیاغا

الفیزیولوجي ؛ فظھرت نتائج دالة على مستوى السیرورات المحضرة ، لتحدید 

فعل ، یحتوي االختبار ثماني بطاقات بلون أزرق و المؤثرات المتعلقة بزمن رد ال

.ثماني أخرى بلون أحمر  

" تیتایفسكي" ، التي توصل main / bougie الشمعة / أخیرا ؛ اختبار الید 

titaevski و یعتبر ھذا االختبار أصعب من سابقیھ ، حیث تتعقد 2000سنة ،

بطاقة منھا ؛ ثماني 16ر على المھمة المطلوبة من المن المفحوص ، یحتوي االختبا

, Oivier . S )بطاقات علیھا رسم الشمعة و ثماني بطاقات األخرى علیھا رسم الید 

2004 , 79 – 82 )  .
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:تقدیــــــم نتــــــــــائج االختبـــــارات 

:اب ـ نتائج شبكــــــــــــــة تحلیل الخط

عرض لتحلیل خطاب الحاالت: 05جدول رقم 

الحاالت نوع الخطاب

30ـ 27/  25ـ 20/ 17ـ 1من رقم  خطاب فعــــــــــال

.26و الحالة رقم 19/ 18 لخطاب غیر فعـــا

قد سجلنا في الجدول أعاله ؛ نتائج حاالت العینة حیث سجلنا مستویین حسب مبدأ 

ت الحاالت المبینة في الخانة األولى تمثل مستوى الخطاب الفعال عند الشبكة  إذ كان

حالة ؛ بینما بقیة الحاالت مثلت مستوى خطابي غیر الفعال ، و لعلنا ھنا نشیر 27

إلى أھمیة  سیرة السرد في حیاة الطفل ، فھي من بین العوامل التي تعكس التطور 

طفال ال یكتسبونھ إال في سن متأخرة ، النوعي في النمو المعرفي ، لكن الكثیر من األ

و السبب ھو عدم اكتساب الطفل لبعض المیكانیزمات ؛ فال یكفي التعبیر عن تسلسل 

األحداث و الربط بین الملفوظات ، لكن یجب استعمال المستوى البرغماتي حسب 

مقتضیات السامع و مختلف المواقف ، فنجد مثال في المستوى األول من الشبكة 

البنیات اللسانیة ؛ نوعین من أنواع الخطاب ھما السرد و الحوار، و لقد سجلنا تحلیل

بحكم تحكمھم في ھذا بخطاباتھم ) ذوو الخطاب الفعال (ھذا عند أغلب الحاالت 

الیومیة باللغة الدارجة ، لكن محور السرد ھو من یعكس الكالم بما أن ھذا األخیر ھو 

في تصنیف الملفوظات الوصف وھو ما أشرنا إلیھ الفھم و اإلنتاج اللغویین ، و نجد

كذلك في تشكیل العبارات توجد . في أكثر الحاالت بینما األمر و الوصف قلما سجال 

ھذه العناصر سجلت بوضوح ) فعل ، فاعل و مفعول بھ ( عناصر الجملة البسیطة 
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ت الكبرى بما أنھا بسیطة عند جل الحاالت ، في المحور الثاني من الشبكة التسلسال

و خاصة كیف یتم تأسیس ... یتم التركیز على دراسة الموضوع و أسلوب بنائھ ،

االنسجام و التسلسل التتابعي سجلنا السیاق على أنھ مالئم و معتبر ، و الشأن ذاتھ 

لعنصر الموضوع الذي تطور لسرد مجریات القصة ، و أن الطابع الذي ةبالنسب

.اعتبر باإلضافة إلى العناصر السابقة مناسبا یعتبر مصدرا للفعالیة اللغویة 

أما العوالم فسجلت مناسبة و جلیة عند األغلبیة من الحاالت ؛ غیر أننا نشیر في 

ھذا المستوى إلى أھمیة ھذا العنصر و حساسیتھ ؛ ألنھ یعكس بالدرجة األولى تحكم 

لألصناف  األطفال في المفاھیم الزمنیة و ھو أمر ضروري جدا ، ثم بالنسبة

بمستویین النحوي منھا و المعجمي سجلت مالئمة ، بید أن التفاعل و إن سجل على 

أنھ معتبر و مناسب مع أحداث القصة ؛ الحظناه في طور النمو و التطور إذ ال یظھر 

. التباین بقوة 

بالنسبة لمستوى التسلسالت الصغرى الحظنا إنتاجا متنوعا على مستویات ھذا 

.                 بكل مستویات ھذا الشطر تقریبا .. الشبكة ،الجانب من

:المدونات بشبكة تحلیل الخطابلیل ـتح§

:01تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحــــــلیل البنیات اللسانیة 
.تنوع الخطاب عند الحالة بین السردي و الحواري ×  

.ن لم یرد االستفھام ورد الوصف و األمر لسرد مجریات األحداث ؛ لك× 

.صدرت من المتكلم العناصر الثالثة للجملة البسیطة × 

:تحـــــــلیل المحتوى 
:التسلسالت الكبرى ×× 

.ظھرت وحدة في مدونة الحالة احتوت عناصر االستمرار و عناصر التغییر × 
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قطع نالحظ تدخل وحدات جدیدة ساھمت في تطور الموضوع ؛ فلم یتوقف و لم ین× 

.رأینا تحكما في اللغة في الشرح و التفسیر لنقل المعنى × 

.استعملت الحالة تحكما واضحا في العوالم للترتیب و التعقیب × 

.تمیزت األصناف في وحدات مكونة على المستوى النحوي و المعجمي × 

.ظھرت العالقة التفاعلیة حسنة لتساھم في تجانس الخطاب × 

:صغرى التسلسالت ال×× 

.نرى أن المستوى المعجمي ظھر بكل عناصره × 

. غاب في غیر اللفظي اإلشارة فقط ؛ لكن تنوعت النغمة حسب األحداث × 

. ذكرت العوائد و الروابط و ظرف مكان و غابت أسماء اإلشارة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.ألحداث القصة ظھر الخطاب واضحا على العموم باحتوائھ العناصر األساسیة ×

إن األثر النفسي الحاصل جلي ، حیث عبر عما استقبلھ من مجریات القصة ؛ و × 

.استطاع أن یوصل أفكاره بوضوح 

:02تحلیل مدونة الحالة رقم 

: تحلیل البنیات اللسانیـــة 

.توزع الخطاب عند الحالة بین السردي و الحواري ×

.ستفھام الذي لم یذكر وردت جل العناصر تقریبا عدا ؛ اال× 

.ذكرت العناصر كلھا ؛ من فعل األب و طلب االبن و رد األم البنھا × 

:تحلیل المـــــــحتـــــوى 

:التسلسالت الكـبرى ×× 

.و التغییر كانت بارزة في السیاق ةعناصر االستمراری× 

.لم یتوقف الموضوع و لم ینقطع ؛ و علیھ فھو موضوعي × 
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ر و الوصف في وحدات المتكلم فالطابع متطور بتطور وحدات الخطاب ورد التبری× 

.العوالم تضمنت مسایرة الزمن مع الرجوع إلى الماضي ضمنیا × 

.وردت األصناف بصفة جیدة ، ألن الحالة استوفت وحدات المستویین × 

.الخطاب یعتبر متجانسا لما ظھر فیھ من التفاعل × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ت عناصر المستوى المعجمي بصفة حسنة وتمكن منھا كلھا ورد× 

.في غیر اللفظي أظھر المتكلم نغمات و إشارة ، أیضا غیر المصرح بھ × 

.وردت كل عناصر المستوى النحوي ؛ باستثناء أسماء اإلشارة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.تحكم في آلیاتھ یعتبر الخطاب واضحا جدا ؛ لما احتوى علیھ من استخدام و × 

.كما جاء األثر النفسي للحالة معتبرا ؛ ألنھ عبر عما سمعھ بطریقتھ الخاصة × 

:03تحلیل مدونة الحالة رقم 

:ــة البنیات اللسانیـتحـلیل 

.الحواري على الخطاب ، لكن تخللھ السرد طغى × 

.جاءت عناصر من الوصف و االستفھام لسرد أحداث القصة × 

.میع عناصر الجملة األساسیة ؛ بل تعددت األفعال وردت ج× 

:تحـــــلیل المحتـــوى

:التسلسالت الكبرى ×× 

.برزت عناصر االستمراریة و التغییر × 

.تبین أن الخطاب تتابع و لم ینقطع × 

.وردت صور للشرح و الوصف و التبریر × 

.العوالم متمیزة في طرح المتكلم × 

.مالئمة للمستویین النحوي و المعجمي األصناف وردت بصفة× 
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.یعتبر الخطاب متجانسا في تفاعالتھ الثنائیة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التكرار و التعاقب لترتیب األحداث × 

.وردت النغمة و اإلشارة و العنصر الضمني كذلك × 

.سجلت جمیع العناصر في ھذا المستوى تقریبا × 

:ـغویة تحلیل الفـعالیة الل

.یعد الخطاب واضحا كونھ تفاعل مع األحداث × 

.نعتبر األثر النفسي للمتكلم واضحا ؛ كونھ استطاع إیصال أفكاره × 

:04تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیــــة 

.توزعت وحدات الخطاب بین السرد و الخطاب × 

.ورد األمر و الوصف بینما غاب االستفھام × 

.ذكرت عناصر الجملة األساسیة كلھا × 

:تحــــــلیل المــــــحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.یعتبر الموضوع متناسقا فلم ینقطع ؛ فاحتوى عناصر االستمراریة  × 

.لمسنا إدخال وحدات جدیدة بل إبداعیة × 

.العوالم تعتبر متمیزة ؛ حیث استطاع التحكم في الزمن × 

.كبت بشكل مالئم األصناف ر× 

.تعتبر وحدات الخطاب متجانسة ، فكونت تفاعال معتبرا × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلت العناصر الثالثة في ھذا المستوى × 

.العناصر كلھا تواجدت لدى المتكلم × 
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.وردت العناصر كلھا باستثناء الظروف × 

:تحلـیل الفعـالیة اللغویــة 

.ة األحداث و سردھا الخطاب واضح في صیاغ× 

.یعتبر األثر النفسي للمتكلم معتبرا ؛ حیث عبر عن األحداث و الوقائع × 

:05تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.تعدد الحوار و السرد في الخطاب × 

.سجلنا الوصف و االستفھام و لم یرد األمر × 

.العناصر كلھا موجودة تقریبا × 

:ــلیل المحتوى تحــ

:التسلسالت الكبرى ×× 

.اعتبرت وحدات السیاق موجودة لالستمراریة × 

.الموضوع متطور على العموم × 

.ظھر الوصف و الشرح بوضوح × 

.االنتقال من عالم آلخر كان واضحا عند المتكلم × 

.تعتبر وجدات المستویین مالئمة × 

.نائیة ان التفاعل كان واضحا من العالقة الث× 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.التعاقب و التكرار و التضاد كلھا عناصر سجلت × 

.یعتبر العنصر الضمني بارزا عند المتكلم ووردت كذلك اإلشارة × 

.ورد ظرف للزمان العوائد و الروابط و اإلشارة إلى ذات المتكلم × 

: تحلیل الفعالیة اللغویة 

.وائھ جل العناصر یعتبر الخطاب واضحا الحت× 
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.تأثر المتكلم بفعالیة القصة و أحداثھا ؛ فتأثر بھا  في السرد × 

:06تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.تنوع الخطاب بین السرد و الحوار × 

.وردت وحدات سیاقیة لألمر و الوصف واضح و غاب االستفھام × 

.األساسیةذكرت العناصر الثالثة للجملة× 

:تحلیل المحتوى 

:  التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق احتوى عناصر االستمراریة و وحدات التغییر × 

.اعتبر الموضوع مستمرا غیر منقطع و ال متوقف × 

.ظھر الطابع بشكل مناسب جدا × 

.سجلت العوالم بصفة ضمنیة × 

.وردت األصناف مناسبة × 

.ثنائیة العالقة التفاعل مالئم إلدراك× 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.المستوى المعجمي متمیز بجل عناصره × 

.ظھر غیر المصرح بھ بقوة كما تنوعت النغمة × 

.المستوى النحوي ظھر بعناصره بوضوح × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.یعتبر الوضوح عموما موجود × 

.تأثر المتكلم بأحداث القصة ؛ فتفاعل معھا × 

: 07تحلیل مدونة الحالة رقم 
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: تحلیل البنیات اللسانیة 

.سجلنا السرد و الحوار لدى الحالة × 

.وردت الملفوظات الوصفیة فقط × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق تضمن عناصر االستمراریة و التغییر × 

.یعتبر الموضوع متطور نوعا ما × 

.ل مناسب الطابع مركب بشك× 

.سجلت العوالم بشكل ضمني × 

.األصناف وردت بصیاغة مالئمة × 

.الخطاب متجانس الستیفائھ تفاعال ثنائیا × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التكرار لدى الحالة و التعاقب × 

.اعتبرت العناصر مسجلة عدا اإلشارات × 

.ذكرت العوائد و الروابط بشكل جلي × 

:ة اللغویة تحلیل الفعالی

.یعتبر الخطاب واضحا لما استوفى علیھ من العناصر األساسیة × 

.األثر النفسي للمتكلم معتبر من خالل السرد و الوصف × 

:08تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.سجل الخطاب بنوعیھ الحواري و السردي × 

.طغى الوصف في حین غاب االستفھام × 

.ردت كل عناصر الجملة األساسیة من فعل و فاعل و مفعول بھ و× 
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:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.سجلت عناصر االستمراریة و التغییر × 

.یعتبر الموضوع متتابعا كونھ لم یتوقف و لم ینقطع × 

.الطابع ظھر بصورة مناسبة × 

.العالم جاء معتبرا حیث تمكن من التحكم فیھا × 

.وردت التراكیب و الوحدات كلھا تقریبا × 

.ھناك تفاعل على مستوى المتكلم اثر إدراك العالقة الثنائیة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.وردت العناصر في ھذا المستوى × 

.غیر المصرح بھ تواجد لدیھ مع تعدد للنغمة × 

.ذكرت الظروف و ضمائر العائدیة و الروابط × 

:اللغویة تحلیل الفعالیة 

.یعتبر الخطاب في عمومھ واضحا ال غموض في أفكاره × 

.تأثرت الحالة بمواقف القصة ؛ فعبرت عنھا باستقاللیة × 

:09تحلیل مدونة الحالة رقم 

: تحلیل البنیات اللسانیة 

.سجل السرد أكثر من الحوار في الخطاب × 

.الوصف جلي جدا و غاب االستفھام × 

.الجملة األساسیة كلھا وردت عناصر × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكـبرى ×× 

.وجدت عناصر االستمراریة و التغییر بوحدات الخطاب × 
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.یعتبر الموضوع متتابعا في بنائھ × 

.تمكن المتكلم من الشرح و التبریر و سیاقة ھذه المفاھیم × 

.سجلت العوالم بشكل ضمني × 

.ناسبة وحدات المستویین كانت م× 

.ھناك عالقة تفاعلیة بادراك ثنائیة العالقة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التكرار و التضاد و التعاقب × 

.ظھر غیر المصرح بھ ؛ كما تنوعت النغمة مع المواقف المختلفة × 

.سجل اسم إشارة أیضا العوائد و الروابط و غابت الظروف × 

: تحلیل الفعالیة اللغویة 

.كننا القول أن الخطاب واضح و ال غموض في رسالتھ یم× 

.أثر الحالة النفسي مالئم ؛ إذ استطاع أن یعبر عما فھمھ × 

: 10تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.سجل في الخطاب السرد أكثر من الحوار × 

.في حین غاب االستفھام سجلنا الوصف بوضوح × 

.ر الثالثة للجملة البسیطة ذكرت العناص× 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.عناصر التغییر و االستمراریة مناسبة × 

.الموضوع متسلسل ألنھ لم ینقطع و لم یتوقف × 

.ظھر الطابع بالتفسیر و التبریر معتبرا × 

.انتقل المتكلم زمنیا في أحداث القصة × 
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.مستوفاة الوحدات النحویة و المعجمیة× 

.لدى المتكلم بوضوح لتمیز التفاع× 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلت النغمة متعددة لدى الحالة × 

.غابت اإلشارة أما العوائد و الروابط فھي واضحة × 

: تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب على العموم واضح حیث استوفى العناصر الرئیسیة × 

.فاعل معھا تأثر المتكلم بالقصة فت× 

:11تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.تنوع الخطاب بین السرد و الحوار × 

.سجل الوصف و األمر و غاب االستفھام × 

.ذكرت كل عناصر الجملة البسیطة × 

: تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.المواقف وردت عناصر االستمراریة و التغییر لألحداث و× 

.الموضوع متتابع و لم ینقطع × 

.تمیز الطابع بالتبریر و الشرح × 

.العوالم سجلت معتبرة × 

.األصناف مناسبة ألنھا لم تضمنت المستویین × 

.التفاعل سجل معتبرا لدى الحالة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التكرار و التعاقب بشكل جلي × 
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.یر المصرح بھ ، كما تنوعت النغمة من غاسجلنا جانبا مھم× 

.أسماء اإلشارة ضمنیة بینما العناصر األخرى واضحة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.ورد الخطاب واضحا بكل عناصره × 

.تأثر المتكلم بأحداث القصة فتفاعل معھا بطبیعتھ × 

:12تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب السرد طغى على× 

.ظھر الوصف و األمر للسرد لكن غاب االستفھام × 

.ذكرت العناصر الثالثة للجملة × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكـبرى ×× 

.السیاق مالئم الحتوائھ عناصر االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متتابع فلم ینقطع و لم یتوقف × 

.الطابع ظھر بالشرح و التبریر× 

.انتقل المتكلم بین العوالم بشكل واضح × 

.األصناف مالئمة على المستویین النحوي و المعجمي × 

.التفاعل معتبر لدى الحالة × 

: التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلنا العناصر كلھا في ھذا المستوى × 

.تنوعت النغمة و اإلشارة ضمنیة × 

.وردت كل عناصر ھذه المستوى × 

:الیة اللغویة تحلیل الفع
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.الوضوح مھم حیث تمكن المتكلم من التحكم في آلیات السرد × 

.تأثر المتكلم بوقائع القصة فتأثر بھا من خالل إنتاجھ اللغوي × 

:13تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.جاء الحوار و السرد معا × 

.الوصف واضح و غاب االستفھام × 

.عناصر الثالثة للجملة وردت ال× 

:تحلیل الـمحتوى 

:التسلسالت الكــبرى ×× 

.تعتبر مھمة وحدات االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع سجل على أنھ متطور و مستمر × 

.الطابع على العموم مناسب لدى الحالة × 

.العوالم حاضرة و متواجدة في الخطاب × 

.ستویین األصناف مركبة بشكل مالئم على الم× 

.التفاعل مناسب و مھم من خالل العالقة التفاعلیة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلت العناصر الثالثة بوضوح في الوحدات × 

.تنوعت النغمة و ذكرت اإلشارة × 

.العوائد و الظروف و الروابط سجلت بوضوح × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.ب الحالة یعتبر الوضوح جلیا ال غموض في خطا× 

.تأثر المتكلم كثیرا مع الموضوع و أحداثھ × 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


92

:14تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.  الخطاب سردي أكثر منھ حواري × 

.األمر سجل مع الوصف بوضوح × 

.ذكرت عناصر الجملة جمیعھا × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.احتوى االستمراریة و التغییر السیاق معتبر حیث × 

.الموضوع متسلسل و متطور × 

.الطابع مناسب نوعا ما × 

.العوالم لم تظھر لدیھ بوضوح × 

.األصناف متمیزة على المستویین النحوي و المعجمي × 

.التفاعل سجل في العالقة الثنائیة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.غیر جلي ورد التعاقب و التضاد لكن التكرار × 

.الحظنا غیر المصرح بھ بارزا و تنوعت كذلك النغمة × 

.سجلت عناصر ھذا المستوى × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.یعتبر الخطاب واضحا جدا × 

.تأثر المتكلم بمشاھد من القصة × 

:15تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 
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.الخطاب بنوعیھ سردي و حواري× 

.الوصف واضح ، االستفھام غائب × 

.سجلت العناصر الثالثة للجملة األساسیة × 

:تحلیل المحتـــوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.جاءت عناصر االستمراریة و التغییر واضحة × 

.الموضوع متتابع في خطاب الحالة × 

..كانت واضحة عناصر الشرح و التبریر ،× 

.تطاع تمثیلھا العوالم مناسبة حیث اس× 

.المستوى النحوي و المعجمي مالئم في األصناف × 

.أدركت الحالة العالقة الثنائیة فتفاعلت معھا × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلنا العناصر الثالثة في ھذا المستوى × 

.غیر المصرح بھ موجود كما تنوعت النغمة × 

.غابت أسماء اإلشارة و العناصر األخرى واضحة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الوضوح جلي جدا في خطاب الحالة × 

.تفاعل المتكلم مع مجریات القصة فتفاعل معھا × 

:16تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.تنوع الخطاب بین السرد و الحوار × 

.كان واضحا استعمال األمر و الوصف × 

.للجملة األساسیة سجلت العناصر الثالثة × 
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: تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.ظھرت وحدات االستمراریة و عناصر التغییر × 

.الموضوع متطور فلم یتوقف و لم ینقطع × 

).الطابع ( عناصر من ھذا المستوى × 

.العوالم معتبرة كونھ تحكم في صیاغتھا × 

.األصناف ظھرت بشكل مالئم × 

.جل بوضوح لدى الحالة ھناك تفاعل س× 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.التكرار و التعاقب واضحان ، بینما التضاد ضمني × 

.سجل غیر المصرح بھ ، كما تنوعت النغمة عنده × 

.الظروف سجلت و كذلك العوائد و الروابط × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.یعد الخطاب واضحا جدا على مستوى الحالة × 

.لحالة بشخصیات القصة فتفاعلت لما دار بینھا تأثرت ا× 

:17تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.طغى األسلوب السردي على الحواري × 

.الوصف جلي و األمر ضمني و االستفھام لم یذكر × 

.سجلت العناصر األساسیة للجملة البسیطة × 

:تحلـیل المــحتوى 

:الكـبرى التسلسالت ×× 

.السیاق تضمن عناصر االستمراریة و التغییر × 
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.الموضوع متطور بشكل واضح × 

.الطابع مناسب جدا ألنھ تحكم في آلیاتھ × 

.العوالم ظھرت عند المتكلم جلیة × 

.األصناف جاءت معتبرة على المستویین × 

.التفاعل واضح و جلي عند الحالة × 

:التسلسالت الصغرى ××

.ا التكرار و التعاقب سجلن× 

.غیر المصرح بھ كان حاضرا و تنوعت النغمة × 

.الظروف واضحة و كذا الروابط و العوائد × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب واضح ال غموض بھ × 

.تأثرت الحالة لمشاھد القصة فتفاعلت ألحداثھا × 

:18تحلیل مدونة الحالة رقم 

:ة تحلیل البنیات اللسانی

.الخطاب حواري كلھ × 

.سجل وصف جزئي فقط لوقائع القصة × 

.سجل الفعل و الفاعل فقط عنده × 

: تحلیل المحتوى 

.لم تكن وحدات االستمراریة و التغییر بارزة في الخطاب × 

.الموضوع لیس متطورا بالقدر الكافي × 

.ظھر الطابع بدو تحكم في آلیاتھ × 

.ن المتكلم لم یرد تماما على لسا× 

.األصناف جاءت غیر كافیة × 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


96

.سجل تفاعل غیر معتبر في الخطاب × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجل التعاقب فقط بصفة وجیزة × 

.ھذا المستوى غاب بصفة كلیة تقریبا × 

.سجلنا عائدا و رابطا واحدا من كل منھما فقط × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

. الكافي لدى الحالة الوضوح لم یكن بالقدر× 

. كما جاء األثر النفسي للحالة غیر معتبر × 

:19تحلیل مدونة لحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب كان حواریا كلھ × 

.سجل وصف طفیف فقط مع غیاب العنصرین الباقیین × 

.سجلت عناصر الجملة البسیطة لدى الحالة × 

:تحلیل المحتوى 

:لسالت الكبرى التس×× 

.لم تكن عناصر االستمراریة و وحدات التغییر كافیة × 

.الموضوع لم یتطور لدى الحالة × 

.الطابع جاء بصفة غیر معتبرة × 

.العوالم كانت غائبة تماما في الخطاب × 

.سجلت وحدات قلیلة على المستوى المعجمي × 

.ھناك تفعل قلیل مع العالقة الثنائیة × 

:سالت الصغرى التسل×× 

.سجل التكرار و تعاقب غیر معتبر × 
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.لم یسجل أي من العناصر في ھذا المستوى × 

.ھناك إشارة إلى شخصیة واحدة ، و رابط و ضمیرین في العوائد × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الوضوح ظھر لكن غیر كاف × 

.أما األثر النفسي فقد جاء مناسبا نوعا ما × 

:20ة الحالة رقم تحلیل مدون

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب سردي في أغلبھ × 

.سجل األمر و الوصف و غاب االستفھام × 

.سجلت العناصر الثالثة للجملة البسیطة × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.تضمن السیاق عناصر االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متتابع و متطور × 

.تمكنت الحالة من التحكم في الطابع × 

.أجاد المتكلم استعمال ھذا المستوى × 

.األصناف مالئمة على المستویین × 

.التفاعل حاضر بقوة أثناء الخطاب × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلت العناصر الثالثة في ھذا المستوى × 

.وجدنا غیر المصرح بھ مع تعدد النغمة × 

.ر كلھا في ھذا المستوى سجلت العناص× 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 
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.الخطاب واضح ال غموض علیھ × 

.تأثر معتبر لدى الحالة فعبر عن أحداث القصة × 

:21تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب سردي و حواري × 

.األمر و الوصف ظھرا بوضوح × 

.اسیة ذكرت عناصر الجملة األس× 

:تحلیل المحتوى 

: التسلسالت الكبرى ×× 

.ظھرت وحدات و عناصر االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متطور و متتابع × 

.نجد الطابع معتبرا حیث تمكن من التحكم فیھ × 

.العوالم تبدوا مالئمة عند الحالة × 

.األصناف مناسبة على المستویین النحوي و المعجمي × 

.تفاعل واضح في الخطاب ھناك × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلنا التكرار و التضاد الضمني و التعاقب × 

.غیر المصرح بھ بدا جلیا ألنھ تفاعل مع القصة كما تنوعت النغمة و اإلشارة × 

.أسماء اإلشارة واضحة نوعا ما و الظروف موجودة وكذا العوائد و الروابط × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة

.الخطاب بوحداتھ واضح × 

.تأثرت الحالة بالشخصیات فتفاعلت مع حیثیاتھا × 
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:22تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.طغى السردي على الحواري في الخطاب × 

.الوصف عنصر واضح و اآلخر ضمني × 

.عناصر الجملة وردت كلھا × 

:تحلیل المحتوى 

:لكــــبرى التسلسالت ا×× 

.سجلت عناصر االستمراریة و وحدات التغییر × 

.الموضوع متتابع فلم ینقطع × 

.الطابع مناسب و معتبر × 

.االنتقال بین العوالم مالئم لدى الحالة × 

.األصناف ظھرت على المستویین × 

.سجل تفاعل معتبر للحالة مع القصة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.و التضاد و التعاقب واضح سجانا التكرار × 

.النغمة تغیر المصرح بھ ظھر بشكل جلي كما تعدد× 

.العوائد و الروابط واضحة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب واضح على العموم × 

.تأثرت الحالة بأحداث القصة فتفاعلت معھا × 

:23تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 
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.خطاب سردي و حواري ال× 

.سجل الوصف بوضوح و األمر لكن غاب االستفھام × 

.ذكرت جمیع عناصر الجملة البسیطة × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق تضمن االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متطور كونھ لم ینقطع × 

.الطابع كان معتبرا حیث تمكن من آلیاتھ × 

.الم انتقل فیھا بصورة مناسبة العو× 

.األصناف احتوت المستویین النحوي و المعجمي × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.التكرار و التعاقب واضحان × 

.النغمة و اإلشارة تغیر المصرح بھ برز بوضوح لدلى الحالة كما تنوع× 

.أسماء اإلشارة واضحة مع العوائد و الروابط × 

:غویة تحلیل الفعالیة الل

.الخطاب واضح ال غموض فیھ × 

.تأثرت الحالة بأحداث وشخصیات القصة فتفاعلت معھا × 

:24تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.السرد ورد أكثر من الحوار × 

.غلب الوصف على وحدات الخطاب × 

.سجلت جمیع عناصر الجملة البسیطة × 

:تحلیل المحتوى 
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:لتسلسالت الكبرى ا×× 

.السیاق تضمن عناصر االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متطور و متتابع × 

.الطابع مالئم جدا لتحكمھ في آلیاتھ × 

.العوالم ظھرت بصورة جلیة في لخطاب × 

.األصناف معتبرة على لمستویین النحوي و المعجمي × 

.التفاعل مناسب لدى الحالة تجاه القصة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلت العناصر الثالثة في ھذا المستوى × 

.الضمني سجل مع تنوع في النغمة × 

.ذكرت كل عناصر ھذا المستوى × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الوضوح جلي ال غموض علیھ × 

.تأثرت الحالة بحیثیات القصة فتفاعلت معھا × 

:25تحلیل مدونة الحالة رقم 

:البنیات اللسانیة تحلیل 

.طغى السردي على الحواري في الخطاب × 

.الوصف واضح مع غیاب لالستفھام × 

.سجلت عناصر الجملة البسیطة كلھا × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق احتوى عناصر االستمراریة و التغییر × 

.الموضوع متطور و متتابع × 
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.عا ما الطابع سجل مناسبا نو× 

.العوالم سجلت بشكل مالئم × 

.األصناف معتبرة على المستویین × 

.التفاعل سجل بصفة واضحة في الخطاب × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التكرار و التضاد كما سجل التعاقب بوضوح × 

.غیر المصرح ظھر بشكل متوسط مع نغمات مختلفة و إشارات واضحة × 

.سجلت مع الظروف الروابط و العوائد × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب واضح جدا حیث احتوى جل العناصر األساسیة × 

.فتأثرت لما دار فیھا تأثرت الحالة كثیرا بوقائع القصة × 

:26تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب حواري في كلھ × 

.جاء من العناصر الوصف فقط × 

.سجلت عناصر الجملة البسیطة لدیھ × 

: تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.سجل السیاق بغیر استمراریة كافیة و ال تغییر واضح × 

.الموضوع غیر متطور في وحداتھ × 

.العوالم لم نسجل لھا أثرا في الخطاب × 

.األصناف سجلت بصفة غیر معتبرة × 

.ة الثنائیة سجل تفاعل قلیل مع العالق× 
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:التسلسالت الصغرى ×× 

.ورد التعاقب بصفة عرضیة و غابت العناصر الباقیة × 

.غیر اللفظي سجل بشكل غیر كاف × 

.وردت العوائد و الروابط فقط لدى الحالة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب جاء بغیر وضوح كاف × 

.سجلنا تأثرا قیال بأحداث القصة و مجریاتھا × 

:27تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب سردي أكثر منھ حواري × 

.الوصف غالب مع تسجیل غیاب لالستفھام × 

.وردت عناصر الجملة البسیطة × 

:تحلیل المحتوى 

: التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق مناسب حیث احتوى االستمراریة و التغییر × 

.تسلسل و متطور فلم ینقطع الموضوع م× 

.الطابع مالئم جدا حیث تحكم في آلیات صیاغتھ × 

.العوالم جد واضحة و تحكم في استعمالھا × 

.األصناف مالئمة على المستویین النحوي و المعجمي × 

.التفاعل ھنا معتبر إذ أدرك العالقة الثنائیة × 

: التسلسالت الصغرى ×× 

.ى في أغلبھا سجلت عناصر ھذا المستو× 

.غیر المصرح بھ معتبر كما تنوعت لدیھ النغمة × 
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.سجلت الظروف و العوائد و الروابط × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب واضح ال غموض في مضمونھ × 

.وقائع القصة أثرت في الحالة بشكل جلي × 

:28تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب النوعین السرد و الحوار تضمن× 

.األمر سجل مع الوصف لكن غاب االستفھام × 

.سجلت عناصر الجملة البسیطة كلھا × 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكبرى ×× 

.السیاق تضمن االستمراریة و التغییر للمواقف بوضوح × 

.الموضوع متتابع غیر منقطع × 

.ة آلیاتھ الطابع مناسب حیث أجاد صیاغ× 

.العوالم جد واضحة حیث تحكم في استعمالھا × 

.األصناف مالئمة على المستویین النحوي و المعجمي × 

.التفاعل جد معتبر ألنھ تفاعل مع ثنائیة العالقة × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.التعاقب و التكرار واضحان لدى الحالة × 

.غیر المصرح بھ معتبر كما تنوعت النغمة × 

.سجلت العوائد و الروابط بشكل واضح × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.الخطاب واضح جدا لدى الحالة × 
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.تفاعلت الحالة مع وقائع القصة فأظھرت تفاعال معتبرا × 

:29تحلیل مدونة الحالة رقم 

:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب سردي أكثر منھ حواري × 

.صف و غاب االستفھام األمر واضح و غلب الو× 

.سجلت العناصر الثالثة للجملة البسیطة × 

:تحلیل المــحتوى 

:التسلسالت الكـــبرى ×× 

.السیاق احتوى عناصر االستمراریة و وحدات التغییر لدى الحالة × 

.الموضوع متطور و متتابع فلم یتوقف × 

.الطابع ظھر مالئما جدا من خالل الخطاب  × 

.ناسبة نسبیا العوالم م× 

.األصناف معتبرة على المستویین × 

.ھناك تفاعل جلي في إدراك ثنائیة العالقة × 

: التسلسالت الصغرى ×× 

.سجلنا التضاد و التكرار كما ذكر التعاقب × 

.النغمة متنوعة تغیر المصرح بھ معتبر لدى الحالة كما سجل× 

.سجلت جمیع العناصر في ھذا المستوى × 

:الفعالیة اللغویة تحلیل

.الخطاب واضح جدا لدى المتكلم × 

.تأثرت الحالة بالقصة فعبرت عن شخصیاتھا بتفاعل × 

:30تحلیل مدونة الحالة رقم 
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:تحلیل البنیات اللسانیة 

.الخطاب سردي أكثر منھ حواري × 

.سجل الوصف بوضوح و غب العنصران الباقیان × 

.ملة البسیطة كلھا وردت العناصر الثالثة للج× 

:تحلیل المحتوى 

:التسلسالت الكــــبرى ×× 

.الخطاب تضمن بشكل معتبر االستمراریة و التغییر في الخطاب × 

.الموضوع متطور و متتابع × 

.الطابع تحكم فیھ المتكلم من خالل صیاغة آلیاتھ × 

.انتقل بین العوالم بشكل مناسب × 

.یین النحوي و المعجمي األصناف مناسبة على المستو× 

.التفاعل سجل بشكل معتبر × 

:التسلسالت الصغرى ×× 

.وردت كل العناصر الخاصة بھذا المستوى × 

.غیر المصرح بھ ظھر بقوة لدى الحالة مع تنوع في النغمة × 

.سجلت العناصر في ھذا المستوى بصورة مالئمة × 

:تحلیل الفعالیة اللغویة 

.لدى المتكلم ظھر الخطاب واضحا× 

.تأثرت الحالة كثیرا بأحداث القصة فتأثرت بھا في السرد × 

من خالل تحلیل شبكة تحلیل الخطاب اللساني لكل حالة ؛ الحظنا أن ھناك بعض 

مضطرب فیما یخص الفعالیة والحاالت التي سجلنا عندھا ، مستوى غیر معتبر أ

تي سجلنا عندھا نوعا من االضطراب ، ال18اللغویة ، و یخص األمر ھنا الحالة رقم 
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على مستوى جل مستویات الشبكة تقریبا ، و األمر كذلك بالنسبة للحالة الموالیة أي 

.26و كذلك الشأن عند الحالة رقم 19رقم 
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:عرض وتحلیل نتائج اختبار الكف المعرفي   §

.لكف المعرفي نتائج اختبارات ا: 06جدول رقم 

80/  المجموع  العالمات الحاالت
52 11 +09 /06 /13 +13 01
77 15 +16 /15 /16 +15 02
52 12 +11 /10 /10 +09 03
54 11 +12 /10 /13 +08 04
56 10 +11 /12 /11 +12 05
69 14 +14 /15 /13 +13 06
40 02 +04 /06  /15 +13 07
61 11 +14 /13 /13 +10 08
40 09 +06 /06 /13 +06 09
71 14 +14 /15 /15 +13 10
45 09 +13 /16 /05 +02 11
68 14+14 /14 /14 +12 12
62 14 +11 /12 /12 +13 13
68 14 +14 /13 /14 +13 14
60 15 +01 /16 /14 +14 15
66 13 +14 /13 /13 +13 16
50 10 +06 /09 /13 +12 17
33 04 +04 /08 /13 +04 18
26 07 +01 /03 /04 +11 19
62 12 +13 /13 /12 +12 20
55 10 +08 /14 /11 +12 21
55 13 +06 /14 /14 +08 22
47 08 +08 /08 /11 +12 23
69 14 +13 /14 /14 +14 24
60 14 +04 /13 /15 +14 25
23 08 +04 /02 /08 +01 26
70 15 +14 /15 /13 +13 27
74 15 +14 /16 /15 +14 28
71 16 +14 /14 /13 +14 29
75 15 +15 /15 /15 +15 30
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ھناك حاالت لم تتمكن من تحقیق نتیجة نالحظ من خالل النتائج المسجلة أعاله ، أن

نقطة من أصل 30التي سجلنا عندھا فقط 18یجابیة ؛ و یتعلق األمر بالحالة رقم ا

، و ھذا یدل على خلل أو اضطراب في وظیفة الكف المعرفي ، و نفس الشأن مع 80

التي سجلنا عندھا نتیجة اضعف من سابقتھا قدرت 19الحالة الموالیة أي الحالة رقم 

نتیجة اضعف مما سبق 26ا عند الحالة رقم ، كما سجلن80نقطة من إجمالي 26ب 

نقطة ، و ھذا مؤشر سلبي ألطفال في سن مبكرة ، حیث نعتقد 80من 23فقدرت ب 

أن مثل ھذا االضطراب قد یرتبط باضطرابات أخرى ، لكن التقییم األولي المتعلق 

.بااللتحاق بالروضة یبدوا غیر كاف إلعطاء مسح شامل لألطفال في ھذا المستوى 

:منـــاقشـــة 

سجلنا عدم فعالیة الخطاب عند تظھر لنا مبدئیا وجود العالقة التي افترضناھا ؛ حیث 

ت المشار إلیھا أنفا ، ھذا فیما یخص المتغیر األول كما سجلنا ، اضطرابا أو الاالح

ھذا األمر من شأنھ تأكید عجزا في اكتساب وظیفة الكف المعرفي ، عند ذات األفراد

ثیر أو تأثر بین المتغیرین ، و ھذا ما سنتحقق منھ بالتناول و المعالجة عالقة تأ

.اإلحصائیة 

: ائي ــــناول اإلحصـــــــــــالت

:ـ التقدیم النظري للطریقة اإلحصائیة المستعملة 

:تتحلیل المعطیا

ت إن موضوع تحلیل المعطیات ھو معرفة البنیة اإلحصائیة لمجموعة من المتغیرا

، و ھذا من خالل الوحدات اإلحصائیة التي تتصف بھا ، أو ما یسمى بالمشاھدات 

.بدون االعتماد أو وضع فرضیة مسبقة لھذه البنیة الخاصة بالمتغیرات أو النتائج 

ھذا ما یمكن إرجاعھ غالبا إلى طبیعة المعطیات المراد تحلیلھا ، لما تتمیز بھ من 

.ستخالص المباشر لبنیتھا الخاصة تعقید األمر الذي ال یسمح باال
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إن الھدف من ھذا التحلیل إذن ، ھو الكشف عن العالقات و الفروق الموجودة بین 

:ھذه المتغیرات اإلحصائیة مما یسمح لنا ب 

.ـ تحسین معرفتنا في موضوع الدراسة 

.ـ المساعدة على التشخیص و التخطیط و التنبؤ 

.ـ مساعدتنا على اتخاذ القرارات 

: مجال استعمال طرق تحلیل المعطیات و شروطھ 

إن طرق تحلیل المعطیات تستعمل في كل المجاالت و المیادین العلمیة ؛ مھما كانت 

:طبیعتھا إال أنھا تستوجب توفر بعض الشروط التي أھمھا 

، و الذي " جدول المعطیات " ـ توفر المعلومات في شكل جدول إحصائي یسمى 

.دین متمثلین في االختبارات و العینة یكون غالبا ذا بع

ـ إن اختیار طریقة ما من طرق تحلیل المعطیات ؛ یكون على أساس طبیعة ھذه 

.المعطیات سواء كانت كمیة أو كیفیة 

.ـ یجب أن یكون عدد االختبارات أقل من عدد أفراد العینة 

: المعالجة اإلحصائیة و قوانینھا 

حصائیة التي تسمح لنا من التأكد من النتائج ، المحصل سنقوم بعرض أھم القوانین اإل

؛ قمنا بتطبیق ھعلیھا في التناول اإلجرائي الثاني و إعطائھ داللة إحصائیة وعلی

.SPSSبفضل برنامج المعالجة اإلحصائیة khi deuxقانون 

:khi – deux de pearsonمعامل االرتباط

كان مستوى القیاس الذي على أساسھ تم جمع في حالة ما إذا K² نلجأ إلى استخدام

إن ھذا القیاس اإلحصائي یسمح لنا بمقارنة نتائج . البیانات ؛ ھو المستوى االسمي 

عینیتین أو أكثر و یشترط أن تكون ھاتین العینتین مستقلتین ، كما أنھ یمكن تطبیقھ 

حیث ) ال / نعم (مع عینة واحدة في حالة وجود احتمالین لإلجابة على األقل ، مثال 

، 2007بوسنة محمود ، ) ( ال ( و تكرارات ) نعم ( یمكننا أن نقارن بین تكرارات 

:و نقدم فیما یلي المعادلة الریاضیة لھذا المقیاس ) 208
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:عرض و تحلیل نتائج التناول اإلحصائي 

ij

ijij
k

j

r

i E
EO

X
2

11

2 )( -
= åå

==

:حیث أن 

Oij =ارات الواقعیة في الخانات المصنفة التكر:

iفي الصف  th من العمودj th.

E ij = التكرارات المتوقعة حسب الفرضیة الصفریة.

اإلحصائیة ؛ تحصلنا على نتیجة معتبرة ةالبرنامج ألمعلوماتي للمعالجبیقطو بعد ت

تناول اإلجرائي الثاني  للداللة على وجود ارتباط ، بین المتغیرین المشار إلیھما في ال

؛ و 0،01= &عند مستوى 0،092و على ھذا ؛ فقد تحصلنا على ارتباط یقدر ب 

انظر الملحق ( ھذه بطبیعة الحال نتیجة لھا داللة واضحة عن ارتباط المتغیرین 

) .الربع 
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80/  نتائج اختبار الكف المعرفي  نتائج تحلیل الخطاب اللساني الحالة

52 1 01
77 1 02
52 1 03
54 1 04
56 1 05
69 1 06
40 1 07
61 1 08
40 1 09
71 1 10
45 1 11
68 1 12
62 1 13
68 1 14
60 1 15

66 1 16
50 1 17
33 0 18
26 0 19
62 1 20
55 1 21
55 1 22
47 1 23
69 1 24
60 1 25
23 0 26
70 1 27
74 1 28
71 1 29
75 1 30

.نتیجة المتغیرین معا : 07جدول رقم
.                           اللساني  للداللة على عدم فعالیة الخطاب : 0لیة الخطاب اللساني للداللة على فعا: 1
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:استنتـــــــــــــــــــــــــاج

ة المتغیرین ، الدور المنظم كشفت النتائج اإلحصائیة المتحصل علیھا في عالق

للغة و الكف المعرفي وجود ارتباط بداللة واضحة جدا ؛ ذلك ألن اللغة ھي سلوك 

معرفي ینتظم داخل نسق معقد للتفاعل التنفیذي على مستوى الدماغ ، و أردنا من 

خالل ھذا المتغیر أن نستغلھ على األقل داللیا ؛ و ندرج في ذلك العناصر البرغماتیة 

تویات اللغة التي تتضمنھا الشبكة ، أما بالنسبة لمتغیر الكف المعرفي فقد سجلنا و مس

الحاالت نفسھا و التي لم یكن خطابھا فعاال ، حیث لم تكن لدیھا القدرة الكافیة أو أنھا 

تعاني من اضطراب معرفي على مستوى الوظائف التنفیذیة ، فارتبط كل منھما 

دل على وجود عالقة واضحة بین الدور المنظم للغة و باآلخر ، أي المتغیرین و ھذا ی

وھذا المستوى یجعنا نتأكد من صحة الفرضیات التي صغناھا . وظیفة الكف المعرفي 

في بدایة ھذه الدراسة ، حیث تأكد حتى اآلن تحقیق من صحة الفرضیتین الجزئیتین ، 

ث قال بوجود دور حی" لوریا " إذ لخص ھذا بعض النتائج و األعمال التي جاء بھا 

فرأى أن اللغة تلعب دورا منظما . منظم یتخذ ؛ دور المراقب أو المنظم بواسطة اللغة 

كوسیط  و تمارس قوة أو سلطة كبتیة یكتسبھا الطفل من محیطھ ، و تظھر األوجھ 

، ébaucheاالشاریة أو المعنویة للغة و تسبقھا النواحي األخرى على شكل مساعد 

للغة وظیفة فردیة وجماعیة و یجب لكي یستعملھا الطفل ؛ أن یتمكن و على األساس فا

فوظیفة اللغة (Nicole D , 2002 , 192)من استعمالھا بمختلف مستویاتھا 

، و ھذا من التناول البرغماتي لنمو la fonction interpersonnelleاالجتماعیة 

في إنتاج اللغة على اللغة و استعماالتھا ، و في ھذا المستوى ال یجب أن یعتمد

الجانب الكمي ؛ فھو ال یكفي و ال یعني بالضرورة حسن استعمال اللغة و توظیفھا في 

الخطاب بمستویاتھا المختلفة ، و ھذا من شأنھ لن یحدث إال  بدخول الطفل في 

( ، و دل علیھ بفكرة " فایقوتسكي " سیاقات تفاعلیة حواریة مع البالغین كما أكد 

فالطفل یستحیل علیھ أن . أي إیجاد نوع من التقارب l’idée de detayage) الدعم 

، و یدرك actes de langageیتعلم وحده ؛ و منھ فعلى الطفل أن یتعلم أفعال اللغة 
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كیف تسیر األشیاء و یتحكم في المواضیع ، فطبیعة النمو في مرحلة الطفولة ھي التي 

) .  67، 2007، سعید زیان ( تحدد حیاة الطفل المستقبلیة 
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:توصیات و اقتراحات 

في ختام ھذا البحث ؛ و من خالل النتائج التي تحصلنا علیھا بواسطة اختبارات 

التناول اإلجرائي الثاني التي طبقت على أطفال الروضة ، و النتیجة التي خرجنا بھا 

:االقتراحات على النحو اآلتي فأننا نود أن نتقدم ببعض التوصیات و 

ـ ال یمكن أن نفصل بین وظیفة معرفیة و أخرى ؛ فالدماغ یعمل في كثیر من نشاطاتھ 

.بتفاعلیة بین عدة وظائف 

ـ انھ یجب االنتباه و التركیز على المستویات المختلفة لنمو اللغة عند الطفل و بصورة 

.مبكرة 

لمكیفة ، بحیث تكون غنیة بمحتویاتھا ـ التفكیر في برمجة نوع من النشاطات ا

.الستدراك بعض أنواع التأخر و االضطرابات 

ـ أن نتحقق من طبیعة و ماھیة بعض االكتسابات لمرحلة الطفولة المبكرة ، و نراجع 

. كیفیات اكتسابھا بالطریقة االیجابیة 

یة ، على ـ ضرورة تقدیم برامج تدخل لمعالجة و تعدیل القصور في الوظائف التنفیذ

وجھ الخصوص وظیفة الكف المعرفي ، و ذلك بتبني برامج و أنشطة دراماتیة 

social competenceلتفعیل ھذا المستوى مثل برنامج تنمیة الكفاءة االجتماعیة

intervention program(SCIP) و ھو برنامج تدخل لتنشیط مھارات ما وراء ،

جیة و التعلیمیة التي تتكون لدیھم في العالتالمعرفة ، و یتضمن تعمیمات للمكتسبا

إلى مواقف الحیاة االجتماعیة ، كما یتضمن ... الفصول الدراسیة و في مواقف اللعب 

البرنامج أنشطة لعب األدوار و أنشطة حسیة حركیة و فكریة ، بأسلوب تدریجي 

ا فھذ. حیث یرى فیھا مبدأ التعاقب فالنشاط الحالي یمھد للنشاط المقبل و ھكذا 

، و أظھرت تطبیقاتھ نتائج جد " تكساس " البرنامج تمت صیاغتھ و طور في جامعة 

. )Margaret sermud – clickeman 2003( معتبرة 
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:خاتـــــــمة الموضوع 

مضمون الدراسة التي كانت حقیقة ؛  نقطة انطالق بفضل مجھودات و استنادا إلى

، ثم تجدد طرح LURIA alexandre" لوریا"أبحاث الباحث الروسي الكبیر 

؛ غیر أن ھذا SISKOU Maryseالموضوع بطبیعة قیمتھ من طرف الباحث 

لكننا أخذنا ھذا الموضوع و أردنا من ھذا . ااألخیر خصھ على حاالت األبرا كسی

( المسعى أن نتأكد من وجود الدور المنظم للغة ، في ارتباطھ بوظیفة تنفیذیة معینة 

لكي یتضح لنا أكثر و اختبرنا فیما إذا كانت ھناك عالقة بینھما أم ال ) ي الكف المعرف

، و طبقنا اختبارات الدراسة على عینة من أطفال الروضة أي في سن ما قبل 

المدرسي ؛ و بعد تحلیل نتائج االختبارات المطبقة توصلنا فعال إلى وجود عالقة بین 

ھي وظیفة تنفیذیة ، و لعل العینة لم تكن الدور المنظم للغة و وظیفة الكف المعرفي و

كبیرة بالقدر الكافي ؛ ذلك ألننا أخذنا بعض المؤشرات كتلك الخاصة بسنة كمدة 

االلتحاق بالروضة ، و كنا نأمل أن تكون العینة أكبر لنتوصل إلى مستوى معین من 

على تمت الدراسة بناء ... و رغم ھذا . الدقة ، لكن واجھتنا صعوبات میدانیة 

الفرضیات التي طرحناھا في بدایة الدراسة ، و وجدنا ارتباطا بین المتغیر األول و 

المتغیر الثاني عند ثالثة أفراد من العینة ، بحیث سجلنا عندھم خطابا غیر فعال عند 

كل حالة منھم ، و في نفس الوقت وجدنا النتائج الخاصة بھم في اختبارات الوظیفة 

دل على ؛ وجود عالقة ارتباطیھ فعال بین المتغیرین ، و عززنا التنفیذیة ضعیفة مما ی

.النتیجة بالمعالجة اإلحصائیة فتحصلنا على داللة ارتباطیھ 

" نواني حسین " إن ھدفنا من استعمال شبكة التحلیل الخطاب النفسولساني لألستاذ 

الخطاب ؛ الغرض منھ استعمالھا الستغالل الجوانب الداللیة ، أو االشاریة في

" اللساني خاصة لدى أفراد عینة من ھذا القبیل ، ألنھ یغلب على استعمالھم اللغوي 

كذلك ؛ ألنھا الفترة التي بالكاد یكتمل فیھا نموھم اللغوي بمراحلھ المختلفة " الدارجة 

، و علیھ فشبكة تحلیل الخطاب اللساني مصممة على مبادئ البرغماتیة ؛ التي ال 

و ھي جوانب داللیة تدخل في إطار ..ال الفعال النغمة و اإلشارة ،تستثني في االتص
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السلوك غیر اللفظي ، وعلى ھذا األساس أردنا أن نستغل ھذا الجانب لدى أفراد 

.العینة المدروسة 

و رغم مؤشر السن المتعلق بااللتحاق بالروضة ، و كذا اللغة الدارجة لتسھیل التفاعل 

ة تحلیل الخطاب التي اعتمدناھا ؛ إال أن ذلك لم یلغي معھم و كذلك االستعانة بشبك

إلى ھذا المستوى نرى أن .صحة الفرضیات الجزئیة التي صیغت في أول الدراسة 

التي une valeur inhibitriceھناك دورا منظما للغة یظھر في  تلك القیمة الكبتیة 

ھذا من جھة ، ثم إن ھذا یكتسبھا الطفل ؛ و توجھھ ال إرادیا حتى تصبح لدیھ اعتیادیة

االكتساب قد یؤثر من شأنھ على تفاعالت معرفیة أخرى ؛ فتسبب ارتباطات 

و من جھة أخرى نعتقد أنھ . مضطربة إذ یكفي اضطراب وظیفة فتتأثر بھا األخرى 

اللغة و ( في حالة وجود ھذه التفاعالت المعقدة من النشاطات المعرفیة المضطربة 

ھذا یستدعي معرفة طبیعة ھذه العالقة و ھذا االضطراب ـ إن فأن ) الكف المعرفي 

صح التعبیر ـ  و في ھذا المجال نتساءل حقیقة ھل یجب أن نبحث عن الطریقة 

الصحیحة لتوظیف الكف المعرفي ایجابیا ؟ أم قبل ذلك یجب أن یكتسب بواسطة 

وظیفة استراتیجیات توجیھیة لترسخ فیما بعد و تتطور ؟ ثم ھل یكفي اضطراب 

لكي تضطرب وظیفة أخرى ؟ و ھل یحدث ھذا بالضرورة مع كل ) تنفیذیة ( معرفیة 

ثنائیة من الوظائف التنفیذیة ؟  كذلك ھل أن وظیفة الكف المعرفي تخضع كما فسرھا 

houdé Olivier إلى عوامل السن و المیدان المتخصص ؛ فیتحكم سن المفحوص و

یحقق نتیجة سلیبة بسبب نقص أھلیتھ أو مجال تخصصھ في األداء ؟ فقد یخفق أو

انعدامھا في مجال غیر مجاالت تخصصھ أو انشغالھ ؟ ھذه األسئلة و غیرھا سنبحث 

.        فیھا في دراساتنا المستقبلیـــــــــــــــة 
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المراجـــــــــــع
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:قائمة المراجع باللغة العربیة 

، دار المسیرة للنشر و علم النفس المعرفي، ) 2004( ن یوسف ، ـ العتوم عدنا

.التوزیع ، عمان ، األردن 

، عالم تنمیة المھارات اللغویة للطفل، ) 2000( ـ بدیر كریمان ، صادق ایمیلي ، 

.الكتاب ، مصر 

، علم النفس القیاسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) 2007( ـ بوسنة محمود ، 

.جزائر ال

، دیوان 4، ط محاضرات في علم النفس اللغوي، ) 1993( ـ حنفي بن عیسى ، 

.المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

عبد الرزاق عبید ، : ، ترجمة الذاكرة و اللغة ، ) 2002( ككنبوش ، نـ كریستیا

.دار الحكمة ، الجزائر 

، دار 1، ط ي و التربويمبادئ في البحث النفس، ) 1999( ـ محمد مزیان ، 

. ، الجزائر عالغرب للنشر و التوزی

، األسس النفسیة العصبیة للوظائف التنفیذیة، ) 2008( ـ نشوة عبد التواب حسین ، 

.ایتراك للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر 

، دلیل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي، ) 2006( ـ عبد الكریم بوحفص ، 

.وان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر دی

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


120

، اإلحصاء البارامتري و الالبارامتري ، ط ) 2006( ، رـ عبد المنعم أحمد الدر دی

.، عالم الكتب ، القاھرة ، مصر 1

.، دار الفكر عمان المدخل إلى علم النفس، ) 1998( ـ عدس عبد الرحمان وتوق ، 

، المكتبة األنجلومصریة مفاھیم و تخطیط البرامج ال، ) 1994( ـ عواطف إبراھیم ، 

.، مصر 

، دیوان المطبوعات سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة ، ) 2008( ـ فتیحة كركوش ، 

.الجامعیة ، الجزائر 

، جامعة علم النفس العصبي األسس و طرق التقییم، ) 2001( ـ سامي عبد القوي ، 

.اإلمارات العربیة المتحدة 

، تربیة األطفال بین النظري و التطبیق ، دیوان ) 2007( سعید زیان ، ـ 

.المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

.   ، دار الفكر العربي ، مصر ریاض األطفال، ) 1995( ـ ھدى الناشف ، 

:قائمة المراجع باللغة األجنبیة 

Arnett . P , Rao . S , Graffman . J , Bernadin . L , Luchetta . T ,

Binder . J , and Lobeck . L , ( 1997 ) , executive functions in

multiple sclerosis , Neuropsychology , 1997 Oct;11(4):535-44.
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Berthoz . A , Petit . L , ( 1996 ) , les mouvements du regard , la

recherche , n° 289 , SES , 57 – 65 , paris , France .

Bishop . D , ( 1993 ) , annotation : autism , executive functions

and theory of mind : A Neuropsychological Perspective ,

volume 34 , 279 – 293 , Cambridge, GB2 2EF, U.K.

Borkowski . J , Burke . J , ( 1996 ) , theories , models and

mesurments executive functions , baltimore , bookers publishing

, co , inc .

Bronckart . J . P , ( 1977 ) , mardaga , bruxelles , Belgique .

Bronckart . J . P , ( 1982 ) , verbes et catégorie verbale , CILA .

Brown . J , ( 1988 ) , The life of the mind , laurance eralbaum

associates publisher , new jersy , usa .

Cosnier . J , ( 1986 ) , ordre et désordre de la parole , université

lumière lyon 2 , France .

Denckla . M , ( 1996 ) , a theory and model of executive

functions : a neuropsychology perspective , bookers publishing ,

co , inc .
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Dowsett . S . M , Liversey . D . J , ( 2000 ) , The development of

inhibitory control in preschool children : effects of executive

skills , trining & development psychology .

Favre . D , ( 1997 ) , La violence à l’école , armand colin , paris ,

France .

Géorges . M , ( 2004 ) , dictionnaire de la linguistique , 4 ième

édition , PUF , France .

Gisele . M , ( 2000 ) , dossier accueillir les enfants debuter en

maternelle .

Houdé . O , ( 1995 ) , ratinalité , developpement et inhibition ,

PUF , paris , France .

Jakobson . R , ( 1963 ) , essais de linguistique generale , édition

de miuit , paris , France .

Jean . C , ( 1980 ) , psychologie du langage , madaga , Belgique

Kertz . A , ( 1994 ) , Frontal lesions and functions , academic

press , london .
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Korch . L , ( 1994 ) , Education young children , Mc millan

publisher , new york , USA .

Luria . A . R , ( 1961 ) , The role of speech in the regulation of

normal & abnormal behavior , liveright publishing corporation ,

new york , USA .

Luria . A . R , ( 1980 ) , les fonctions corticales superieures de

l’homme , PUF , France .

Margaret sermud clickeman ( 2003 ) , executive functions and

social communication disorders , bulletin f a 11 , academic

language therapy association , USA .

Marie . D . G et Le ny . J . F , ( 2002 ) , Psychologie cognitive

du langage , éd dunod , paris , France .

Mitchell . P , ( 1997 ) , introduction to the theory of mind :

children autism and apes , arnold publishers , london .

Moffit . T . E , ( 1993 ) , The neuropsychologie of conduct

desoder , development psychology .

Nacira . Z , ( 1984 ) , introduction à la phonétique

orthophonique arabe , OPU , alger , algérie .
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Nicole . D , ( 2002 ) , linguistique cognitive , 1 re édition ,

deboeck , bruxelles , Belgique .

Nouani . H , ébauche d’analyse du discours pathologique chez le

locuteur arabophone , langage et cognition , revue scientifique

du laboratoire sciences du langage et de la communication

SLANCOM , alger , n° 1 , 2004 , pp 37 – 54 .

Olivier . G , ( 2008 ) , fonctions executives et pathologies

neuropsychologiques et psychiatriques , solal , France .

Oliver . S , ( 2004 ) , inhibition et émotion : conservation ,

fonctions executives et hédonie , thèse de doctorat , université

de paris 5 , document non publié .

Patrick . L , ( 2006 ) , abrégé de psychologie cognitive , 1 re

édition , deboeck , Belgique .

Reutzel . D , ( 1992 ) , teaching children to read from basils to

books , mc millan publishing company , new york , USA .

Seron . X , van der . L , ( 2003 ) , traité de neuropsychologie

clinique , solal , France .
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Schmidt . R . A , ( 1982 ) , motor control and learning , human

kinetics , champaign , IL .

Titaeveski . S , ( 2000 ) , évaluation des fonctions executives

chez les enfants normaux et cérébrolisés entre 3 et 6 ans , thèse

de doctorat , unversité de bourgogne , document non publié .
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قـــــــــــالمالح
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الملــحق األول

اللسانیةالمدونات
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:01مدونة الحالة رقم 

qalhum rani giعan , astunna ijgi babak , xatakas uع mar gaع ,

rafud sasi taع , banan w tuffah w hatha fuq , tabla bas jakluha .

:02مدونة الحالة رقم 

Bas jutaعsa , qalhum rani xawjan , qalutlu jummah matakuls ,

rafud banan w tuffah bas jakluh fi tabla , manzidas antawal ,

qathalu bas iji babah .

:03ة الحالة رقم مدون

qiraja filqism naعraf nuktib fih Kanu mrajhin fattabla bas jaklu

fiha ,babaha rahu tabib ? , عandi kitab taع kuraja .

:04مدونة الحالة رقم 

Klaha qa ع , hadak etuful fihum , qalha rani xawjan , qalutlu

stunna babak , mrajhin jatالadaw , rani giعan , bih jakul bas jakul

rah jzaعak , baba oani jtawal w dhak xatuks . anعumar gajع

:05مدونة الحالة رقم 

las magawas , bas jaklعasawع Ana baba dajman jtawwal ,  jut

qalhum manzidas w dhak babatu w klaw .
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:06مدونة الحالة رقم 

Bas jaklu banan w tuffaha w jawurt jaklu usbur durk jgi

babak qalha rani nhawas nakul .

:07مدونة الحالة رقم 

Rafud banan w jawurt , w furmag gabhum lulajdatu , qalhum

An  xawjan , tawal babatu magas .

عumar  rani giع

:08مدونة الحالة رقم 

Ad bda jadhak bih maklas , w mbaad ga babahum basعRah juq

Jaklu mعa baعdathum , w bdaw jaklu fulbanan w tuffah .

:09مدونة الحالة رقم 

Laxutis tawal an  buzzaf , qalu babahعumar w hadak kan gajع

manzidas antawal , justanaw fi babahum bas jutعasa .

:10مدونة الحالة رقم 

gablhum sasi taع , banan w tuffah w mbaعd , bdaw jaklu fiha

xatukas babathum tawal w , . umar kan xawjanع
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:11مدونة الحالة رقم 

Xatukas an , qalutluعan , qalut mamah rah gajعumar kan gajع

astunna abik , w ga gablhum fawakih w hatha fuq tabla .

:12لحالة رقم مدونة ا

dhak bih gajعan , qal lutful lعumar , rani giعan , qatlu mamatu

usbur swja hatan igi babak , rafud sasi taع fiha fawakih , qalu

rani gajعan , qalha lurragil .

:13مدونة الحالة رقم 

Kan ad , w babaha igib atufahعud , w mamatu w suعumar qaع

walfurmag , qalutlu rahu gajعan .

:14مدونة الحالة رقم 

qalutlu mamatu matakuls , w kan gajعan buzaf , umbaعad klaw

fuk tabla tuffah w banan .

:15مدونة الحالة رقم 

Kanut soعad thawas , , ah , w jumathumعla xuha bas takul mع

mahabuts taعtilu jakul , w mbaعud ga babahum , w bdaw jaklu

lbanan .

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


131

:16مدونة الحالة 

Kanu mrajhin bas jgi babahum , qalutlhum mamathu mataklus ,

hatan jgib babakum , attufah walbanan , bda jadhak xatuks

. an عumar gajع

:17مدونة الحالة رقم 

Humma kanu qaعdin bas jatعasaw , mala kan xuhum giعan , w

bqaw jadhku lih , xatuks babathum , tawwal magabas lfakja , wع

mbaعd klaw mعa baعdathum .

:18مدونة الحالة رقم 

qalulu usbur , mala babathum dhak .

:19مدونة الحالة رقم 

 Huwa kan giعan bas jakul , w huma magabulus bas jakul .

:20نة الحالة رقم مدو

Kanu qaعdin , bas jaklu mعa mamathum w babahum , w huwa

kan magas , mala bqaw jastunnaw fih , w umbaعad qalhum rani

gawعan bas jakul , w qalutlu mamatu usbur rahu gaj babi .
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:21مدونة الحالة رقم 

Kanu mrjhin la tabla bas jaklu , wع an , qalعumar kan gajع

lmamatu nhwas nakul , qalutlu usbur rahu gaj babak , oam oam ;

ga babathum w bda jadhak laع . umarع

:22مدونة الحالة رقم 

Rahum mrajhin mعa baعdathum , mala tawwal babathum

magabs alfawakih , w umbaعad dhak laع  anعumar bih kan gajع

, w qalu manzidas antawwal . likumع

:23مدونة الحالة رقم 

Bda tini lmakla , mala qatlu mamatuعumar jqul lmamatu aع

usbur balak majtawals babak , bas naklu mعa baعdatna kifkif ,

xatukus rahu gajub albanan w tuffah

:24مدونة الحالة رقم 

Tawwal babathum magabus alfawakih , mala ga papah w bda

jadhak la wlidu , xatakusع anعumar majusburs , w huwa gawع

umbaعad qalu manzidas antawwal w , klaw mعa baعdathum

albanan w tuffah .
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:25مدونة الحالة رقم 

Kan umar mrajah mع , anعa mamathum , w xujtu w uhwa gajع

mala qal mama hatili nakul , qatlu matakuls hatan igi babahum ,

w ga rafud sasi taع fawakih farhu biha w klawha .

:26مدونة الحالة رقم 

Magabulus jakul , w dhak babatha .

:27مدونة الحالة رقم 

qathalu bas jusbur , xatakus an , w mahabutsعumar kan gajع

taعtilu jakul , qatlu hatan igi babak w naklu albanan w tuffah

mعa baعdatna kamlin .

:28مدونة الحالة رقم 

qatlu jammatu usbur swja , w huwa kan gawعan , bas igi babah

w jaklu kamlin , dhak ud klawعlih babatu bih masbarus , umbaع

albanan w tuffah w hadi hija .

:29مدونة الحالة رقم 

Kima kan , umar xawi , kan hab jakul , mala qatlu mamahع

matakuls w usbur swija hattan igi babak , bas jgib babathm

albanan w tuffah , w jaklu futabla mعa baعadthum .
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:30مدونة الحالة رقم 

Kan ad , mrajraعan , mala kan hab jakul w xtu suعumar gajع

msamih , qal huwa lmamatu rani nhawas nakul , bas tgiblu

lmakla , w umbaعud mamatu mahabutus , bih magas babahum ,

w dxal huwa rafud sasi taع banan w tuffah , bas jakluha fuq

attabal mعa baعdathum .
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الملحق الثاني

ل ــــــشبكة تحلی
الخطاب اللســاني
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الملحـق الثالـث 

الكف تاختبارا
يــــــــــــالمعرف
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الملحق الرابع
اإلحصائیةالمعالجة
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