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وقال رسول هللا (صل هللا عليه وسْل"):من صنع اليمك معروف ًا فاكفئوه ،فان مل جتدوا ما تاكفئونه
به فادعوا هل حىت تروا أنمك اكفأمتوه".
أتوجه ابلشكر اجلزيل للك من سامه يف اخراج هذا البحث اىل حزي التنفيذ ،اىل ك من اكن سببا
يف تعلميي وتوجهييي ومساعديت.
وخنص ابذلكر الس تاذة املرشفة
الس تاذة ادلكتورة هدى خرابش
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وأخري ًا البد من لكمة شكر وحمبة وامتنان اىل ك من ش َّد من أزري ،وك من ساندين يف معل
وأعطاين القدرة واالرصار يف حتقيق هديف حىت لو اكن بلكمة تشجيع واحدة.
جزامه هللا خري اجلزاء.

:ملخص الدراسة
 وهذا من،تسعى الدراسة الحالية إلى إظهار أهمية نشاط الرسم كنشاط معرفي يروم إلى تحسين القراءة
 الوعي الفونولوجي والمعالجة البصرية والذاكرة العاملة:خالل تحسين أهم العمليات المعرفية المتدخلة فيها

 بالنظر لكون نشاط الرسم الذي يعتبر شكل من أشكال التعبير الفني من المنطلقات،والقدرة السيميولوجية
 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي بتصميم مجموعة واحدة قياس.األساسية في تعلم القراءة والكتابة
 استخدمت الدراسة عدة، تمثلت عينة الدراسة في تسع حاالت تعاني من اضطراب عسر القراءة،قبلي وبعدي

أدوات تمثلت في أدوات المعاينة التي اشتملت على شبكة المالحظة واستمارتان موجهتان لألسرة وأخرى

 الوعي: وأدوات لجمع البيانات تمثلت في اختبارات،للفريق البيداغوجي واختبا ار كلومبيا للذكاء والقراءة للعيس
الفونولوجي ألزداو والذاكرة العاملة لبادلي والمعالجة البصرية لفالدوا وآخرون والقدرة السيميولوجية للعيس

 باإلضافة ألدوات التناول اإلحصائي والمتمثلة بصورة، وكذا برنامج الرسم من إعداد الباحثة،والكتابة لغالب
 للرسم دور في تحسين القراءة لدى األطفال: وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو.T-test خاصة في اختبار
-عسيري القراءة وهذا بالنسبة لميكانيزما القراءة معا –الفهم والتعرف على الكلمة

 الوعي-  التعرف على الكلمة- الفهم-  القراءة-  القدرة السيميولوجية-  الرسم:الكلمات المفتاحية
. الذاكرة العاملة – الكتابة – عسر القراءة-  المعالجة البصرية- الفونولوجي
Abstract:
The present study seeks to demonstrate the importance of drawing as a
knowledge activity that aims at improving reading, by improving the most important
cognitive processes involved: phonological awareness, visual processing, working
memory and semiological capacity, considering that drawing activity, which is a form
of artistic expression, is one of the reading and writing basic principles. The study is
based on the experimental method in which a single pre and post-measurement group
was designed. The study sample consists of nine cases of dyslexia. It uses many tools;
sampling ones which includes: the observation network, two family-oriented
questionnaires, a questionnaire for the pedagogic staff, and Layes’ Columbia test for
intelligence and reading; data collection tools which includes the following tests:
Azadaou’s phonological awareness, Baddeley’s working memory, Valdua’s & al. visual
processing, Layes’ semiological capacity and Ghaleb’s reading as well as the drawing
program prepared by the researcher; statistical processing tools in particular the T-test
The most important point of the study is: drawing plays a role in improving reading in
dyslexic children as far as both the reading mechanisms (understanding and word
recognizing) are concerned.
Keywords: Drawing - Semiological Capacity - Reading - Understanding - Word
Recognition - Phonological Awareness - Visual Processing - Working Memory –
Writing- dyslexia .
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مقدمة
استقطب موضوع الرسم اهتمام العديد من الباحثين ما جعله موضع العديد من األبحاث والدراسات

خصوصا في ميدان علم النفس ،ففي سنوات  ،1117قام

(Wallon

 )Philippeبوضع الئحة بها ثالث قوائم

لطرق دراسة وتحليل الرسم ،األولى ظهرت في بدايات القرن العشرين وتتمثل في طريقة القياس النفسي التي
تسعى إلى تحديد المستوى النفسي للطفل ،بعدها وبعد الحرب العالمية الثانية ،أصبح التحليل وفق طريقة

االسقاط ،هذا األخير يعتمد بصورة خاصة على التحليل النفسي ،وأخي ار وخالل سنة

1177

حول الرسم بطريقة تطورية التي تسمح بربط أنماط مختلفة للرسم بمرحلة معينة من العمر.
هذا وقد بينت

(2015

أصبحت الدراسات

 )Picard,خالل دراسة مسحية أن عدد المقاالت العلمية باللغة االنجليزية التي

تناولت الرسم في ميدان علم النفس خالل الموسم

2713-2711

قد وصل إلى

123

مقال وهذا بالنسبة ألهم

المجالت األمريكية المختصة ،وقد يرجع ذلك إلى كون الرسم أساسي وخاص بالمعرفة البشرية ،فدراسة الرسم
ستسمح بتوضيح الطبيعة البشرية وكذا توظيفها ،فبالنسبة لـ

(1992

" )Karmiloff-Smith,تولد العديد من

المخلوقات تمثيالت ذهنية ،ولكن نالحظ شيء خاص ومميز في هندسة الفكر البشري ،الذي يسمح لألطفال –

وحتى الراشدين -من إ نتاج تدوينات خارجية ،بمعنى ترك أثر بصورة قصدية لنشاطاتهم المعرفية والتواصلية
باستخدام أدوات ثقافية" ،فمنذ القدم والرسم يستخدم من طرف اإلنسان كوسيلة للتواصل ،وقد تم ادراجه كأداة

بيداغوجية بفرنسا سنة  ،1711وفي

1371

أصبحت كمادة إجبارية.

حاليا ،يعد الرسم كأداة تعليمية أساسية من أجل نجاح وسير جيد للتعليم في العديد من دول العالم ،وهو

يستخدم بطرق مختلفة تبعا ومستوى الطفل (العمر وكذا المستوى العقلي) ،خصوصا في المرحلة االبتدائية إذ

يستعين به المعلم في جميع المواد والمقررات من أجل تمثيل وتوضيح المعلومات وجعلها أكثر بساطة ،ومنه
تمكي ن الطفل من الولوج إليها بسهولة .فهو وسيلة تعليمية كثي ار ما يستخدمها الطفل وبالتالي تساعده في التطور
والنمو بسهولة .ويسمى استخدام الرسم في برامج التربية العامة بالتعليم بواسطة الرسم (

Pédagogie par le

 )dessinويفضل هذا النوع من التعليم لدى األطفال حيث يساعد في نمو وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم
العامة .كما يطلق عليه ( )G. Luquetبالتعليم الجذاب بمعنى أن هذا النوع من التعليم يجعل الطفل يشعر بأنه
يلعب أكثر من أنه يتعلم ،على أن يكون تطبيق هذا النوع من التعليم بصورة موازية ألشكال أخرى من التعليم
بحيث البد من تنويع أساليب التدريس للوصول إلى نتائج جد مرضية ،والهدف من تطبيق هذا النوع من التدريس

"التعليم الجذاب "يكون من أجل تحفيز وزيادة رغبة الطفل للذهاب إلى المدرسة للتعلم ،وحسب ()D. Widlöcher
ال يعتبر الرسم شكل من أشكال الترفيه فحسب وانما يعتبر أيضا وسيلة للتعلم.
كما ويعتبر الرسم إحدى األنظمة الرمزية ،حيث بين

(Gardner, 1997

 )Howardسبعة أنظمة رمزية

تتمثل في اللغة ،ألعاب التمثيل ( )Simulationاالسقاط ثالثي األبعاد (التركيب  )modelageالتعبير الجسدي،
الموسيقى ،الرقم واالسقاط ثنائي األبعاد (المخطط ،الرسم)(éduscol, 2015, p.4) .
1

مقدمة
ومنه يعد الرسم نشاطا تعبيريا له قيمة إسقاطية ،يعمل على إيصال شيء ما أو قيمة رمزية وفقا لداللة

التي يمنحها الرسام لخطوطه .وبالتالي فهو نسق ونظام شأنه في ذلك شأن اللغة،
بعض الدراسات التتبعية ألطفال في سن

3

سنوات إلى

7

فحسبDeleau

ومن خالل

سنوات ،أكد بعض الباحثين أن للغة الشفوية تأثير على

مختلف كيفيات إنجاز األشكال الخطية وتنظيمها وكذا الدالالت التي ترتبط بها .فرغم أن "سيرورات التشكيل

الخطي وسيرورات الدالالت مختلفة عن بعضها البعض ،لكن يظهر أن هذه األخيرة توجه تنظيم األولى ،وذلك
في بداية تطور النشاط الخطي على األقل" ( .)Deleau. M ,p.15نقال عن (لعيس ،0110 ،ص ،)115.وهذا ما

أكدته حنان محمود أحمد الزيات

3002

خالل دراستها حول العالقة بين نمو اللغة الشكلية في رسوم األطفال

ونمو اللغة اللفظية لديهم .فكانت النتائج المتوصل إليها في وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات اللغة
اللفظية ودرجات اللغة الشكلية .ومنه نجد أن الرسم يتكون من دال والمتمثل في الرموز الخطية ومدلول بمعنى

الصورة الذهنية وكذا مرجع وهذا وفق سيرورة معرفية إدراكية بالدرجة األولى ،ومن هنا فهو نشاط يشتمل على
الشروط الواجب توفرها في العالمة السيميولوجية .هذه األخيرة تمثل دراسة كل أنظمة العالمات مهما كانت
مادتها وحدودها :الصور ،الحركات ،األصوات النغمية ،األشياء ،التركيبات المختلفة التي نجدها في الطقوس،

البروتوكوالت والحفالت ،ببساطة اللغات كأنظمة للداللة" ،وفي هذا اإلطار يعد اإلنسان كعنصر فعال في
محيطه االجتماعي وليس كمرسل أو مستقبل بسيط منعزل عن بقية العالم( .

Jean-Claude Domenjoz,

)1999, p.6

وبذلك يعتبر الرسم شكال من أشكال اللغة إلى جانب شكليها المنطوق والمكتوب ،والكل يمثل مظهر من

مظاهر الوظيفة السيميولوجية ،وأي خلل على مستواها يؤدي إلى اضطراب في بقية المظاهر .حيث وحسب ما
توصل إليه لعيس خالل دراسته موضع الخلل لدى األطفال عسيري القراءة يكمن في المنظم السيميولوجي ،هذا

األخير الذي يتدخل من بداية عملية القراءة ،كونه يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت الخطية ،ومنه فالقراءة هي تلك
العملية المعقدة التي تتطلب التنسيق بين مختلف السيرورات المعرفية لمعالجة سلسلة من الوحدات الخطية

الرمزية (التعرف على الكلمات) للوصول إلى المعنى انطالقا من الخبرات السابقة (الفهم) والتي تحدث في مرحلة

محددة من النمو (النمو اللغوي والوظيفية الرمزية والوظائف المعرفية) .وتعتمد على النضج العقلي الحسي
وسالمة العضو واالستقرار النفسو-اجتماعي .ومن هنا نستنتج أن لعملية القراءة مكانزمان أساسيان هما الفهم

والتعرف على الكلمات المكتوبة.

كما أكدت الدراسات في المجال النفسي العصبي والمعرفي (

Content ; Morais ; Alegria ; Bertelson,

 )1986أن هناك وظيفتين ذهنيتين متضمنتين في القراءة وظيفة فونولوجية تتمثل في استعمال التحويل الحرفي
الصوتي ،ووظيفة مفرداتية أو معجمية عن طريق التعرف البصري للوحدات المكتوبة ،وبالتالي فإن كلتا

الوظيفتين ضروريتين منذ المراحل األولى الكتساب القراءة (،)Content ;Morais ;Alegria ;Bertelson,1986

2

مقدمة
ويتضح من هذا أنه يشترط لتحقيق هاتين الوظيفتين سيرورة معرفية متكاملة ،أهم مكوناتها نجد المعالجة

البصرية وكذا الذاكرة العاملة.

بالنسبة للمعالجة البصرية فعملية القراءة تتوقف أوال وقبل كل شيء على مجموعة النشاطات البصرية
الحركية والمعرفية التي تقود انطالقا من استخراج المعلومات الخطية ،إلى فهم بيان معين بوصف النشاط

البصري الحركي على أنه تتابع تنقالت سريعة (ارتجاجات) ،ووقفات أو تثبيتات بصرية
د.ت،

(روالن دورون وآخرون،

ص ،)600.لتتم فيما بعد المعالجة المعرفية للمعلومة البصرية على مستوى المفكرة البصرية الفضائية

المسؤولة على االحتفاظ والمعالجة المؤقتة للمعلومات ذات الطبيعة البصرية الفضائية )،(A.BADDELEY.1993

والتي تعتبر إحدى مكونات الذاكرة العاملة التي تشكل الذاكرة الوحيدة التي تقوم بمعالجة معرفية بصورة مستمرة
من ترميز وتحليل وتفسير حتى تصبح المعلومات في قالب يسمح بتخزينها في الذاكرة طويلة المدى أو

االستجابة الفورية (.عبد الكريم بلحاج ،0110 ،ص .)00.ومنه يتم ربط المعلومة المعالجة بصريا ومطابقتها بالشكل
اللفظي المستدعى من الذاكرة طويلة المدى ومعالجته على مستوى الحلقة الفونولوجية أين يتم اكتشاف العالقة
بين الوحدات الفونولوجية (الفونيمات والمقاطع والقافية) والوحدات اإلمالئية التي تقابلها (الحروف ومجموع

الحروف) .إذ إن تعلم هذه المتطابقات األولى تسمح بتموضع إجراءات فك الترميز التي تكون في المرحلة
األولى بطيئة ألنها تتطلب من الطفل عمل واعي وطوعي إضافة لالنتباه ،وهذا من خالل اإلداري المركزي.
وفي وصف اشتغال الحلقة الفونولوجية ( ،)Baddeley, 1986-1993اعتبر بادلي أن الكلمات المقدمة بصريا
ترمز فونيتكيا قبل تخزينها ،كما أوضح ( )Murray ,1965أن العناصر المقدمة شفويا تنفذ مباشرة إلى الجهاز
الفونولوجي ،في حين أن العناصر المقدمة بصريا تحول إلى رمز شفوي عبر وساطة الحلقة الفونولوجية .وبذلك،
تفيد هذه الدراسات أن الترميز يكون باألحرى بصريا أو سمعيا في ذاكرة العمل ،وفيما يتم الربط بين الصور

البصرية للكلمات (أو الحروف) ومقابالتها الصوتية ) .(Baddeley ,1996ولم يكن بادلي وحده من اعتمد هذا

التقسيم ،بل نجد أيضا

( )Paivioو).1980

 )Desrochersيعتبران أن النفاذ إلى المخزون الداللي يتم عبر طريق

مزدوج ،إما عبر الصورة أو القناة اللفظية ،كما نجد التقسيم السالف معتمدا في أنموذج المسير المزدوج للنفاذ إلى

المعجم الذهني لدى كل من (( .)McClelland 1989 et Seidenbergبنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .ص.)00-00.

ومن هنا يتضح أن فعل القراءة والذي يشتمل على مكانيزم الفهم وكذا مكانيزم التعرف على الكلمة
المكتوبة يتوقف على مجموعة من الوظائف والعمليات المعرفية والمتمثلة في الوظيفة السيميولوجية والفونولوجية

وكذا المعالجة البصرية والذاكرة العاملة .كما ترتبط القراءة بالكتابة فهما وجهان لعملة واحدة ،فحسب العديد من
الدراسات منها دراسة ( )Traynelis, 1994فإن هناك عالقة بين التحصيل في القراءة والقصور في القدرة الحركية
الدقيقة خالل عملية الكتابة ،فإذا ما تكلمنا عن القراءة ،فإننا نق أر ما هو مكتوب سواء كانت كلمة أو نص أو
شعر ،فنقول أن أهمية الكتابة ال يمكن أن تكون مستقلة عن القراءة ،ويحتوي المكتوب في النظام األبجدي في

الترميز الشفوي ،والذي يتحقق عن طريق "وساطة الحروف" ( )Benfadhel.S, 1998, P213( )Graphèmeأو عن
3
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طريق تعلم المكتوب ،حيث يفرض على الطفل التعود المبكر وبناء المعارف والمهارات عبر وضعيات اجتماعية
السيما العائلية ،فتدرك القراءة والكتابة من هذا المنظور على أنهما تطبيق اجتماعي يتمثل في السياق أين يشارك

الطفل بصفة فعالة ،حيث يبدأ بصفة مبكرة جدا قبل الدخول المدرسي ليبدأ في التفكير وطرح األسئلة حول ما
هو مكتوب بل نجده في عديد من األحيان له بعض المحاوالت الكتابية أو الخربشة على الورق أو يعلمه فرد من

العائلة الكتابة ( ،)Guhmard.PH ,4449,P964لكن في البداية تكون كتابات الطفل غير مقروءة فهي عبارة
عن خلط من الخربشات ( ،)Gribouillisأحرف ( ،)Lettresرسومات ( ،)Dessinsأرقام ،خطوط مائلة ودوائر
تشبه النظام الكتابي ،ويعتبر أن الطفل خالل هذه المرحلة ليست لديه أي فكرة حول القرافيمات التي تشكل
الكلمات وال عن العالقات الموجودة بين الوحدات الفونولوجية والمقاطع الخطية .ومن هنا يتضح أن نشاط
الخربشة (الخط) الذي يربط الرسم بالكتابة الذي لهما نفس األساس الجسدي يساهم ويساعد مرور الطفل من

التمثيل الصوري إلى التمثيل اللفظي (اللغوي) ) ،(Marcilhacy, C. 2011, p.15بحيث هناك العديد من
الباحثين واالكلينيكيين يعتبرون نشاط الرسم والتخطيط كدليل وأداة للتوظيف الذهني.
ويعتبر "نشاط التخطيط أي الرسم هو أوال وقبل كل شيء كل أثر تركه الجسم أو اليد على دعائم متنوعة

باستخدام أدوات خاصة ،وباالعتماد على تمارين متخصصة ،ووظيفية ومسجلة ضمن نشاطات هادفة تساعد
الطفل على تحسين حركته الدقيقة ،بمعنى يتعلم كيفية تحريك يده بصورة مرنة وهذا من خالل القبض الجيد
والمالئم ألدوات التخطيط ،واستكشاف مختلف متطلبات الدعائم .وباالعتماد على مختلف األلعاب ،يستكشف

الطفل الفضاء الخطي وسجل مختلف اآلثار –التخطيطات -ومن هنا نستنتج أن هدف النشاطات الخطية ليس

فقط تعلم الكتابة وانما أيضا اكتساب مجموع القدرات –المعرفية بصورة خاصة -وهذا ما أكده لونفيلد وبريتن

(.V and Brittainm 1982

 )Lowenfeldأن الطفل كائن دينامي ويمثل الفن بالنسبة إليه "لغة تفكير" وتعبير

بداخله ،ومع نموه يتغير التعبير عن األفكار والمشاعر واالهتمامات ،كما تظهر المعرفة بالبيئة في تعبيراته

االبداعية ورسوم األطفال يمكن النظر إليها بوصفها ذات فوائد ارتقائية وعالجية وفنية وتربوية ،حيث يمكن أن

نتعرف من خاللها على االرتقاء االنفعالي واإلدراكي والعقلي واالجتماعي والجسمي "الحسي-حركي"

( )Lowenfeld. V. and Brittain. W.L, 1982, p.326نقال عن (إيمان السعيد السعيد التهامي ،0100 ،ص.)00.

ومن منطلق أن نشاط الرسم هو وسيلة تعليمية ناجعة وجذابة ،وكذا لكونه أداة يعتمد عليها المختصين في

عالج مختلف األمراض النفسية والتكفل بمختلف االضطرابات اللغوية ،ومنها تلك المرتبطة باللغة المكتوبة حيث
يقترح كل من ( )Heiman et Kqriv, 2004أنه بإمكان توجيه األطفال عسيري القراءة نحو مجاالت مثل الرياضة،
علوم الحاسوب ،التصميم التصويري ( )Graphic designأي الرسم من أجل تحسين التعلم الفعال وتطور من

تقدير الذات)Muzaffer Corlu, Oğuzhan Özcan and Ümran Korkmazlar, 2009, p.150( .

من هنا حاولنا من خالل هذا البحث التأكد من تأثير نشاط الرسم باعتباره مظهر من مظاهر الوظيفة

السيميولوجية في تحسين القراءة لدى األطفال عسيري القراءة.
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مقدمة
تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول:
الفصل األول :تناولنا فيه المشكلة واعتبارتها حيث قمنا بصياغة اإلشكالية وتحديد أبعادها وجوانبها
المختلفة ،حيث تطرقنا إلى تساؤالت الدراسة واألهمية واألهداف وتحديد مفاهيم الدراسة وأخي ار الدراسات السابقة
التي تناولت محورين اشتملتا على متغيرات الدراسة.

الفصل الثاني :يتناول السيميولوجيا والرسم من حيث اإلطار النظري إذ نتطرق فيه إلى ماهية السيميولوجيا
والعالمة باعتبارها محور الدراسة في السيميولوجيا ،كما سنتناول عالقة هذه األخيرة بأهم العمليات المعرفية وكذا

عالقته بالرسم.

الفصل الثالث :يحتوي على القراءة بجانبها السوي والمضطرب.
الفصل الرابع :نتناول فيه مجتمع الدراسة وخصائصه انطالقا من الدراسة االستطالعية وصوال إلى الدراسة
التجريبية ،مرو ار بخطوات بناء برنامج الرسم المقترح لتحسين القراءة لدى أفراد العينة.
الفصل الخامس :سنعرض في هذا الفصل نتائج الفرضيات ومناقشتها على ضوء الخلفية النظرية
والدراسات السابقة.
لنختم الدراسة بخالصة عامة الهم ما توصلنا إليه .معتمدين في هذا كله على مجموعة من المراجع
العربية واألجنبية.
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الفصل األول :المشكلة واعتباراتها
تمهيد
 :1-1اإلشكالية
 :2-1الفرضيات
 :3-1أهمية الدراسة
 :4-1أهداف الدراسة
 :5-1تحديد المفاهيم
 :6-1الدراسات السابقة
 :7-1التعقيب على الدراسات السابقة
خالصة

المشكلة واعتباراتها

الفصل األول
تمهيد:

لما كان كل بحث وليد مشكلة معينة ،وبالتالي فهي منبع أهميته وأهدافه ،وهي التي تربطه بأمثاله من

البحوث ،ولما كانت بوابة العلوم مصطلحاتها وهي المؤدية إليها ،لما كان كل ذلك فإنه من الضروري أن يتضمن
هذا الفصل ،تحديد اإلشكالية والفرضيات وتحديد المفاهيم وأهمية الموضوع وأهدافه وكذلك أهم الدراسات التي
تناولته.
 .1-1اإلشكالية
تعتبر اضطرابات التعلم الخاصة

(Troubles spécifiques des apprentissages

 )TSA:من أخطر

االضطرابات ألنها تمتد من اضطرابات على مستوى القدرات الحركية حتى اضطراب اللغة والكالم (Lyon,

) .1996ويعد مفهوم اضطرابات التعلم الخاصة من المفاهيم الصعبة التعريف بحيث نجد اختالف في التعريفات
المقدمة له هذا راجع بصورة كبيرة الى تطور واختالف نتائج الدراسات واألبحاث في هذا الميدان ،إال أننا نجد أن

أغلب التعريفات الواردة في مختلف التصنيفات تعتبرها كمجوعة من اضطرابات في عملية التعلم والتي ال يمكن

إ رجاعها ال إلى تخلف ذهني وال إلى إعاقة حسية ،وال حتى إلى ظروف محيطية غير مالئمة ،إذن هذه
الصعوبات غير متوقعة بالنظر إلى بقية القدرات النمائية .كما أنها تظهر مبك ار وتأثر في االندماج المدرسي
واالجتماعي وهي مستمرة حتى مرحلة الرشد (Chokron. S, 2010, p.9) .وأكثر هذه االضطرابات ارتباطا

بالمكتسبات المدرسية هي تلك الخاصة بالقراءة والحساب وكذا اضطرابات الكتابة.

كما ويعتبرها المعلمون كاضطرابات يواجهها الطفل في الوسط المدرسي ،أي خالل السيرورات التعلمية

المدرسية ) .(Isabelle Poulet, 2013, p.21لكن المالحظ لالضطرابات التي وردت في معظم التعريفات
المقدمة الضطرابات التعلم نجدها تشتمل على المشاكل التي تواجه الطفل قبل الدخول إلى المدرسة كتأخر النمو

اللغوي ( )Dysphasieوكذا عسر الحركة ( )Dyspraxieونالحظ أن هذه القدرات (اللغة والحركة) تنمو لدى
الطفل قبل دخوله إلى المدرسة بل تتطور لديه خالل المراحل األولى من حياته ،وقد فسرت الباحثة (

Isabelle

 )Poulet .2013ذلك بقولها "إن اعتبارنا الضطرابات اللغة الشفهية كشكل من أشكال اضطرابات التعلم نظ ار
لالنعكاسات الخطير التي تظهر في المدرسة ") ،(Isabelle Poulet, 2013, p.22أي أن التنسيق الحركي واللغة
تعد من المكتسبات األولية للسيرورة التعلمية المدرسية.
فبالنظر إلى النظريات المفسرة لنمو الطفل ،نجد أغلبها يؤكد على أن سيرورة النمو لدى الطفل تبدأ بالنمو

الحركي وصوال إلى النمو الشكلي التجريدي ،إذ نجد بياجيه قد جعل من الفعل والحركة المنطلق الفعلي لنمو
وبناء المعارف عند الطفل ،وانتقالها من الفعل ( )Faireإلى المعرفة (( .)Connaissanceإسماعيل علوي،0100 ،

ص ،)49.كما نجد كايز

(.1985

 )Caseيتفق وبياجيه أن النمو التدريجي للبنيات المعرفية من البساطة إلى

التعقيد ،ومن الفعل الحركي إلى العمليات القائمة على المعرفة المجردة (التفكير المجرد) ،يعتبر الوسيلة المالئمة
لتفسير االشتغال الذهني عند الطفل أي أن النمو المعرفي واللغوي وبصورة خاصة كيفية نشوء التمثيالت الذهنية
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عند الطفل يتبع مسار داخلي يشهد فيه تحول األفعال من المجال الخارجي إلى مجال داخلي بمعنى أخر من

الفعل إلى الفكر

(1981, p.83

 ،(Nadine.G.G,غير أن االضافة المهمة التي قام بها

(1985

 )Case,هي أن

القدرة على المراقبة تكون حاضرة في جميع مراحل النمو لدى الطفل بما في ذلك النمو اللغوي وهو ما أطلق

عليه مصطلح بنيات المراقبة التنفيذية

(de contrôles exécutif

 )Structuresفي حين نجد بياجيه يؤكد على

البداية غير الواعية للنشاط المعرفي لدى الطفل (إسماعيل علوي.)0100 ،

وتعد اللغة أهم بناء معرفي يتشكل عند الطفل ،فحسب

(1879-1962

 )H.Wallon,تظهر بوادر التمثيل

الذهني لدى الطفل عندما ينتقل من مرحلة الذكاء العملي إلى الذكاء الحواري الذي يتميز بظهور اللغة كنشاط

رمزي ،وهذا يعني أن النمو اللغوي لدى الطفل يعتمد بصورة كبيرة على النمو الحركي وبصورة أخص التنسيق
الحركي ،بمعنى اندماج المستوى الحسي حركي في اللغة ) (Marcilhacy. C, 2011, p.15ويقر برونر

( )Bruner, 1983أن أول ما يكتسب في اللغة هي المظاهر غير اللفظية ويعتبر اللغة كأداة للتفاعل وللتواصل
بين الطفل والمحيطين وأول مظاهرها هي التعيين باستخدام اإلشارة وهي تعتبر مرحلة مهمة في تطور اللغة عند

الطفل ) ،(P.Binisti, 2010تتجلى هذه التفاعالت بوضوح خالل تمكن الرضيع من اإلشارة باإلصبع (السبابة)
نحو الشيء المرغوب فيه ،إذ تعتبر هذه اإلشارة لغة أولية.

وفي هذا اإلطار ،تستحضر ( )Lescroart, 2004فرضية عالمة األنثروبولوجيا ( )Annick Jouanjeanالتي

اعتبرت أن اإلشارة باإلصبع أول حركة سيميوتيقية ،هذا وقد درست ( )Anne Robichez–Dispaكيف تنشأ هذه
الحركة .وأوضحت وظيفتها في االستعداد الكتساب الكلمات مستقبال .مادام أن الحيوانات ال تشير باإلصبع
(بنعيسى زغبوش ،د.ت ،ص )0.وانطالقا من أن اإلشارة باإلصبع (السبابة) حركة سيميوتيقية (سيميولوجية).

ويقصد بحركة سيميوطيقية أنها حركة تحيل إلى معنى معين ،أي أنها شكل من أشكال السميوزيس
( )Simiosisالذي يعتبر وحدة الدراسة في علم العالمات السيميولوجيا أو السيميوتيك ،وأول من استخدم هذا
المصطلح –السيميوتيك أو السيميولوجيا  -هو الفيلسوف (
العالمات

(des signes

John Locke,

 )2001-2323للداللة على معرفية

 )Connaissanceمبينا أهمية العلم الذي يهتم بهذه المعرفة لفهم العالقة بين اإلنسان

والعالم قائال'' :يمكننا تقسيم العلم إلى ثالث أنواع أو أقسام ...الثالثة يمكن تسميته السيميوتيك أو معرفية

العالمات ،ويستخدم لمعرفة طبيعة العالمات التي يستخدمها العقل من أجل معرفة أو سماع األشياء أو نقل
المعارف إلى اآلخر''...

(Domenjoz ,1998,P02

 ،(J.Cويعتبر دي سوسير السيميولوجيا كعلم أشمل من

اللسانيات بمعنى أن اللسانيات ليست سوى جزء من علم السيميولوجيا .ولعل ما يؤكد ذلك النتائج التي توصلت

إليها الباحثة األنثروبولجية

(Jouanjean

 )Annickبمعنى أسبقية السيميولوجيا في الظهور عن اللغة.

فالسيميولوجيا هو علم العالمات أو اإلشارات أو الدالئل اللغوية وغير اللغوية أو الرمزية سواء أكانت

طبيعية أو اصطناعية ويعني هذا أن العالمات إما يضعها االنسان اصطالحا عن طريق اختراعها واالتفاق مع

أخيه االنسان على داللتها ومقاصدها مثل اللغة اإلنسانية لغة إشارات المرور...إلخ ،أما الطبيعية فهي التي
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أفرزتها بشكل عفوي وفطري ال دخل لإلنسان في ذلك كأصوات الحيوانات وأصوات عناصر الطبيعة .وكما هو

متفق عليه ،فإن ما يتم التواصل به عبارة عن إشارات وعالمات وصور ورمز (بنعيسى زغبوش ،د.ت.)00 ،

ومن أنواع أو أقسام السيميولوجيا نجد تلك التي تهتم باأليقونات والرموز واإلشارات التي تستخدم للتواصل
بين األفراد سواء اتعلق األمر بالرمز اللغوي أو مظاهر التواصل غير اللفظي اإليماءات وكذا اإلشارات .ويعتبر
هذا الكالم كتأكيد لتعريف علم السيميولوجيا وكإثبات أن التنسيق الحركي أو اإلشارة كسلوك يحمل داللة واللغة
بمختلف أشكالها من المواضيع التي تتناولها السيميولوجيا بالدراسة ،وفي هذا المجال ،بينت عديد الدراسات

وخاصة تلك التي وضعها

(McNeil

 )Davidأن هناك ترابطا بين مراكز ترميز وتهيئ وانتاج السلوك على

المستوى العصبي سواء اللفظي أو الحركي وهذا ما أكدته الدراسات التي أقيمت حول لغة اإلشارة التي يستخدمها

الصم أثناء تواصلهم واللغة المنطوقة التي يستخدمها األفراد السامعون أن السلوك اللغوي والحركية هما موضوع

ترميز وتهيء موحد على مستوى الدماغ وهذا ما يؤكد ما ذكره ( )Gorballisبأن الحركية تشكل نقطة االنطالق
التي تطورت من خاللها اللغة( .بنعيسى زغبوش ،د.ت.)00-06 ،

وعليه نستنتج أن المناطق الخاصة بالمعالجة اللغوية وتلك الخاصة بالمعالجة الحركية (اإلشارية) هي

نفسها بمعنى مترابطة العتبارهما كشكل من أشكال القدرة السيميولوجية وأي خلل في إحداها (الحركة واللغة

باعتبارهما شكل من أشكال التواصل السيميولوجي) سيؤثر بالضرورة على األخرى ،وهذا للتداخل الحاصل بينها،

ولقد حاولت معظم النماذج النظرية تفسير االضطرابات المتداخلة (

Nicolson et Fawcett .2007 ;Ullman et

.)J.M.Albaret. P. DeCastelnau .2009, pp.9-10( .)Pierpont .2005

كما يعتبرها -االضطرابات المتداخلة– البعض سببا لحدوث االضطراب عند األطفال ،ومن هذه

االضطرابات نجد اضطراب التنسيق الحركي ،إذ إن تواجدها يزيد من إمكانية االصابة باضطرابات التعلم
واألمراض النفسية (

Cantell et Kooistra .2002, Losse .Henderson, Elliman .Hall .Knight et Jongmans,

،)1991. Rasmussen et Gillberg, 2000. Sigurdsson. Vanos et Fombonne, 2002. Skinner et Piek, 2001
ومن بين هذه النماذج يقترح كل من

(et Pierpont, 2005

 )Ullmanنموذج يفسر تزامن االضطرابات اللغوية

باالضطرابات غير اللغوية لدى حاالت التي تعاني من اضطراب اللغة الشفهية الخاصة والذي أطلق عليه اسم

فرضية الخلل اإلجرائي ( (Procedural Deficit Hypothesis) )Déficit procéduralوالذي يركز على عدم القدرة
على تعلم واستخدام مجموعة من القواعد أو القوانين في مجال اللغة وكذا في مجال الحركة.
هذا العجز ناتج عن خلل في تطور األبنية العصبية المكونة لنظام الذاكرة اإلجرائية ( )Procéduraleالتي
تتدخل أثناء تعلم مهارات جديدة أو 'المعرفة الفعلية ( ")Savoir–faireوكذا التحكم في المهارات الحركية والمعرفية

المكتسبة منذ فترة والتي تملك نسبة من اآللية كالمشي مثال ،ويرجع ( )Ullman et Pierpont, 2005اضطرابات

اللغة الخاصة واضطرابات التنسيق الحركي إلى إصابات على مستوى الحلقة القشرية للجسم المخطط ،في حين

ترتبط اصابة الحلقة القشرية المخيخية باإلضافة إلى بعض أشكال اضطرابات التنسيق الحركي نجد اضطراب
9
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فرط النشاط دون اضطراب االنتباه واضطراب عسر القراءة.

(Jean-Michel Albaret. Pascale de

).Castelnau. 2009, p.8-9

هذا األخير يعد من أكثر االضطرابات انتشا ار في األوساط المدرسية حيث بينت الدراسات نسبة  %21من
مجتمع األطفال المتمدرسين ( ،)Inizian.A.1998هذا ما أدى إلى كثرة الدراسات واألبحاث حول سبل العالج
بالمقارنة واضطرابات التعلم األخرى ).(Habib.M, 2003

ويعرف عسر القراءة التطوري أو صعوبة خاصة في تعلم القراءة اضطراب خاص غير متوقع يتصف

بالديمومة واالستم اررية لدى طفل ذو ذكاء عادي ومتمدرس بصورة طبيعية مع غياب الضطرابات حسية (بصرية

أو سمعية) وكذا أمراض نفسية أو عصبية أو الحرمان العاطفي حاد .ويعد هذا التعريف المعتمد من طرف أهم
التصنيفات العالمية لألمراض المتمثلة في :دليل تشخيص واحصاء األمراض الذهنية المنشور في واشنطن من

طرف الجمعية األمريكية للمختصين في أمراض األعصاب

)1994

المنشور بجنيف من طرف المنظمة العالمية للصحة.)W.H.O. 1993( .
M. F, 2005, pp.73-74

)M, Demonet.

 (A.P.A,والتصنيف العالمي لألمراض

( Chaix. Y, Trabanino. M, Taylor.

وهو اضطراب تطوري تمتد جذوره إلى اضطرابات اللغة الشفهية (HABIB. M. 2000, ( )CATTS, 1989

 )p.29حيث غيرت النماذج المعرفية الحديثة للقراءة وتلك المفسرة لعملية النمو عند الطفل  -والتي تعتبر في

تغير وتطور مستمر خالل  21سنة الماضية -مبادئ تقييم القراءة بحيث ال تعد عملية القراءة كمعرفة فعلية

( )Savoir faireمكتسبة بواسطة نظام تربوي مناسب وانما تعتبر كمجموعة متداخلة من القدرات المعقدة والتي
تتقاسمها واللغة الشفهية

(F.Estienne .2010: 13

 ،)B.Piérart .بل تمثل اللغة المكتوبة المرحلة المتطورة للغة

الشفهية بمعنى أنها امتداد لها .فاللغة المكتوبة ،باعتبارها إنتاجا ثقافيا أو ذاكرة خارجية كما باصطالح
)1999

 (Donald.تشتغل وفقا لثوابت اللغة المنطوقة حسب تصور ( ،)Dehaene .2007وهو ما يفيد التحول

اآللي للمعطيات اللغوية المقروءة إلى معطيات لغوية منطوقة ذهنيا ،أو ما يسميه ) (Ziegler .2009: 77نقال عن

(بنعيسى زغبوش " )13 :2711.الصوت الصغير "الذي يسمعه البعض أثناء القراءة الصامتة ،وبذلك نسجل
أن استقرار اللغة المنطوقة وضبطها ضروري لتعلم اللغة المكتوبة(بنعيسى زغبوش :2711.

باالعتماد على ما يسمى بالوساطة الفونولوجية

)phonologique

(Médiation

).1992

 .)13وهذا

 (Seguiومفادها إن

األطفا ل الذين يتعلمون القراءة يتوفرون مسبقا على تمثالت فونولوجية للكلمات ،ونتيجة لذلك سيكون استعمال

هذا المفتاح للنفاذ إلى هذه التمثالت أكثر اقتصادا من بناء تمثالت جديدة ،ذات طبيعة أخرى (إمالئية)( .بنعيسى

زغبوش ،0100 ،ص.)01.
هذا وقد تعددت التوجهات النظرية المفسرة الضطراب عسر القراءة نجد من بينها التوجه المعرفي ،الذي

هو األخر تباينت فيه وتغايرت وجهات النظر المفسرة له ،ففي بداية الدراسات ،كانت اضطرابات تعلم القراءة

مرتبطة بالدرجة األولى باضطراب المعالجة البصرية

Traitement visuel
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يفترض العديد من الباحثين ( )Lovegrove et Stein Pringle Morgan ,Ortonأن عسيري القراءة يعانون من عدم
استقرار في التثبيت البصري ( )Fixation oculaireوالتي تؤدي إلى اختالالت حركية خاصة واضطراب تموضع

الحروف والكلمات ،في حين نجد البعض اآلخر يؤكدون على أن األطفال عسيري القراءة يعانون من صعوبات

كبيرة في الذاكرة اللفظية قصيرة المدى ) .(Shankweiler, Liberman, Mark, & Fowler, 1979ويظهر هذا من
خالل اختبار ذاكرة األرقام الذي يستلزم االحتفاظ لفترة التمثيالت الفونولوجية لألرقام من أجل امكانية استرجاعها،

كما يستدل عليها من خالل اعادة الكلمات ،وسلسلة من الالكلمات ،وقد بينت الدراسات أن جميع أشكال
المعالجة (السمعية والبصرية) تتم على مستوى جهاز يدعى بذاكرة العمل أو الذاكرة العاملة ،التي يعتبرها

Baddeley

مخزن مؤقت ومحدود السعة للمعلومات ،كما أنه نظام لمعالجة المعلومات يؤدي وظائف عديدة،

فباإلضافة إلى أنه يقوم بترميز المعلومات ويعيد ترميزها وتمثيلها ،فإنه يعالج هذه المعلومات سواء كانت ممثلة
على شكل رموز سمعية ،لفظية أو بصرية مكانية ،كما يقوم هذا النظام باالستيعاب وحل المشكالت واالستدالل

(الزغلول ،0110 ،ص ،)060.وهي تتكون من المنظم المركزي والسجل الفضائي البصري والحلقة الفونولوجية ،هذه

األخيرة تلعب دو ار هاما في قيام عدد من العمليات المعرفية كتعلم القراءة ،في حين نجد رواد النظريات المعرفية

المعدلة

Modularistes

وحتى الترابطية

Connexionnistes

يحصرون اضطرابات القراءة بصفة عامة إلى عجز

يمس فك الترميز الكلمات ،ومنه عجز يمس معالجة الفونيمات

)P19

أي خلل في الوعي الفونولوجي.

Le traitement du phonéme (M.Plaza. 1995.

في نفس السياق المعرفي نجد دراسة إسماعيل لعيس)  ،(2771في الكشف عن صعوبات القراءة وذلك

باالهتمام بالنظام السميولوجي األولى عند األطفال المعسرين مقارنة باألطفال العاديين وهذا من خالل نشاط
الرسم ،وتوصل إلى أن األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين حسب السن في القدرة على التمثيل

الخطي للرموز في رسم موضوع مقترح ،بحيث يغلب لديهم الطابع األيقوني من الوحدات السيمولوجية.
فالتمثيل الذي يعتمد على إعادة تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال يتم بنفس المهارة كما
عند القراء العاديين كما وجد أن لدى القارئ قدرة سيميولوجية لها دور أساسي في اكتساب القراءة وسيرورتها هذه

األهمية تتصل بكون هذه الوظيفة تتضمن نظاما لمعالجة الرموز الخطية ،استيعابها وانتاجها ،سماه "المنظم
السيميولوجي الخطي "(حيث يعتبر أحد أدوات الوظيفة الرمزية) الذي ينشأ أثناء معالجة رموز اللغة الكتابية في
عملية القراءة ،وهو يعتبر المسئول عن تنشيط واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف من جهة على

التمثيالت الكتابية للكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية للمكونات الحرفية من جهة ثانية ،فهو إذن
يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت الخطية ،كما اعتبره مصدر الخلل في صعوبة تعلم القراءة لدى األطفال

المعسورين (إسماعيل لعيس ،)0110 ،ومنه فهو يفسر اضطراب عسر القراءة كاضطراب يمس الوظيفة

السيميولوجية بالدرجة األولى ،وهذا التفسير ليس ببعيد عما قدمه عالم األعصاب البريطاني
اضطراب الحبسة إلى اضطراب فيما سماه بالعمليات الرمزية
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االضطرابات المعرفية لدى المصاب بالحبسة تتعدى مجال اللغة أو ما سماه الباحث ( )M.E.Cassirer, 1929في

مقال نشره في مجلة "دوريات في علم النفس ( )Journal de psychologieبـ "اضطرابات الوعي الرمزي ،مشكلة

الرمز في تاريخ نظريات الحبسة" .ويعتبر الرمز شكل من أشكال السيميوز.

وتتمثل الوظيفة الرمزية -باعتبارها شكل من أشكال الوظيفة السيميولوجية-حسب "بياجيه" في القدرة على

تمثيل الشيء أو "المدلول" أي كان :شيء ،حدث صورة مفاهمية...إلخ ،وذلك بواسطة دال "مميز" أي يختلف
في الشكل عما يمثله ،وال يؤدي إال هذا التمثيل .هذه الوظيفة ذات طبيعة متطورة مع التقدم في السن حيث
تظهر خالل السنة الثانية من حياة الطفل ،وتتجلى باستعمال وسائل مختلفة تؤدي فرص التمثيل (إسماعيل

لعيس.)2771 ،

ومن بين أشكال الوظيفة الرمزية (السيميولوجية) نجد اللغة ،اللعب الرمزي أين يندرج الرسم حيث يعتبر

"بياجيه" الرسم "ليس إال شكال من أشكال الوظيفة السيميولوجية ،ويندرج في منتصف الطريق بين اللعب الرمزي
والصورة الذهنية ،التي يشترك معها في الميل إلى تقليد الواقع"

(J. 1966

 ،)Piaget.ويعد التعبير بالرسم ،لغة

تتأسس على عناصر صغرى ،لخلق موضوع أعم .وهو ما يسمح لنا باستخالص أنها ميكانيزمات معرفية كونية

ومشتركة بين األفراد ،تسمح لهم بتطوير بعض القدرات المعرفية ،التي توظف في الرسم واللغة أيضا (بنعيسى

زغبوش ،0100 ،ص .)00.وتتمثل الوظيفة التركيبية لعناصر صغرى في التعبير عن موضوع أعم ،هو ما دفع

) (Cohen .2012إلى التساؤل عن عالقة الرسم باللغة ،إذ حاول إثبات أن الجهاز المعرفي للرسم مشابه للغة،
فمقاربة ( )Cohen. 2012توضح التوازي بين الرسم وقدرات تعبيرية أخرى ،خصوصا اللغة في صيغتيها اللفظية
والكتابية ،وبذلك تعتبر نظريته أن الرسم يعد بؤرة للقدرة المعرفية ،أكثر منه قدرة طرفية لها ،وهو ما يفيد وجود

تواز في تعلم الرسم والكتابة .وبذلك ،يكون "الجهاز المعرفي للرسم مشابها للغة" ) (Cohen. 2012: 188نقال عن
(بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.
كما ترى

)(Marcilhacy, 2011

أن هناك العديد من الباحثين واالكلينيكيين يعتبرون نشاط الرسم والتخطيط

كدليل وأداة للتوظيف الذهني ،هذا وتعد الخربشة (الخط) التي تربط الرسم بالكتابة اللذان لهما نفس األساس

الجسدي ستساهم وتساعد مرور الطفل من التمثيل الصوري إلى التمثيل اللفظي (اللغوي) (Marcilhacy. C,

).2011, p.15

ويعرف الرسم حسب ) (Baldy .2001لغة مؤسسة على دوال رسومية متعددة المعاني ،ومنظمة وفق رموز

رسمية ثقافية ،يمكن تتبع تكونها نمائيا (الخطوط المتعرجة والدوائر في ثالث سنوات ،المربع في أربع سنوات ،ثم
المثلث والصليب بعد ذلك) .إنها أوليات ،أو عناصر رسومية معيارية ،حسب تسمية )،(Van Sommers.1984
يستطيع الطفل التركيب بينها ،للتعبير عن وحدات أكبر ،تناط بمعنى معين .وعليه فاألطفال ،أثناء التعبير

بالرسم ،يستعملون وحدات صغرى ،ثنائية األبعاد ،لبناء وحدات أكبر ،من مثل اعتماد خطوط هندسية :دائرة
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وخطوط مستقيمة (أفقية عمودية ،مائلة) لرسم ما يمكن اعتباره انسانا ،أو لتشكيل صورة تعبر عن تمثالت الطفل

الذهنية للواقع أو لعالمه الداخلي (معرفي وجداني)( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.

لقد حظي الرسم بمكانة هامة ،سواء في دراسة نمو القدرات اإلدراكية للطفل وعالقاتها بالعمليات الفكرية،
من خالل دراسة "رسم الرجل" كشاهد على النمو الذهني

(Luquet, 1932-1913

 ،)Martin Hanzسواء كمؤشر

على النضج اإلدراكي عن طريق التخطيط الجسدي .في هذا اإلطار يندرج اختبار ( )Goudenough. Fواألعمال
الملحقة به ،هذا التناول يتوافق مع التصور المعرفي "لبياجي" الذي يقر بأن معرفة الجسم ترتبط بـ "القوانين

العامة "للتعرف والتمثيل لكل الموجودات واألشياء .كما أن الرسم يستدعي أنماطا أخرى من الوظائف اإلدراكية،

المتعلقة باإلدراك البصري واإلدراك الحسي-حركي اللذان يضمنان مراقبة النشاط الخطي والخاصة بتمثيل
الشيء .وهكذا فإن تطور التمثيل يترجم حتما بدرجة "كمالية" الرسم الذي يندرج ضمن حيز ثقافي (رمزي)

وسيميولوجي (.)Cambier. A, 1990, p.27

كما ويرتبط الرسم بالكتابة بحيث يشتركان في البدايات األولى الكتساب هذا من ناحية وكما يرتبطان من

حيث المفهوم والمبدأ فالكتابة حسب

(1989

 )Ajurria,نشاط رمزي يتمركز في إطار العين وحسب معايير

ومقاييس معينة كما تتطلب نموا حركيا معرفيا وعالئقيا معاينا ) (J.AJURRIA,1989, p.7شأنه في ذلك شأن

الرسم.
ومن خالل ما سبق ذكره من طرح نظري ينبثق التساؤل التالي:
هل هناك اختالف في ميكانزما القراءة (التعرف على الكلمة والفهم) لدى التالميذ عسيري القراءة قبلوبعد ممارسة نشاط الرسم؟
ويندرج تحت هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
 هل هناك اختالف في المستوى السيميولوجي لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاطالرسم؟

 هل هناك اختالف في الوعي الفونولوجي لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ هل هناك اختالف في المعالجة البصرية لدى لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاطالرسم؟

 هل هناك اختالف في الذاكرة العاملة لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ -هل هناك اختالف في الكتابة لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟
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 .1.1الفرضيات
 -1الفرضية العامة:

 هناك اختالف في ميكانزما القراءة (التعرف على الكلمة والفهم) لدى التالميذ عسيري القراءة قبل وبعدممارسة نشاط الرسم؟

 -2الفرضيات اإلجرائية:
 هناك اختالف في المستوى السيميولوجي لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ هناك اختالف في الوعي الفونولوجي لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ هناك اختالف في المعالجة البصرية لدى لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ هناك اختالف في الذاكرة العاملة لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ هناك اختالف في الكتابة لدى األطفال عسيري القراءة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم؟ .1.1أهمية الدراسة:
تعتبر اللغة وبصورة خاصة المكتوبة منها من الوظائف التي يعتمد عليها الفرد بصفة عامة والطفل بصفة
خاصة للحصول على المعرفة ،...ولكي يتم اكتسابها وجب أن يتعلم الطفل القراءة هذه األخيرة تعدت مجرد

التعرف ،فهم وتحويل الرموز الكتابية إلى أصوات مرافقة له ،إلى اعتبارها مظهر من مظاهر االرتقاء المعرفي،
فهي تمثل مجموع التغيرات في تلك العمليات التي يقوم بها الفرد للحصول على المعرفة ،فالفرد في موقف قراءة

يكون في وضعية معالجة المعلومات (معرفية) التي تتضمن عمليات وسيرورات تعمل في تناسق وانسجام معتمدة
في ذلك على المعارف السابقة .إال أن هناك من األطفال من يعانون من عجز في اكتساب هذه العملية ،ولقد

تعددت التوجهات النظرية التفسيرية لكل منها مسلماتها الخاصة ،من بينها نجد التوجه المعرفي الذي يرجع
صعوبة تعلم القراءة إلى خلل في اآلليات أو العمليات المسؤولة على معالجة المعلومات القرائية ،نذكر منها:

ضعف القدرة الفونولوجية ،الذاكرة اللفظية قصيرة المدى ،باإلضافة إلى بطء التسمية
)Ramus.F.2003

( Snawling.M.J .2000, in

والوظيفة السيميولوجية (لعيس .)5002 ،كما حاول هذا التوجه بناء استراتيجيات لمساعدة

األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم القراءة منها المعرفية ومنها الحول معرفية.

()Martina.J.P, 2004

من بينها تلك التي تعتمد على الطرق البصرية ،حيث توجه اهتمام الباحثين إلى تطوير القدرات االنتباهية

البصرية والحركية البصرية من أجل التكفل باألطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم القراءة ،إذ تم اعداد
تدريبات خاصة بهذه القدرات مثال:

(mes yeux

 :)Attentionلـ

(Carret Goutte-Broze, Derrier-

 )Coulougnon & Icher-Poulaillon, 2005والتكفل المعرفي للقراءة ( )Rééducation cognitive de la lectureلـ
( )Bois-Parriaud .2006االنتباه والذاكرة

(et mémoire

14

 )attentionلـ

(Bouchet, 2008

&  )Boutardوالنافذة

الفصل األول
االنتباهية

)attentionnelle

المشكلة واعتباراتها
 (Fenêtreلـ ( )Basset–Reyne, Metral & Pinazo, 2007ومهام انتباهية (

Taches

 )attentionnelleلـ (.(S.Ducrot, 2014, p.7) )Cornu-Leyrit & Ruiz-Reixs, 2008

وتقترح هذه التقنيات وسيلة لعب تسهل عملية تخزين شكل الكلمات المكتوبة وهي تقنيات مشوقة.

وباالعتماد على نفس المنطلق سنحاول اقتراح نشاط رسم لتحسين القدرة السيميولوجية ومنه األداء القرائي لدى
األطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية.
 .1.1أهداف الدراسة:
 -3يتمثل هدف الدراسة الحالية في تحسين القدرة السيميولوجية المسؤولة على عملية القراءة لدى التالميذ
الذين يعانون من عسر القراءة من منطلق أن اضطراب القراءة يرجع بصورة أساسية إلى اضطراب فيما

أسماه لعيس (" )3002المنظم السيميولوجي" ،والذي يتدخل في معالجة الوحدات الخطية أثناء عملية
القراءة وذلك من خالل نشاط رسم قصة موضوع القراءة ،ذلك أن هذه القدرة تتوسط الرسم والرموز

الكتابية عند الطفل.
 -4ومن أهداف الدراسة أيضا تحسين الوظيفة الفونولوجية الذي يتم بتحسين الوظيفة السيميولوجية التي
تساعد على " تنشيط واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف عليها من جهة على التمثيالت

الكتابية للكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية للمكونات الحرفية من جهة ثانية"( .إسماعيل
لعيس)5005 .

 -1كما هو معروف يستلزم نشاط القراءة صنفين من االستجابات البصرية المتناوبة والمسترسلة ،قفزات تكون
عبارة عن سلسلة من حركات العين في زمن قصير ،وتكون مهمتها استقبال جزء من النص المقروء في

الحقل البصري المركزي ،ثم تثبيتات قصيرة تفصل بين القفزات ،تكون وظيفتها تتبع المعالجة البصرية
(بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.كما وتعتبر عملية القراءة عملية معرفية يتوقف تعلمها التنسيق بين
مختلف المعالجات المعرفية وبصورة خاصة الذاكرة العاملة ،الذي تعتبر حسب النماذج المعرفية الحديثة

موضع معالجة المعلومات بصفة عامة والمعلومات المكتوبة بصورة خاصة ومنه ومن أجل تحسين

القراءة لدى األطفال الذين يعانون من اضطرابات على مستواها البد من التكفل بهذه العمليات المعرفية

منها المعالجة البصرية والذاكرة العاملة بالدرجة األولى ،ومنه ومن خالل هذه الدراسة سنحاول إظهار
دور الرسم كنشاط معرفي وانطالقا من كون "الجهاز المعرفي للرسم مشابها للغة".

(Cohen, 2012,

) p188في تحسين المعالجة البصرية والذاكرة العاملة باعتبارهما عمليتين ضروريتين في عملية القراءة.
 -6وبصورة عامة يسعى هذا البحث إلى إظهار أهمية نشاط الرسم كنشاط معرفي يروم إلى تحسين القراءة

باعتبارها من أرقى العمليات المعرفية وكذا بالنظر لكون نشاط التخطيط الذي يعتبر شكل من أشكال

التعبير الفني من المنطلقات األساسية في تعلم القراءة والكتابة.

15

المشكلة واعتباراتها

الفصل األول
 .1.1تحديد المفاهيم:

 الرسم :بالنسبة للباحثة ( )Liliane Lurçatينتج التعبير الخطي أو النشاط الخطي ومنه الرسم من خالل
الربط بين الوظائف الداخلية والتي تحدث خالل ثالث مستويات للنشاط :الحركي اإلدراكي والتمثيلي.
 نشاط الرسم :وهو مجموع مواضيع الرسم المتضمنة في البرنامج والمقترحة ألفراد العينة.
 القدرة السيميولوجية :القدرة المتواصلة والتدريجية على تمثل العناصر أكثر فأكثر تجريدا أي أكثر فأكثر
اعتباطية من منظور عالقة الدال بالمرجع( .إسماعيل لعيس.)0110 ،

التعريف االجرائي :تعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في اختبار
رسم موضوع مقترح لـ لعيس ()5002
 القراءة :يمثل نشاطا معقدا يستدعي قدرة التنسيق اإلدراكي–الحركي ويتضمن عمليات حسية–حركية
معقدة.)Eb.o.o..H.H.E, 1990, p.56( .
التعريف االجرائي :تعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في اختبار
القراءة لـ لعيس ()5002
 القدرة الفونولوجية :وتعتبر كقدرة ما وراء لسانية ( )Métalinguistiqueوالمتمثلة في استكشاف الوحدات
المكونة لكلمات اللغة الشفهية.

)(Sophie Briquet-Duhazé, 2013, p.9

كما يشير مفهوم الوعي

الفونولوجي إلى القدرة على إدراك ومعالجة أصوات الكلمات المنطوقة من خالل الفونيم الصوتي الواحد

أو الكلمات أو المقاطع الصوتية للكالم المسموع )… (Bennett, 1998, pنقال عن (لعريبي نورية،0100 ،

ص .)00.ونقصد بالقدرة الفونولوجية هنا هو المعرفة الواعية والواضحة بأن كلمات اللغة المكتوبة تتألف
من وحدات صغرى أي مقاطع والفونيمات ،والقدرة على التحكم فيها.

التعريف االجرائي :تعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في
اختبارالوعي الفونولوجي لـ أزداو شفيقة ()5005
 المعالجة البصرية :حسب غالب

()2712

يفسر التقاط المعلومة البصرية من خالل الخصائص

الفيسيولوجية التشريحية للعين ،كما يمكن تفسير العملية من خالل المسارات اإلدراكية واإلنتباهية بحيث
تكون بعض مظاهرها خاصة بمعالجة الرموز المكتوبة .كما برهنت دراسات أخرى على أن قدرات

االنتباه خاصة البصري تتفاعل مع قدرات أخرى كالقدرات الفونولوجية وقدرات التمييز التي لها عالقة

مباشرة باالنتباه

((Roche. Chanquoy, 2004

نقال عن (غالب ،0100 ،ص .)00.وكما نحتاج أثناء

القراءة إلى ما يعرف باالنتباه االنتقائي ( ،)Attention Sélectiveوهو النوع الذي يسمح للقارئ بالتعرف

على أفكار نص وفهم المعنى مع االحتفاظ في الذاكرة على تسلسل العناصر المكونة للنص .وصعوبات

االنتباه تظهر أثناء القراءة في شكل صعوبة التركيز على عناصر أساسية للوحدة المكتوبة .بينما هذه
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الصعوبات ال تؤثر على سرعة القراءة ألن البطء في القراءة له عالقة بصعوبة التخزين على مستوى

ذاكرة العمل( .غالب ،0100 ،ص )00.ونقصد هنا بالمعالجة البصرية كل من عمليتي االنتباه واإلدراك
البصريين المتدخلتين في عملية الق ارءة.

التعريف االجرائي :تعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في اختبار
األجراس المستمد من بطارية  Bale –Bilan Analytique du Langage-والتي قامت بانجازه مجموعة
من الباحثين المتمثلين في  Jaquer ROX et Sylviane VALDOIS.وآخرون (.)5002
المكون المعرفي العملياتي األكثر تأثي ار في تنشيط المعلومات داخل
 الذاكرة العاملة :تمثل الذاكرة العاملة
ِّ
الذاكرة اإلنسانية واالحتفاظ بها للقيام بالعديد من االستخدامات المعلوماتية السيما التحصيلية ،ويتم ذلك
من خالل النظم المعرفية المتصلة بها .ويشير باديلي ) (Baddeley.1996إلى الدور الوظيفي للذاكرة

العاملة في المهام المعرفية الخاصة بالتعلم والتفكير المنطقي والفهم ) .(Baddeley.1996نقال عن

(مسعد

أبو الديارـ 0100ـ ص.)00.

وقد توصلت األبحاث الفرعية لصعوبات التعلم أن العجز في الذاكرة العاملة يكمن وراء الصعوبات التي
تواجه الطالب الذين يعانون صعوبات القراءة والرياضيات

(;Bull & Johnston, 1997

& Hitch

 )McAuley. 1991; Siegel & Ryan. 1989; Swanson. 1993نقال عن (مسعد أبو الديار،0100 ،

ص ،)00.وتعتبر الذاكرة العاملة نظام محدود القدرة ،يسمح بتخزين المعلومات تخزينا مؤقتا ويعالجها.

) (Baddeley, 1986ليتم تعريفها فيما بعد من طرف نفس الباحث ) (Baddeley, 1992على أنها مخزن
مؤقت لكمية محددة من المعلومات مع إمكانية تحويلها واستخدامها في إصدار وانتاج استجابات جديدة

وذلك من خالل وجود مكونات مختلفة تقوم بوظيفتي التخزين والمعالجة معا.

(أحمد حسن محمد عاشور،

د.ت ،ص)10.

التعريف االجرائي :نقصد بالذاكرة العاملة في دراستنا تلك القدرة الذهنية التي تقوم بمعالجة وتحليل وتخزين
لفترة محددة المعلومات البصرية والمتمثلة في القرافيمات والحروف واعادة تجميعها وفق تسلسلها المنطقي

واعطائها معنى بالرجوع إلى الخبرات المخزنة سابقا.

وتعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في اختبار الذاكرة العاملة
لـ ( )Baddly & Gathercole 1982و(.)Yuill & all 1989
 الكتابة :يمكن دراسة نشاط الكتابة من خالل جانبين :يتناول الجانب األول الكتابة كنشاط أساسي ،في
حين الثاني كنشاط نهائي ،حيث يهتم الجانب األول باإلنتاج والتحكم الحركي وكذا الكتابة في حد ذاتها

التي نميزها من خالل معايير الشكلية (الطول ،المدة ،السرعة ،المرونة )...أو من خالل تحليل األثر
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الناتج عن هذه الحركات (نوعية المنتوج الخطي) ،أما الجانب الثاني فيتناول الكتابة كنشاط رمزي بنائي،

يحمل رسالة ،ومنه يهتم بالقواعد وانتاج النصوص.

ترتبط الكتابة كنشاط حركي بالرسم في العديد من النقاط ،حيث ينبثق النشاطين من نفس نظام االستجابة
وهذا من ناحية التخطيط والتنفيذ الجسدي ،(E. CHARTREL, A.VINTER, 2004 : 174( .حيث يعرفها

( )Estienne, 2006على أنها عبارة عن أليات إدراكية وحسوحركية تتدخل في إنشاء الحركة التي تسير
وسيلة الكتابة (القلم) ،والتي تسمح بتخطيط الحروف( .سميرة ركزة ،0106 ،ص)00.

تعتبر الكتابة كأداة للتمثيل خطيا ومنه بصريا لغة ما ،بواسطة رموز أو عالمات مرسومة على دعائم،

وتمثل أيضا ،من وجهة نظر داللية ،اإلنتاج الشخصي والطريقة الخاصة بكل فرد في ربط الكلمات فيما

بينها من أجل إنتاج وتكوين جمل واضفاء معنى إلنتاجاته الخطية اللغوية(Jules CURIEN, 20014, .

) p.5كما يعرفها

(2004

 )Albert,على أنها حركة معقدة وشكل للتعبير اللغوي على تدوين فكرة أو

معلومة على وثيقة دائمة باستعمال عدد محدد من اإلشارات وتنظيمها داخليا ،وتسمح الكتابة بالحفاظ
على المعلومات في الذاكرة وتنظيم الفكر والنجاح في الدراسة ،وعدم استطاعة الكتابة يعتبر إعاقة

اجتماعية رغم أن اللغة الكتابية أقل وسائل االتصال استعماال (سميرة ركزة ،0106 ،ص.)00.

وهنا يمكن اعتبار الكتابة مظهر سيميولوجي بحيث يتمثل في إنتاج خطي أو رسم سلسلة من الرموز

خاصة بنظام لغوي معين ،وتركيبها وفق قواعد هذا النظام بحيث تشكل رسالة تحمل معنى معين ،وهذا
وفق سيرورة معرفية حسوحركية عصبية معقدة.
التعريف االجرائي :تعرف في هذه الدراسة بالقيمة التي يتحصل عليها أفراد المجموعة وذلك في اختبار
الكتابة لـ غالب (.)5003
 عسر القراءة :بشكل عام ،ومنذ أكثر من قرن ،الحظ العديد من الباحثين (Hallgren, 1950; Orton,

 .)1937; Pringle-Morgan, 1896; Stephenson, 1907تواجد حاالت من األطفال يعانون من
اضطراب حاد في تعلم القراءة بالرغم من تمتعهم بذكاء عادي ،سالمين من الناحية الحسية ،وكذا
يعيشون في وسط عائلي واجتماعي مالئم ومشجع لعملية التعلم ،كما تلقوا تعليم مناسب ،هذا
االضطراب الذي ضل لزمن بعيد غير معروف أطلق عليه مصطلح عسر القراءة التطورية أو عسر

القراءة وهذا لتشابهه واضطراب تعلم القراءة المكتسب نتيجة إصابة عصبية التي اكتشفت في وقت سابق
بقليل .)(Déjerine, 1891
التعريف االجرائي :يعرف عسر القراءة في هذه الدراسة على أنه اضطراب سيميولوجي يتجلى بصورة
واضحة في عدم القدرة على معالجة الرموز الكتابية والتعرف عليها ومن ثم فهم المقروء ،من منطلق أن
القدرة القرائية تبنى بشكل أساسي على نمو القدرة السيميولوجية الخطية التي تتجلى في مظاهر نمو
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التعبير الخطي والتي تمثل أهم مظاهر نمو القدرات المعرفية ،حيث تتجلى هذه القدرة السيميولوجية في
القدرة المتواصلة والتدريجية على تمثل العناصر أكثر فأكثر تجريدا أي أكثر فأكثر اعتباطية من منظور

عالقة الدال بالمرجع( .لعيس )0110.

 .1.1الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسات السابقة سندا عمليا للدراسات السوسيولوجية الميدانية ،حيث تفيد الباحث في تحديد وتوجيه

وتدعيم مسارات بحثه العلمي ،كما أنها تؤكد له بأنها لم تتطرق للمشكلة التي هو بصدد بحثها من نفس الزاوية
وال بالمنهج نفسه وبالتالي فالدراسات السابقة تزود الباحث بالمعايير والمقاييس والمفاهيم اإلجرائية واإلصالحية

التي يحتاجها ،وهكذا يستفيد من ايجابيات مناهجها ويتجنب سلبياتها (فضيل دليو وآخرون ،د.ت ،ص .)104.ولقد تم
تقسيم هذه الدراسات إلى محورين:

المحور األول :تمثل في الدراسات التي تناولت العسر القرائي.
المحور الثاني :تمثل في الدراسات التي تناولت نشاط الرسم.
 -1دراسات حول العسر القرائي:
 )2دراسة جوزيف ( :)Joseph, 1984حول تأثيرات القراءات المتكررة وتركيز االنتباه على طالقة القراءة
والفهم .ويحاول الباحث في هذه الدراسة أن يوضح دور تركيز االنتباه والمقدرة على معدل عملية القراءة

والفهم ،وتشير هذه الدراسة على أن السرعة الشديدة في التعرف على الكلمات تسمح للقارئ بتحويل انتباهه
من فك رموز الكلمة إلى الفهم ،وقد خصصت الدراسة الحالية الختبار تأثيرات ممارسة محتوى من خالل
القراءات المتكررة وتركيز االنتباه على معدل القراءة والفهم ،كما تشر نتائج الدراسة إلى أن كال من الطالقة

والفهم يزيد بزي ادة عدد القراءات المتكررة ،باإلضافة إلى زيادة عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة إال أن
التقدم الذي تم إح ارزه بالنسبة للفهم كان أقل مما هو متوقع ،وقد استخلص الباحث من هذه الدراسة عددا من

التطبيقات النظرية العلمية.

 )3وقد تركزت دراسة بدرية سعيد المال ( )2892على محاولة معرفة أهم جوانب التأخر في القراءة عند تالمذة
الصف الرابع من التعليم االبتدائي بهدف بناء برنامج لعالج بعض مظاهر هذا االضطراب .كان من أهم ما
خلصت إليه الدراسة أن أكثر أنماط أخطاء القراءة شيوعا بين األفراد ما يتعلق بالتعرف على الكلمة

واإلضافة والحذف بنسبة .%88-89

 )2وفي دراسة قام بها "كاتز  "0006بين أن أطفال الصف الثالث من ذوي صعوبات القراءة هم أقل وعيا بطول
الكلمة من القراء العاديين ،طلب في هذه الدراسة من األطفال تحديد فيما إذا كانت أسماء األشياء والصور

التي عرضت عليهم متساوية من حيث عدد المقاطع ،وكانت هذه األسماء تتكون عادة من مقطع أو ثالثة،

أستخدم اختبار بعدي للتسمية من أجل إدراك الفروق بين المجموعتين في القدرة على التسمية ،بينت النتائج
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أنه بالرغم من تعرض األطفال ذوي صعوبات القراءة ألسماء األشياء فإنهم كانوا أقل قدرة من العاديين في

إصدار أحكام تتعلق بطول هذه األسماء( .حمدان علي نصر ،شفيق فالح عالونة ،د.ت ،ص.)007.

 )1دراسة أوبرين وآخرون ( :)Obrien et al, 1988حول العالقة بين قدرات اإلدراك البصري الحركي ،وكان
الهدف منها الكشف عن قدرات اإلدراك البصري الحركي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم الذين
ال يعانون من صعوبات التعلم .وتكونت عينة الدراسة من ( )22تلميذا يعانون من صعوبات التعلم ،و()22

تلميذا ال يعانون من صعوبات التعلم ،تتراوح أعمارهم ما بين ( )3-1سنوات .أظهرت النتائج وجود فروق

دالة بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم الذين ال يعانون من صعوبات التعلم في قدرات اإلدراك

البصري لصالح العاديين على الرغم من عدم وجود فروق دالة بين ذوي صعوبات التعلم الذين يتميزون
باألداء الحركي المتقن والتالميذ الذين ليست لديهم صعوبات تعلم في تلك القدرات.

 )2دراسة موراى ( )Murray, 1990حول أثر استخدام اختبارات اإلدراك الحسي لرفع مستوى األطفال ذوي
صعوبات التعلم .كان الهدف منها محاولة التعرف على مستوى أداء ذوي صعوبات التعلم في اختبارات

اإلدراك الحسي .تكونت عينة الدراسة من

21

طفال لديهم صعوبات تعلم

و13

عاديين تتراوح ما بين

3-1

سنوات .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم كان أداؤهم منخفضا
بشكل دال عن العاديين في ستة اختبارات التكامل الحسي التي تقيس إدراك الشكل في الفراغ والبناء

البصري.

 )3دراسة سيزولسكي ( )Szeszulski, 4441تحت عنوان التشابه العائلي لمجموعات فرعية من المعسورين.
تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على األنواع الفرعية لعسر القراءة عن طريق دراسة إذا ما كان األفراد من

ذوي عسر القراءة وآبائهم يظهرون بوضوح العجز في عملية التعرف على الكلمة ويرتبط بالدراسة جانب
آخر هو االقتراض بأن مهارة التعرف على الكلمة تعتمد على نمو مكانزمات الترميز الكتابي والصوتي،

ومن ثم فإن الفشل في تنمية مهارة التعرف على الكلمات قد ينتج من النمو الخاطئ إلحدى أو كلتا
مكانزمات التشغيل الكتابي والصوتي ،وقد تكونت عينة الدراسة من  00من األفراد المعسورين تتراوح أعمارهم

من  8سنوات إلى

55

سنة ،وتتراوح أعمارهم البيولوجية من

 ،002تراوحت نسبة ذكاء العينة التجريبية من

032-50

بمتوسط

00202

ونسبة ذكاء الوالدين

055-50
001-55

30

سنة إلى

25

سنة ،وبلغ عدد األفراد العاديين

بمتوسط  ،00202نسبة ذكاء المجموعة الضابطة من

بمتوسط

05000

واشتملت أدوات الدراسة على :اختيار

الذكاء وكسلر (المفردات ،المتشابهات ،المكعبات وتكميل الصور) .اختيار التمكن من القراءة واستخدام
اختبارات لقياس المهارات الصوتية والكتابية في التعرف على الكلمة ،والهجاء واللغة بالنسبة لألطفال

البالغين.
ويتضح من نتائج الدراسة أنه بخصوص المقارنات العائلية فإن أحد الوالدين على األقل يعاني من عيب

صوتي ،وتؤكد ا لنتائج أن هذا العيب الصوتي يظهر على وجه الخصوص في مجال إصدار اللغة الشفهية،
20
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وأن هذا يعكس بصورة قوية أن كل أفراد العائلة يشتركون في شيء وراثي يتسبب في المعالجة الصوتية

الخاطئة للكلمات.

 )0دراسة شيماء محمد الدياسطى  :0000حول أثر برنامج لتنمية اإلدراك السمعي والبصري على االستعداد
للقراءة لدى أطفال الحضانات .حاولت الدراسة التعرف على مدى فاعلية برنامج لتنمية اإلدراك السمعي
والبصري على االستعداد للقراءة وأثره لدى أطفال الحضانات .تكونت عينة الدراسة من أطفال حضانتي

األنوار المحمدية وفاطمة الزهراء من حضانات شرق القاهرة للشؤون االجتماعية وكان الحجم الكلى ألفراد
العينة

136

طفل وقد راعت الباحثة التكافؤ بين أفراد المجموعة األولى والمجموعة الثانية من حيث العدد

والجنس والمستوى االجتماعي واالقتصادي والذكاء .كما استخدمت الدراسة اختبار رسم الرجل لجود انف

هاريس لقياس الذكاء ،استمارة جمع بيانات عن الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة إعداد وفاء
سالمة ،برنامج لتنمية اإلدراك السمعي والبصري لدى أطفال الحضانات من إعداد الباحثة .أسفر البحث
عن النتائج التالية:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال الذكور واألطفال اإلناث لالستعداد القرائيوذلك لصالح األطفال اإلناث.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال من ذوي األعمار الزمنية ( )6-1( )1-1سنواتوذلك لصالح األطفال األكبر سنا.
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال العينة ككل قبل وبعد التطبيق.

 )9وتناول (محمد هويدي  )1991دراسة العالقة بين المهارات اإلدراكية وصعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية ،تهدف معرفة طبيعة العالقات االرتباطية بين صعوبات القراءة ومهارات اإلدراك السمعي ،لدى
تالميذ الصف الثاني والثالث بدولة البحرين ،وقد أشارت النتائج التي توصل إليها الباحث ضعف العالقة

االرتباطية بين صعوبات القراءة والمهارات اإلدراكية البصرية والسمعية .كما كشفت النتائج عن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الصفين الثاني والثالث ابتدائي ،وكشف التحليل العاملي لمصفوفة

العالقات االرتباطية بين صعوبات القراءة والمهارات اإلدراكية عن وجود ثالث عوامل هي:




عامل صعوبات القراءة.

عامل التصور اإلدراكي (البصري ،السمعي).

عامل التذكر السمعي.

 )8واهتم خالد مطحنة ( )1994بدراسة تهدف لوضع برنامج مقترح للعالج يقوم على نظرية "معالجة المعلومات
"اشتملت الدراسة على عينة من

25

تلميذ متى الصف الرابع االبتدائي ،وطبقت عليهم بطارية "كوفمان"

لتشخيص صعوبات تعلم القراءة ،واختبار للقراءة من إعداد الباحث ،وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار فك الترميز والفهم.
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 )20دراسة ()Monique plaza, 1995

لقد تابعت هذه الباحثة لمدة ثالث سنوات حالة طفلة تعاني من عسر قراءة تطوري حاد وفي سن

9

سنوات

و 8أشهر لم تكن ( )S.Dتق أر إال بعض الكلمات التي خزنت أشكالها العامة ،أما عجزها الكبير فكان يخص
القدرات ما قبل الفونولوجية.

والختبار آليات القراءة عند هذه الطفلة قامت الباحثة بفحص قدرات ( )S.Dالمتعلقة بالروابط (حرف–صوت)
سنوات

و9

كذلك قدرتها على قراءة الكلمات غير الحقيقية فكانت النتائج المتحصل عليها في الفترة ما بين

أشهر (جانفي  )82و 8سنوات و 9أشهر (جانفي  )83فيما يخص الروابط (حرف–صوت) تتراوح ما بين

22

و21

(21

 ،13/أما الكلمات غير الحقيقية

30/0

وهذا في المستوى األول للقراءة أي أن نسبة األخطاء الفونولوجية

بند) تصل  ،%03لتصل لنتائج في الفترة الممتدة ما بين

(نوفمبر  )82فيما يخص الروابط (حرف–صوت) إلى
30/29

9

13/23

22

سنة وشهر (ماي

 )82و22

أما الكلمات غير الحقيقية فتراوحت ما بين

في مستوى سنة أولى  /ثانية للقراءة أي انخفضت سنة األخطاء الفونولوجية ما بين

لتواصل في االنخفاض حتى تصل في القترة

22

سنة

و22

سنة و 2أشهر

شهر (جوان  )81إلى

%21- %38

%29

إلى

-22
%23

.

فاستنتجت الباحثة أنه رغم العجز الفونولوجي األولي لهذه الطفلة إال أنها استطاعت تعلم قراءة بعض

الكلمات في السنة األولى ( )cpوذلك باستعمال طريقة بصرية ،بالنسبة لبعض الباحثين هذه الطريقة توافق
الطور اللوغوغرافي وهو أول طور في تعلم القراءة.
ولكن حسب ( )Monique Plazaيمكننا اعتبارها استراتيجية تعويضية ليستعملها الطفل عندما ال يتحكم في
قواعد الربط (حرف-صوت) ،فهذه الطفلة استعملت استراتيجية لوغوغرافية لقراءة بعض الكلمات التي خزنت
أشكالها فقط ولم تستعمل الطريقة المعجمية التي تتطلب مستوى عال من المعالجة والتخزين وبالتالي فهي

تعتمد على معجم لفظي وليس كتابي.

 )22وفي دراسة أخرى أجريت في جمهورية مصر العربية عام
بينت النتائج يكون

1137

% 9,8

0551

على

550

تلميذ في الصف الرابع ابتدائي

يعانون من أخطاء في القراءة (السيد ،)5000 ،كما أجريت دراسة في األردن عام

على بعض مدارس المرحلة االبتدائية حيث بينت النتائج أن

%21

من العينة يعانون من صعوبات

تعلم اللغة العربية.
 )23دراسة ( )S. casalisو( )spranger charollesسنة .4446
قامت الباحثتان بدراسة كيفية التعرف على الكلمات عند األطفال المصابين بعسر القراءة التطوري وذلك

باالعتماد على النماذج الكالسيكية التي تميز بين استراتيجيتان :استراتيجية الوساطة الفونولوجية والتي تعمل

وفق قواعد الربط (حرف-صوت) والتي تمكننا من قراءة الكلمات غير الحقيقية واالستراتيجية اإلمالئية أو
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طريقة التعرف المباشر على الكلمات فهي تفترض وجود "معجم كتابي" وتسمح بقراءة الكلمات غير

المضبوطة كتابيا.

فالنماذج المعروفة الخاصة بتعلم القراءة ترىّ أن هناك طريقتان تكتسبان تدريجيا لكن الطريقة الفونولوجية
تسبق الطريقة إلمالئية.
ولتقويم فرضية االنحراف "المفسرة الضطراب عسر القراءة" التي ترى أن األطفال المصابين باضطراب
عسر القراءة يعانون خاصة من عجز كبير في الوساطة الفونولوجية لذلك يلجؤون إلى الطريقة اإلمالئية،

وكذا فرضية التأخر التي ترى أن الوساطة الفونولوجية وكذلك الطريقة اإلمالئية مختلتين معا عند هؤالء

األطفال ،قامت الباحثتان بمقارنة قدرات األطفال المصابين بعسر القراءة مع قدرات أطفال عاديين من نفس
المستوى الدراسي ،ولقد تم اختيار األطفال الذين يعانون من عسر القراءة تبعا لمعايير مختلفة هي:
 مستواهم القرائي أقل بسنتين من سنهم الحقيقي الزمني وذلك باستعمال اختبار ()l’alouette
 مستوى األطفال يكون متوسط أو أعلى في اختبار

(PM47

 )Raven,للذكاء ،كما أن مستواهم

عادي في الفهم الشفهي ( )Ecosse, le cocp 1996باإلضافة إلى عدم إصابتهم بمشاكل عصبية أو

حسية أو نفسية.

 الوسط اللساني :اللغة الفرنسية باإلضافة إلى خلوهم من المشاكل االجتماعية البيداغوجية تعلموا
القراءة بالطريقة المزدوجة وكان عددهم

22

طفال موزعين على مجموعتين:

 المجموعة األولى :تضم أطفال في السنة التحضيرية األولى ( )cpيعانون من تأخر مداره سنتين
أشهر مقارنة مع سنهم الحقيقي ( 8سنوات وشهرين في المتوسط).

و8

 أما المجموعة الثانية :فتضم أطفال يدرسون في السنة الثانية ( )ce1مستوى تأخرهم يقارب أربع
سنوات وأربع أشهر مقارنة مع سنهم الزمني

(22

سنة

و22

أشهر).

أما األطفال العاديين هم أيضا مقسمون إلى قسمين :قسم السنة األولى ( )cpوقسم السنة الثانية ()ce1
مستواهم المعرفي متوسط حسب اختيار ( )Ravenتعلموا جميعا القراءة بالطريقة المزدوجة وتم اختيارهم
بنفس معايير التي اختير بها األطفال المضطرين سوى أنهم ال يعانون من تأخر في القراءة ،فسنهم في

لقراءة يوافق سنهم الزمني وطبقتا اختيار التعرف على الكلمات المكتوبة مع األخذ بعين االعتبار عدد
اإلجابات الصحيحة وزمن اإلجابة.
وتوصلتا أن األطفال المصابين بعسر القراءة يعانون من عجز كبير في طريقة الوساطة الفونولوجية ،فقد
أظهرت نتائج الدراسة تبيانا كبي ار بين قدرات هؤالء األطفال وقدرات األطفال العاديين ،كما وحدت

الباحثتان تباينات داخل عينة األطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة مما يؤكد وجود ليس شكل

واحد بل أشكال من عسر القراءة.
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 )22دراسة أمينة إبراهيم شلبي ( )0111هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى ارتباط الذاكرة العاملة بالتحصيل
األكاديمي ،وتكونت العينة من ( )236تلميذا وتلميذة منهم ( )131من الذكور و( )172من اإلناث من تالميذ
الصف الثاني من الحلقة الثانية للتعليم األساسي تم اختيارهم عشوائيا ،واعتمدت الدراسة على مقياس الذاكرة

العاملة كأداة للدراسة وهو من إعداد الباحثة.

دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين التالميذ من ذوي صعوبات التعلم
والعاديين في كل من المهام اللفظية ،المهام البصرية المكانية ،المهام اللفظية العددية والدرجة الكلية لصالح

مجموعة التالميذ العاديين ،وهو ما يعني ارتفاع مستوى كفاءة وفاعلية الذاكرة العاملة لدى التالميذ العاديين

عن ذوي صعوبات التعلم من أفراد العينة .وقد أكدت الدراسة على إسهام متغير (مستوى كفاءة وفاعلية

الذاكرة العاملة) في تفسير صعوبات التعلم.

 )21أما دراسة كل من (الفاطمي وآخرون في دولة الكويت ،فبراير  )5004فتؤكد أن مشكلة صعوبات التعلم من
المشاكل ا ألساسية التي تواجهها كثير من المجتمعات المتقدمة حيث تصل نسبتها ما بين

12

إلى

11

%

من أفراد المجتمع (الخطيب ، )0000 ،وقد قامت الرابطة الكويتية لعسر القراءة بالتعاون مع و ازرة التربية في
عمل دراسة حديثة على عينة عشوائية من مخرجات المرحلة االبتدائية (األول متوسط) شملت

وتلميذة

(611

تلميذ

و1117

1711

تلميذ

تلميذة) حيث توصلت الدراسة إلى أن صعوبات القراءة والكتابة معا كان

6,29

من العينة اإلجمالية للدراسة وهذا مؤشر على أن

110,33

تلميذ يعانون عسر القراءة والكتابة.

 )22تناولت دراسة جيفيرز وايفيرت ) (Jeffries et Everatt, 2004الذاكرة العاملة ودورها في عسر القراءة
وصوعوبات التعلم المتعددة ،واستخدم المنهج الوصفي ،وتكونت العينة من ( 61طفال بواقع  21معس ار
قرائيا ،و 23من األطفال العاديين ،و 17طفال متعدد الصعوبات) وتم تطبيق اختبار الذاكرة العاملة واختبار
تشخيص عسر القراء ،وأظهرت الن تائج أن المعسرين قرائيا وذو الصعوبات المتعددة أقل أداء على مهام
الذاكرة العاملة ال سيما المكانية والبصرية وذلك مقارنة باألطفال العاديين.
 )23وقد أشارت دراسة هيلن ايكسفير ) (Helena et Xavier, 2006إلى أن هناك عالقة بين النجاح المدرسي
وبين سعة الذاكرة العاملة واللفظية والذاكرة العاملة البصرية والمكانية ،وأن هناك عالقة بين الذاكرة العاملة

وقدرة الطفل المتعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( 11طفال  23ذكور 21 ،إناث) تتراوح أعمارهم بين 11

سنة و 1أشهر إلى  12سنة و 3أشهر ،وطلب من المشتركين لقياس سعة الذاكرة العاملة أداء مهام لتخزين
معلومات لفظية ،وبصرية مكانية واستدعائها باإلضافة إلى اختبارات في اللغة اإلنجليزية ،والحساب،
والعلوم ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين النجاح المدرسي وبين سعة الذاكرة العالمة اللفظية والذاكرة

العاملة البصرية والمكانية.
 )20وقد أجرى محمد المغربي دراسة عام ( )2776لمعرفة أثر سعة الذاكرة العاملة ومستويات تنشيطها في
االستدعاء المباشر لبعض مهام الحروف واألعداد وتكونت عينة الدراسة من  11طالبا والمهام المعطاة
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للطلبة هي سالسل أعداد وحروف يستمع إليها المفحوص من خالل جهاز تسجيل ويقوم أفراد العينة

باستدعائها بالترتيب نفسه وثم استخدام المنهج التجريبي ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن سعة الذاكرة

العاملة تؤثر على استدعاء األعداد والحروف.

 )29وهدفت دراسة عبد الفتاح مطر ،وواصف العايد ( )2771إلى التعرف على فاعلية برنامج باستخدام
الحاسوب في تنمية الوعي الفونولوجي وأثره على الذاكرة العاملة والمهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات تعلم

القراءة وطبق البحث على عينة قوامها ( )32تلميذا من تالميذ الصف الثاني ابتدائي ذوي صعوبات تعلم
القراءة والملتحقين ببرامج صعوبات التعلم في محافظ الطائف ،وتم تقسيم عينة الدراسة العشوائية إلى

مجموعتين متساويتين األولى تجريبية وعددها ( )16منهم ثمانية ذكور وثمانية إناث ،والمجموعة الثانية

ضابطة ( ) 16منهم ثمانية ذكور وثمانية إناث واشتملت الدراسة الحالية على مقياس الوعي الفونولوجي،
ومقياس للذاكرة العاملة ،مقياس للمهارات اللغوية (االستقبالية – التعبيرية) وبرنامج تدريبي باستخدام

الحاسوب للوعي الفونولوجي ( 37جلسة) وجميعها من إعداد الباحثين ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود
فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الوعي الفونولوجي والذاكرة العاملة

والمهارات اللغوية في اتجاه المجموعة التجريبية كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق بين القياسين
البعدي والتتبعي مما يدل على استم اررية أثر البرنامج في تحسين الوعي الفونولوجي وأثره اإليجابي على

الذاكرة العاملة والمهارات اللغوية.

 )28تناولت دراسة وولف وآخرين ) (Wolf et al.,2010األسس العصبية الوظيفية ودورها في ضعف الذاكرة
العاملة اللفظية وتكونت العينة من مجموعة من األطفال المعسرين قرائيا (ن= )31ولتحقيق ذلك تم تطبيق
اختبار لفظي للذاكرة العاملة وجهاز تصوير الرئتين المغناطيسي ،واسفرت النتائج عن وجود خلل في مهام

الذاكرة لدى أفراد العينة وتبين أن هذا الخلل ناتج عن وجود ضعف في وظيفة االتصال بشبكة الدماغ ،كما

أن االتصال الوظيفي أقوى في أماكن أخرى مرتبطة بدقة الذاكرة العاملة ومسئولة عن أخطاء األرقام أثناء
اختبار الهجاء.

 )30أما عن دراسة :مصطفى كامل :فتركز االهتمام على البحث في عالقة األسلوب المعرفي (التريث واالندفاع)
لكل من فرط النشاط وبصعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية على عينة من

273

أفراد ،بواسطة

تطبيق اختبار للقراءة ،اختبار القدرة العقلية العامة ،اختبار ( )Benderجشطلت (البصري ،الحركي)
خلصت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين مستوى نشاط التلميذ وصعوبة القراءة والكتابة

كما أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة يتصفون بتشتت االنتباه وعدم القدرة على التركيز واالندفاعية.

 )32دراسة :أزداو شفيقة ( )0100حول الوعي الفونولوجي سيرورات اكتساب القراءة عند الطفل وهي دراسة
طولية تتبعية من بداية السنة األولى ابتدائي إلى بداية السنة الثانية ابتدائي على عينة نكونت من 173

طفال متمدرسا في السنة أولى ابتدائي منهم  11إناث و 11ذكور عمر األطفال في بداية التمدرس 6
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سنوات ( 6 )- ،+أشهر من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية المعينة حسب (المستوى التعليمي
والفئة المهنية لألولياء وعدد اإلخوة واألخوات) واللغوية (أحادي اللغة ومزدوجي اللغة).

وقد اعتمدت الدراسة على استمارة موجهة لألسرة وعلى بناء اختبار يقيس الوعي الفونولوجي ،اعتمدت
الدراسة على  17أساتذة لحساب الصدق كما اعتمدت على طرقة االختبار واعادة االختبار لقياس ثبات
األداة.

وتوصلت الباحثة إلى وجود عالقة بين الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة التي تظهر من خالل التطور

الواضح بين فترة األولى (قبل التعلم الرسمي للقراءة) والفترة الثانية (التعلم بعد سنة) آلراء األطفال في

اختبار الوعي الفونولوجي وخاصة فيما يتعلق بالوعي الفونيمي.

كما سجلت تفوق عينة الدراسة في مستوى معالجة القافية مقارنة بالمقطع في الفترة األولى وهذا عكس ما
أكدته الدراسات السابقة .كما توصلت إلى الدور اإليجابي لعامل االزدواجية اللغوية في نمو القدرات

الميتافونولوجية ومنه الوعي الفونولوجي باإلضافة إلى تأثير مهنة الوالدين في نمو الوعي الفونولوجي عند

عينة الدراسة قبل وبعد االحتكاك باللغة المكتوبة.

 )33وفي دراسة أجراها جرومان ) (Groman, 2012أثر تنمية حجم المفردات في تحسين مهام الذاكرة،
والوعي الفونولوجي لدى الناطقين باللغة االسبانية واللغة اإلنجليزية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )21طفال
من أطفال الروضة من النا طقين باللغتين اإلنجليزية واالسبانية ،وتم تطبيق اختبارات تبين الذاكرة العاملة

واختبارات الوعي الفونولوجي ،وبعد استخدام المنهج التجريبي ،تبين أن ارتباط التحسن في مهام الذاكرة

العاملة بطريقة عرض المفردات الفونولوجية ،والتي اعتمدت على الطريقة المصورة (البصرية) ،كما تبين
وجود فروق بين الناطقين باللغة اإلنجليزية والناطقين باللغة االسبانية في التحسن للبرنامج المستخدم في

اتجاه الناطقين باللغة اإلنجليزية.

 )32وهدفت دراسة باني وآشر ) (Banni et Ahissar 2012التعرف على العالقة بين الذاكرة العاملة والعسر
القرائي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )67طالبا بالمرحلة االبتدائية وتم تطبيق اختبارات الذاكرة العاملة
واختبار تشخيصي للعسر القرائي واستخدم المنهج الوصفي ،وأسفرت النتائج إلى أن عجز الذاكرة العاملة

يعد جانبا واحدا من صعوبة عسر القراءة الفونولوجية ،كما تبين أن تعزيز األداء في المهام االدراكية

والمكانية للذاكرة العاملة على حد سواء ،هو عامل حاسم في قدرة الطالب على إجادة اللغة الشفوية

والكتابية.

 )31دراسة مسعد نجاح أبو دينار حول برنامج تدريبي لتنمية العمليات الفونولوجية في تحسين مكونات الذاكرة
العاملة لدى عينة من األطفال المعسرين قرائيا .وكان هدف الدراسة التعرف على أثر برنامج تدريبي لتنمية

العمليات الفونولوجية في تحسين مكونات الذاكرة العاملة لدى األطفال المعسرين قرائيا بالمرحلة االبتدائية.

أما فيما يخص منهج الدراسة واجراءاتها :تكونت عينة الدراسة األساسية من ( )37تلميذا من المعسرين
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قرائيا بالمرحلة االبتدائية ،بمتوسط عمري ( .)2.31 ± 17.31وتم تطبيق اختبارات المعالجة الفونولوجية،
واختبار الفهم القرائي ،واختبار الذاكرة العاملة بجانب بعض أدوات تحقيق التكافؤ بين أفراد العينة.

نتائج الدراسة :تشير إلى وجود فروق دالة في متوسطات درجات الذاكرة العاملة بين التطبيقين البعدي
أعلى ،كما أسارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي (بعد مرور أربعة أسابيع

من تطبيق البرنامج) للمجموعة التجريبية في متوسطات درجات الذاكرة العاملة.
 -2دراسات حول الرسم وأهم القدرات المعرفية:

 )32أعمال األنثروبولوجي ( )Leroi-Gourthan, 1964و( )Goody, 1978اللذين ّبينا أهمية الكتابة في نمو
وتطور التفكير المنطقي ،هذا األخير ركز على تأثير الكتابة كعملية تمثيلية –تصويرية (-)Visualisation
للكالم تسمح بتكوين الجداول ومعاجم توضح المصطلحات الصعبة ،العمليات التصنيفية والتفكير المنطقي

والتي بدورها تدعم عملية الكتابة .وفي نفس السياق نجد أبحاث (

Netchine-Grynberg et Netchine,

 )1991حول الورقة ،واحدة من أهم التكوينات السيميولوجية األساسية للغة المكتوبة ،بحيث تمثل وحدة
جوهرية للسيرورة القراءة وكذا الكتابة :هي بناء سيميولوجي ،أداة معرفية تكتسب لدى الطفل خالل

1-3

سنوات .مثال تتشكل الحافة السفلى تدريجيا كمكان مفضل ويصبح بذلك خط مبدئي .ومنه تدريجيا الرقعة

تأخذ مكان الصفحة ،واجهة خطية ،محددة وال مركزية أي بناء فيزيائي تراجعي للورقة (أبعاد ،اتجاهات)

التي تسمح باستدالل بناء سيميولوجي ثابت.
 )33دراسة ( )Wim Huysecom, 1976حول "واقع تعليم الفن التشكيلي" وهي دراسة بجامعة كونكورديا
( )Concordia Canadaبحيث تتكون عينة الدراسة من

1177

تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم الزمنية

12-11

سنة وقد طلب منهم رسم موضوع مقترح "رسم مقيد بتعليمة" بحيث يشترط في التعليمة أن تحتوي على

جميع العناصر :شخص ،شجرة ومنزل وبعدها قام بتحليل إنتاجات األطفال وفق الجدول الذي وضعه

( )Lowenfeldالذي يبين خصائص نمو الخط .والحظ إذا ما كان التالميذ الذين يظهرون نموا عاديا
ودرسوا الفن التشكيلي لسنوات في المدرسة يكون نموهم العقلي يتوافق ونموهم الخطي ،وتوصل فيها الباحث

أن

%23

فقط من األطفال من عينة الدراسة تتوافق مرحلة نمو الخط لديهم وسنهم العقلي أما أغلبية المتبقين

فقد تم تسجيلهم في المرحلة التخطيطية ومنه متخلفين عن عمرهم العقلي .هذه النتيجة جعلت الباحث

يتساءل حول إذا ما كان هناك اختالف بين إنتاجات األطفال تبعا الختالف المدارس أين يكون تدرس

الفنون التشكيلية بها من طرف مدرس مختص وتلك التي يكون تدريس الرسم بها من طرف معلم عام.
دراسة جديدة قام بها على عينة متكونة من

توجد فروق بالنسبة لمجموعة أطفال

6

1277

تلميذ من

 3-6و11

إلى

12

سنة وقد بينت الدراسة أنه ال

سنوات سواء أكان مدرس الفنون التشكيلية مختص أم ال ،في حين

يؤثر نوع التدريس على إنتاجات األطفال بالنسبة لبقية المجموعات ،بصفة عامة ،في المدارس التي يسجل
فيها غياب مدرس رسم مختص يكون نمو الرسم بها بين سن
27
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سيرورة النمو .عكس ال مدارس التي يكون فيها تدريس الرسم من طرف معلم مختص فيسجل نمو تلقائي
وعادي من

6

إلى

12

سنة .لخلص الباحث إلى إجبارية تدريس الرسم من طرف معلم مختص في جميع

المدارس خصوصا بالنسبة للفترة الممتدة من

3

إلى

12

سنة.

 )30دراسة دايفيد ساباتينو ،سيدني ميلر ( :)0000حول تأثير التدريب على تمييز اإلدراك البصري في
رسومات األطفال ،الدراسة تحاول تحدد التأثير التجريبي لعالج اإلدراك البصري على الرسم .اشتملت عينة

الدراسة أطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في سن المرحلة االبتدائية ويرمز لهم إس .إس 31 .من
الفتيات

و73

من الصبيان كلهم نسبة ذكاءهم متوسطة ونصف عينة إس .إس .تم قياس معانتها من

صعوبة في اإلدراك البصري .وطبقت الدراسة اختبار بندر جشطلت البصري الحركي .وتمثلت االجراءات
في كل مجموعة تجريبية تلقى

11

من األطفال الذين يعانون من صعوبات في اإلدراك البصري

و11

من

الذين ال يعانون من صعوبات في اإلدراك البصري تعليما عالجيا باستخدام مواد متاحة لعالج القصور في

اإلدراك البصري .المجموعة الضابطة المكونة
التجريبية قبل بدء التدريب وبعد

12

لم تتلقى أي تدريب خاص ،تم جمع رسومات المجموعة

23

أسبوع من التدريب عن طريق خمسة خرجين من كلية التربية الفنية تم

تحليل االختالف وحدد تأثيرات البرنامج على

7

من أنماط الوصف محدد لسلوكيات الرسم .وفي األخير

توصلت النتائج إلى إظهار نمط وصفى واحد نتائج دالة إحصائيا ،ولم يكن هناك فروق بين المجموعات
التي ال تعاني من صعوبات اإلدراك واألخرى التي تعاني من صعوبات اإلدراك في أي من مهام الرسم.

 )39دراسة نانسي وود ( :)Nancy E, Wood, 1977عنوانها الفن الموجه واإلدراك البصري وصعوبات التعلم.
كان الهدف منها دراسة اإلدراك البصري كما يقيسه برنامج فروستج لتنمية اإلدراك البصري .وقد تم تطبيق
اختبار فروستج لإلدراك البصري .حيث تلقى ثمانية أطفال أنشطة فنية موجه لتنمية االتساق الحركي

البصري من خالل عمل المكرميات والعرائس والحياكة ،ودرجة اإلدراك من خالل رسم الصور وعمل
األلغاز ،وثبات الشكل هن خالل كتابة الكلمات إلظهار معانيها والقيام بالفنون التصويرية ،والخبرة البصرية

والسمعية عن طريق الرحالت والتعرف على طمس وقوام األشياء وصورة الجسم عن طريق مناقشة أشكال
العظام وتتبع الخطوط األساسية ،والتقريب من خالل قطع الورق المطبق لعمل أشكال الثلج .فأظهرت نتائج

اختبار فروستج لإلدراك البصري وجود نقص عند

7

أطفال من مجموع

3

أطفال .وبعد ثمانية أسابيع من

التدريب على برنامج فروستج ظهرت فروق واضحة في ''ثبات الشكل'' ،كما أظهرت مقاييس فروستج
األخرى تقدما ،كما تم اإلشارة إلى العالقات بين النتائج وتعلم القراءة.

 )38ونجد ( )J-Barr, 1986تفحص بدوره أثر الرسومات أو الشكل الصوري في القراءة لدى األطفال المعسورين،

حيث يتعلم هؤالء األطفال القراءة بمساعدة دليل مدرسي يتناسب مع مستواهم الدراسي ،وذلك وفق نشاط
قراءة موجهة ،فتبين من خالل تحليل النتائج االختبار البعدي ،أن هذه األخيرة أحسن من تلك المحصل

عليها في االختبار القبلي فيتعلق األمر حسب الباحث بأثر إيجابي للرسومات ودليل على فعاليتها.
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 )20دراسة (" )France Cloutier, 1989دراسة وصفية لخصائص مراحل نمو الرسم لدى مجموعة من األطفال
من

12-11

سنة داخل ورشة رسم في القسم" ،وقد تمت الدراسة على عينة متكونة من

أعمارهم الزمنية ما بين  12-11سنة ويدرسون في مستوى السنة السادسة ابتدائي.
الهدف من الدراسة هو معرفة تموضع األطفال من سن

12-11

26

تلميذ تتراوح

سنة في اكتسابات مراحل نمو الرسم وكذا

استكشاف المميزات الخاصة التي يستخدمها من أجل رسم صورة ،من جهة أخرى حاول الباحث إظهار دور
التنظيم المادي المناسب والمتمثل في ورشة رسم في تسهيل الرسم في القسم .وقد اعتمد الباحث على أعمال

كل من

(Lowenfeld, Stern et Ozinga

 )Luquet,إلعداد شبكة تحليل المستخدمة في الدراسة .وقد

توصلت الدراسة إلى بروز خصائص التي تتميز بها مرحلة نمو الرسم الخاصة بقبل المراهقة وقد تم

مالحظة هذه الخصائص في تمثيلهم للشخص ،حيوان ،شمس ،سحب قوس قزح ،منزل ،شجرة ،استخدام
األلوان ،والتنظيم الفضائي للورقة .كما تبين من خالل هذه الدراسة أهمية التنظيم الفيزيائي للولوج الجيد

لورشة الرسم في القسم.

 )22دراسات حول تطبيقات الطريقة البصرية الداللية ()La mèthode visio-sèmantique
هذه التقنية تم إعدادها من طرف ) (Partz, Seron et Vander Linden, 1992وتجريبها على حالة تعاني من
إصابة عصبية (راشد) وكان الهدف من هذه الدراسة هي محاولة إعادة تعليم الحالة البالغة من العمر

21

سنة والتي تعاني من إصابة عصبية المصطلحات الخطية (الكتابة) ،بالنظر إلى أن هذه الحالة تعاني من

صعوبة حادة تثبيت المعلومات اللفظية في الذاكرة طويلة المدى من جهة ويحتفظ بقدرات عادية للتعلم

البصري–المكاني من جهة ثانية ،لهذا حاول الباحثون إعادة تعليم الحالة معلومات لفظية باستخدام الترميز
البصري ،وتمثلت االستراتيجية في ربط رسم بالخصائص الخطية المميزة والتي عادة ما تعاني الحالة من
كتابتها بصورة صحيحة ،العالقة بين الرسم والكلمة المكتوبة هي ثنائية :يمثل الرسم مدلول الكلمة بمعنى
يرتبط الرسم الممثل بمعنى الكلمة المكتوبة من جهة ،ومن جهة ثانية يدمج (الرسم) ضمن شكل الحروف

التي تتمثل الميزة الخطية للكلمة مثال :كلمة نفق بالفرنسية:

Tunnel

29
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انطالقا من أن الحالة تعاني من مشاكل في الذاكرة (اللفظية) ،كان لهذه التقنية الفضل في السماح للحالة

إيجاد المعلومة اللفظية (المميزات الخطية للكلمة) انطالقا من المعلومة المصورة وهذا بربطها بمعنى الكلمة.

خالل هذه الدراسة التمهيدية ،طلب من الحالة في البداية نقل الكلمة والرسم المدمج بعدها درب على إعادة كتابة
ورسم الكلمة انطالقا من استدعائها من الذاكرة بثواني ،وحتى مرحلة ثالثة على الحالة كتابة الكلمة مرفقة بالرسم

وهذا عن طريق إمالءها عليه .استرجاع الكلمات تم خالل فترات مختلفة من الزمن ،في نهاية الحصة بعد يوم،

1

أيام،

11

يوم .وقد بينت النتائج أن التحسين الحاصل ال يعكس فعالية التدريب فقط وانما أيضا فعالية

االستراتيجية التصويرية ،حيث أن الدراسة تبين أن فعالية التدريب على كتابة كلمات مع حامل بصري (تدعيم
بالصور) ،يحتفظ بها بصورة دالة أكثر

(72

من الكلمات المكتوبة الصحيحة خالل القياس البعدي) مقارنة

بالنتائج المتحصل عليها بالتدريب خالل نفس الفترة وهذا باستخدام اللفظة الكالسيكية

الصحيحة).

(%17

من اإلجابات

كما بينت الدراسة أن الحالة ستتوصل إلى نفس النتائج في حالة ما إذا كانت الحالة نفسها هي من تقوم

بابتداع الرسومات المدمجة والممثلة للكلمات ،وهذه المالحظة تؤكد استخدام التقنية لمدة طويلة من الزمن ،إذ

يمكن للحالة أن تنتج رسومات خاصة بها واستخدامها دون مساعدة من الفاحص.
كما أوضحت الدراسة أن نتائج التكفل تكون ثابتة ،حيث تم قياسها بعد

6

أشهر من توقيف عملية التكفل

(يعني أنه وبعد  6أشهر من إيقاف التكفل تحصل الباحثون على نفس النتائج أثناء مرحلة التكفل).

أدى النجاح العالجي الذي حققته التقنية البصرية-الداللية إلى استخدام هذه التقنية في الحاالت المرضية

المكتسبة أو التطورية الناتجة عن إصابات أم ال لنمو المعجم الكتابي ،حيث قام الباحثون (…)Valdois. Seron

بتمثيل حوالي

277

كلمة يمكن اعتمادها كقاعدة للتكفل العالجي .تم التحقق من الهدف التقنية لدى طفل يعاني

من عسر الكتابة تطوري سطحي (.)Dubois, 2001
لقد تم تطبيق هذه التقنية على حالة واحدة بطريقة منظمة وهذا من طرف الباحث ( )Dubois, 2001وهو
طفل يبلغ من العمر

11

سنة وستة أشهر يعاني من عسر كتابة وعسر قراءة حاد ،بحيث يعاني من اضطراب

في كتابة وقراءة الكلمات الشاذة بالنسبة لقدراته المتعلقة بالوعي الفونولوجي فهي عادية أو أحسن من العادي وقد

تم تشخيص الحالة على أنها تعاني من اضطراب في االنتباه البصري ،الطريقة المستخدمة باالعتماد على
الصور الذهنية تمثلت في قائمة تحتوي على

21

كلمة باإلضافة إلى قائمتين تمثلت القائمة األولى والمتكونة

أيضا من  21كلمة في قائمة ضابطة والقائمة الثالثة والمتمثلة في  21كلمة والتي اعتمدت على التدريب الشفهي
الكالسيكي بالتهجئة ،وقد استمر التدريب لمدة  17حصص وقد بينت النتائج أن الحالة سجلت نتائج جيدة بالنسبة
للتدريب باالعتماد على طريقة الصور الذهنية ( %37من اإلجابات الصحيحة) بالمقارنة مع نتائج طريقة التهجئة

( %16من اإلجابات الصحيحة) وبالمقارنة مع نتائج القائمة الضابطة ( %23من اإلجابات الصحيحة) بعد شهرين
تم إعادة تقييم الحالة وقد سجل تراجع في القدرات ولكن تم تسجيل أن أحسن مقاومة للنسيان هذه طريقة التي
30
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اعتمد فيها على الصور الذهنية ،حيث أن الـأخطاء التي ارتكبها تمثلت في الكلمات التي لم يستطع الطفل تذكر

الصور التي تمثلها.

 )23دراسة سلوى عثمان مصطفى عثمان ( :)0000حول برنامج مقترح في مجال التربية الفنية لتنمية القدرة
على التفكير أالبتكاري لطفل رياض األطفال .وكان الهدف من هذه الدراسة إعداد برنامج يساعد أطفال
الرياض على تنمية قدراتهم من خالل عدد من األنشطة الفنية المتنوعة ،واتاحة الفرصة لهم لكي يمارسوا

أنشطة البرنامج والتعرف على أثره في نمو قدراتهم على التفكير االبتكاري وتكونت عينة الدراسة من رياض
األطفال وتتراوح أعمارهم ما بين

6-1

سنوات تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية ،قسمت إلى مجموعتين

(ضابطة وتجريبية) ،وتتكون كل منهما من

27

طفال وطفلة ،تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري،

كما تم تطبيق البرنامج المقترح ،وكذا المالحظة الفردية على أطفال المجموعة التجريبية أثناء ممارسة
األنشطة الفنية للبرنامج وتم تقويم اإلنتاج الفني لهم عن كل نشاط ،توصلت الدراسة إلى أن:
.1

البرنامج المقترح قد توافرت فيه األنشطة المناسبة التي توفر الخبرات الفنية المتنوعة التي ساعدت
على نمو القدرات االبتكارية لألطفال.

.2

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين متوسطات درجات األطفال في كل من

.3

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين درجات األطفال التي حصلوا عليها هن اإلنتاج الفني

المجموعتين (الضابطة والتجريبية) في التطبيق القبلي الختبار تورانس للتفكير االبتكاري.
ودرجاتهم عند تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري.

 )22دراسة ( ،)Chan Lily, Loui Lobo, 1993كان موضوع الدراسة :االتجاهات التنموية بين األطفال
الصينيين "تطور مهارة الرسم والكتابة" .وهدفت الدراسة إلى تحليل االتجاهات التنموية بين األطفال
الصينيين وأثرها على تطور مهارة الرسم والكتابة .كان أفراد العينة من الفئة العمرية

6-2

سنوات .بينت

الدراسة أن مقدرة الطفل الصيني على الرسم والكتابة بصفة مستقلة أو فردية رهن تقدم السن ومتغيرات

اجتماعية وأسرية عديدة.
 )21دراسة أمل عبد الفتاح أحمد سويدان ( :)0000حول برنامج مقترح في مجال الرسم عن طريق توليف
الخامات المستهلكة وأثره على تنمية الرؤية الفنية والقدرة االبتكارية عند تالميذ الحلقة الثانية من التعليم
األساسي .حاولت الدراسة معرفة مدى تأثير استخدام خامات بديلة غير تقليدية من الخامات المستهلكة في
مجال التعبير المسطح (الرسم) على نمو الرؤية الفنية والقدرة االبتكارية بالمقارنة مع الخامات التقليدية

(الفلوماستر) .اختيرت عينة الدراسة من بين تالميذ الصف السابع من الحلقة الثانية من التعليم األساسي
(ثانية إعدادي) تجمع بين البنين والبنات وعددهم  ،32منهم عدد
بين

11-12

عاما تقريبا .كما تم في الدراسة إعداد استمارتين

13

()1

تلميذ وعدد

لتقدير الرؤية الفنية،

االبتكارية تم تقدير الصدق والثبات .واعتمدت أيضا على االساليب االحصائية:
31

11

تلميذة تتراوح أعمارهم
()2

لتقدير القدرة
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 -اختبار (ت)  test-Tللعينات المرتبطة لتقدير الداللة اإلحصائية.

 اختبار (ت)  test-Tللعينات غير المرتبطة لتقدير الداللة اإلحصائية معامل ارتباط الرتب بمعادلة سبيرمان لتقدير الداللة اإلحصائية.توصلت الدراسة إلى:
-

ظهرت فروق ذات داللة احصائية في كل من الرؤية الفنية والقدرة االبتكارية في صالح التعبير
باستخدام خامة قصاصات القماش بالمقارنة بالتعبير باستخدام خامة الفلوماستر عند مستوى

.7071

 ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في جميع عناصر كل من الرؤية الفنية والقدرة االبتكارية فيصالح التعبير باستخدام خامة قصاصات القماش بالمقارنة بالتعبير باستخدام خامة الفلوماستر عند

مستوى داللة .7071

 لم تظهر فروق ذات داللة إ حصائية بين البنين والبنات في الدرجة الكلية عند التعبير باستخدام كلمن خامة قصاصات القماش وخامة الفلوماستر.

 ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في صالح البنات عند التعبير باستخدام خامة قصاصات القماشبالنسبة لعنصر اللون وبنوده مقارنة عند مستوى داللة .7071

-

-

ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في صالح البنين عند التعبير باستخدام خامة الفلوماستر للبند

الثاني للمرونة (التنوع في اختيار عناصر العمل الفني والتعبير بها) والبند األول األصالة (استخدام
الخامة بطريقة تعبر عن ذاتيته بعيدا عن التقليد.

ظهرت عالقة ارتباطية سالبة عند المقارنة بين ترتيب عناصر الرؤية الفنية حسب أهميتها لكل من

الخامتين ،حيث جاء ترتيبها تنازليا في حالة التعبير باستخدام خامة الفلوماستر على النحو التالي:
(الخط ثم المساحة ثم اللون ثم الملمس) ،وجاء ترتيبها تنازليا في حالة التعبير باستخدام خامة

قصاصات القماش على النحو التالي (الملمس ثم المساحة ثم اللون ثم الخط).
-

ظهرت عالقة ارتباطية موجبة عند المقارنة بين ترتيب عناصر القدرة االبتكارية حسب أهميتها لكل

من الخامتين.

 )22دراسة ( :)Traynelis, 1994كان موضوع الدراسة تنمية المهارات الدقيقة لطالب المرحلة األولية من
خالل اختبارات طبية معلوماتية .هدفت الدراسة إلى :تحديد أي المعلومات الطبية التي يمكن استخدامها في
تطوير المهارات الدقيقة .معرفة هل توجد عالقة ارتباطية بين قدرة الحركات الدقيقة والتحصيل في القراءة.

تكونت عينة الدراسة من

161

طفال وطفلة في مرحلة رياض األطفال من ثالث واليات مختلفة .من خالل

تطبيق اختبار يقيس الحركات الدقيقة والتحصيل (الكتابة) .توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة طردية بين

التحصيل في القراءة والقصور في القدرة الحركية.

32
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 )23تهدف دراسة (المسيقح )0006 ،إلى معرفة أثر الرسوم والصور في الكتاب المدرسي على التعلم عن
طريق القراءة لدى عينة عددها

37

تلميذا من تالميذ السنة الثانية بالمرحلة المتوسطة ،وقد أظهرت النتائج

أن الصور والرسوم ال سيما الملونة منها في الكتاب المدرسي كان لها أثر بالغ األهمية في تشويق التالميذ

واثارة انتباههم وزيادة استيعابهم وتثبيت المعلومات لديهم.

 )20لقد بين ( )Darras, 1996أنه بالنسبة للطفل الرسم يتمثل في نشاط متعدد الوسائط ()Multimédia
حيث أن الطفل يعبر عن معنى رسمه للراشد ،أو حتى أقرانه الذين عادتا ما يقومون بسؤاله عن ماهية

الرسمة التي قام بها ،ومنه فالتحدث –شكل من أشكال المسرحة التواصلية– الذي يسمح للطفل توصيل
مضمون أو معنى رسمه للمحيطين والحصول على جائزة .إذ التفاعل اللفظي يسمح باختبار مصداقية
عالقة الموضوع الرسم ،ومناقشتها وحتى تصحيحها ،وفي نفس السياق نذكر الفتاة ( 1-1سنوات)التي قامت

برسم شكل يشبه إلى حد كبير الدينصور وعندما سئلت عن داللة رسمها أجابت "أترى ،إنه حصان" ولكن
وبطبيعة الحال عندما الحظت موقفنا المشكك (االرتياب) صححت وقالت "في الواقع ،إنه حصان مسن جدا

جدا" وفي األخير بينت الباحثة تأثير التماثل ( )Prototypesوالنماذج ( )Typicalitésعلى التمثيالت

الخطية لدى الطفل.

 )29كما درست ( )B. Darrasما أسمته بالتصوير القاعدي ( )Imagerie initialeبحيث طلبت من مجموعة
تكونت من

27

تلميذ في المدرسة االبتدائية ( 17-1سنوات) ،ومجموعة شملت

37

معلما في مرحلة التكوين

المتواصل تمثيل خطي (رسم) لنص يحتوي على مجموعة من األشياء في حقل ،بعدها تم جمع الرسومات
ومزجها ،وطلب من حاكمين (راشدين) إعادة تصنيفها ،من أجل فصل إنتاجات الطفل عن إنتاجات

المعلمين ،فكانت إال

71

رسومات فقط صنفت بصورة صحيحة على أنها تخص المعلمين ،في حين

رسمة صنفت ضمن رسومات األطفال ،أما

17

11

األخيرة فلم يتم تصنيفها ضمن أي مجموعة "غير محددة".

رفض الباحث اعتبار هذه النتيجة كمؤشر نقص لدى الراشدين وكذا انخفاض مستوى اإلبداع لديهم ،وقام

بدراسة وتتبع أصل عائلة األشكال انطالقا من التصوير البدائي ومنه من تشكلها (تطور الشكل أو البنية):
بدءا من صورة الحركة إلى صور األشياء وصوال إلى صور العالم .فاستنتج أن سيرورة إنتاج الصور تنتج

عن شكلين مختلفين من التفكير

 -1من جهة التفكير البصري حيث التجارب البصرية والمشاهدة يمثالن طريقة أو شكل ظاهرتي
( )Phénoménologiqueللولوج إلى المعلومة وفق سيرورة معالجة وتوظيف معرفية.

 -2التفكير الشكلي –التصويري -والذي يتوقف بالدرجة األولى على أداة إدراكية ولكن مشكل بسيرورة
معرفية مختصرة حيث يقول "التفكير البصري يشكل شبكته انطالقا من مراجع ،ومراقبة وتجارب وأدلة

في المجال البصري للتجارب البصرية ،في حين التفكير الشكلي يقوم ببناءها من خالل شبكة وأنظمة

التصنيف.

33
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"[…] la pensée visuelle construit son réseau de références, de vérification et de preuves dans le domaine le
plus optique de l'expérience visuelle ; alors que la pensée figurative les construit dans le réseau et le jeu des
]catégories". [Darras, 1998, p.4

ومنه يمكننا أن نميز بين عائلتين من التمثيل ،سجالن تواصليان –وكذا سيميومعرفيان -متمايزان

المتشابهات

(Similis

 )Lesوالمخططات

(Schémas

 )Lesاللتان تشتمالن أيضا األيقونات ()Iconotypes

البيكتوقغامات (صورة –موقف) ( )Pictogrammesالرسومات التخطيطية ( ،)Diagrammesفي الحالة الثانية

فتتمثل في التصنيفات والخالصات المعرفية ودرجة تجردها بالمقارنة والمستوى القاعدي كما عرفها (

Rosch,

 )1975النموذجي ( )Typicalitéالرابط المعرفي ،التشكيل والتي تلعب دو ار في تمييز األصناف التحتية
للتمثيالت.

وفي نفس سياق دراسة الرسم عند الطفل ،قامت ( )Darrasبتحليل طولي حالة الديك صاحب األربع أرجل
والذي يعد كتمثيل ليس بغريب لدى األطفال (كانت النتائج المتحصل عليها:

لدى المغاربة،

%3

%3

لدى األطفال اليابانيين

%1.1

لدى الفرنسيين ) (Darras, 1996وقد فسرت هذا الخرق للواقع البصري باالعتماد على تحليل

مستويات التصنيف الموجودة ،في حالة ما إذا الحالة ال تملك صورة ذهنية مطابقة لها ،أو قالب أو أيقونة –التي

تمثل إلى تصنيفات المستوى القاعدي -فإنه سيعجز عن تمثيل الشيء المطلوب ،وبالتالي سيقتبس المميزات –

الخصائص -الشكلية في المستوى العالي وفي هذه الحالة المستوى األعلى هو الذي يمثل الحيوان المرجعي
الذي يملك أربع أرجل.

 )28دراسة ( :)Melaville Atelial, Blank Martin J, 1996معا يمكننا تنمية مهارات أطفالنا الفنية والمهنية
"تقرير خاص عن التعليم التربوي الفني لألطفال" .هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على نسق التعليم الخاص
بتنمية وتطوير المها رات الفنية واليدوية لدى األطفال .التعرف على كيفية تحسين نوعية ومستوى جودة

الخدمات اإلنسانية المقدمة للطفل المعرض للخطر ،سواء على مستوى المدرسة أو األسرة .تكونت عينة

الدراسة من أطفال مرحلة رياض األطفال .توصلت الدراسة إلى رؤية متكاملة إلجراء تغيير اجتماعي
وصحي ونفسي شامل لألطفال المعرضين للخطر أو الضرر ،من خالل تنمية مهاراتهم على التعبير الفني
واليدوي.

 )10دراسة ( )Bezruczko, Nikolous, 1997حول العالقة بين النماذج اليدوية التي يصنعها الطفل والمقدرة
على االنجاز والتحصيل .الهدف من هذه الدراسة هو معرفة العالقة بين قدرة الطفل على التحصيل العلمي

واالنجاز وبين ممارسة الطفل لبعض األنشطة التعليمية ،مثل( :الرسم أو النحت أو التشكيل بالطمي).

تكونت عينة الدراسة من

271

طفال من مرحلة رياض األطفال والصف الثالث االبتدائي من أربع مناطق

حضرية مختلفة .أوضحت الدراسة أن مقدرة الطفل على االنجاز والتحصيل العلمي تزداد كلما زادت ونمت

لديه مهارة الفن البصري من رسم أو نحت أو تشكيل .وأهم التطورات تتمثل في المقدرة على القراءة والكتابة

والمقدرة على التعبير الرمزي.
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 )12هذا الدور تؤكده دراسة ( )K. Mokhtariet, C. Richard, 1998, p.19التي أظهرت فروقات واضحة من حيث
عدد الكلمات ،الجمل ،واألفكار المكتوبة بين مجموعتين

30

فردا من التالميذ في السنة الدراسية الثالثة،

حيث يرسم الطفل موضوعا ح ار ثم يعبر عنه كتابيا في المجموعة األولى ،أما المجموعة الثانية فال يسبق

الكتابة الرسم( .اسماعيل لعيس.)0110 ،
 )13دراسة أماني مصطفى محمد البساط ( )0000تمثل موضوع الدراسة في أثر استخدام المهارات اليدوية
والفنية كمدخل لتعليم الطفل بعض المفاهيم العلمية في ضوء نظرية بياجيه .الهدف منها هو:
 -1اختبار مدى فاعلية استخدام المهارات اليدوية والفنية كطريقة للتدريس ،تعتمد على المدخل الحسي

في التعلم من خالل اكتساب الطفل بعض الحقائق والمهارات والقواعد السلوكية المرتبطة ببعض
المفاهيم العلمية باستخدام تلك الطريقة الحسية المقترحة ،ومن خالل وحدات تعليمية معدة لذلك.

 -2التعرف على نوعية المهارات اليدوية والفنية ،والتي من الممكن أن يتعلمها طفل الروضة.
تتكون عينة الدراسة من

77

طفال وطفلة مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة ،كل مجوعة

37

طفال 11 ،ذكور 11 ،إناث ،تتراوح أعمارهم من  7-1سنوات .استخدمت الدراسة:
 اختبار جودانف هاريس لتثبيت عامل الذكاء بين أطفال عينة البحث.-

استمارة المستوى االقتصادي الثقافي االجتماعي.

-

البرنامج التعليمي "برنامج التنمية البشرية لطفل الروضة" يحتوي على وحدتين (وحدة رغيف

-

اختبار قبلي وبعدي لمعرفة مدى اكتساب األطفال المهارات المتعلقة ببعض المفاهيم العلمية على

العيش-وحدة النادي).

مجموعتين التجريبية والضابطة .توصلت الدراسة إلى:

 -1استخدام الطرق الحسية في التعلم القائمة على المهارات اليدوية والفنية تعتبر من أفضل طرق
التدريس المالئمة لطفل الروضة.

 -2ممارسة المهارات اليدوية والفنية تسهم في رفع نسبة ذكاء الطفل وتنمية ابتكاره ،ويساعده
أيضا على التكيف والسواء النفسي.

 )12دراسة ( )Collado Fatima, 1999موضوع الدراسة دور فن الرسم في تنمية ونمو الطفل خالل سنوات
حياته المبكرة .حاولت الدراسة إلقاء الضوء على أهمية الرسم كناحية فنية في التأثير على نمو الطفل

النفسي والعقلي والجسدي .تمثلت عينة الدراسة أطفاال من مرحلة رياض األطفال .أكدت الدراسة على أن

الرسم يزيد من مقدرة الطفل على التخيل وتشجيع النزعة اإلبداعية لديه ،ويزيد من قدرات الطفل الذهنية
والعقلية .كما تؤكد أيضا على أن الرسم يمكن أن يتخذ شكل منهج علمي لتنمية القدرات العقلية والنفسية

للطفل بمرحلة رياض األطفال.
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 )11دراسة ( )O Donnell Johnson, Teresa Mary, 1999كان موضوع الدراسة :هل يساعد الرسم األطفال
والنشء على تأليف الحكايات والقصص؟ الغرض الرئيسي من وراء هذه الدراسة هو التيقن من مقدرة الطفل

على تأليف الحكايات والقصص تزيد من خالل مهارة الرسم أو الفن لديه .تمثلت عينة الدراسة أطفاال من

مرحلة رياض األطفال .في األخير أكدت الدراسة على أن الرسم أو الفن يعمل بصورة إيجابية على تحسين
قدرة األطفال على تأليف القصص والحكايات.
 )12دراسة ( )Watson Malcolm. W. Schwartz Susan, Nozyce, 2000حول تطور أو نمو النزعة
الفردية لدى الطفل من خالل الرسم .حاولت الدراسة إلقاء الضوء على تطور ونمو النزعة الفردية لدى
الطفل من خالل تنمية مهارة الرسم لديه .على عينة من أطفال من عمر

17-3

سنوات .أوضحت الدراسة

أن الرسم له قدرة كبيرة على تنمية الروح الفردية واالستقاللية لدى الطفل بمرور الوقت.

 )13دراسة ( :)Nikoltsos, Catherine, 2000فن تدريس التربية الفنية لألطفال .حاولت الدراسة التعرف على
طرق ومناهج تدريس التربية الفنية لألطفال بالمدرسة .تمثلت عينة الدراسة أطفاال من مرحلة رياض
األطفال .استخلصت الدراسة إلى أن نوعية التعليم الفني لطفل مرحلة رياض األطفال ذات أثر إيجابي في
تنمية وتطور الروح الفنية لديه مستقبال .وتشير أيضا إلى مقدرة وتأثير الفن للطفل على نمو الوعي

االجتماعي والتطور النفسي والجسدي للطفل.
 )10دراسة ) )Davison Laura. E. Thomas Glyn, 2001تأثير الرسم على نفسية الطفل .كان الهدف من
الدراسة :تتبع أثر أو تأثير الرسم على نفسية ونمو الطفل .وفي األخير تؤكد الدراسة على مقدرة الرسم على

تحسين قدرة أو مهارة الطفل في استدعاء األشياء أو تذكرها بصورة لفظية أو ذهنية .ال توجد فروق واضحة

بين البنين والبنات عند أطفال الروضة (عينة البحث) في ممارسة نشاط الرسم ،ولكن توجد فروق دالة

إحصائيا بين أطفال المستوى األول بمرحلة الروضة ،وأطفال المستوى الثاني في ممارسة نشاط الرسم.
 )19ومن هنا حاول بعض الباحثين من إنشاء طرق عالجية ،مثل تلك الطريقة الصورية (
 )pictogtaphiqueالتي تساعد في اكتساب وتعلم اللغة الكتابية اليونانية ولتي وضعت من طرف

.)T. Mavrommati, 2002

Méthode
( T. Miles

 )18دراسة حنان محمود أحمد الزيات ( )0110حول العالقة بين نمو اللغة الشكلية في رسوم األطفال ونمو
اللغة اللفظية لديهم .محاولتا الكشف عن العالقة بين نمو اللغة اللفظية ونمو اللغة الشكلية في رسوم

األطفال .تكونت عينة الدراسة من  271طفال وطفلة تتراوح أعمارهم من  6-3سنوات وقد تم تقسيم العينة إلى

أربع مجموعات عمرية .اعتمدت الدراسة على استمارة البيانات األولية الخاصة بالطفل .اختبار رسم الرجل
لجودانف .مقياس تقدير نمو اللغتين اللفظية والشكلية لألطفال من  6-3سنوات .فكانت النتائج:
 -1وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات اللغة اللفظية ودرجات اللغة الشكلية.
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 -2وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات اللغة اللفظية ومتوسطات درجات اللغة الشكلية
للمجموعات العمرية األربع لصالح التعبير اللفظي في اختبار القدرة على التعبير اللفظي والشكلي

باستخدام القصة.

 )20كما نجد دراسة اسماعيل لعيس ( )0110في الكشف عن صعوبات القراءة وذلك باالهتمام بالنظام
السميولوجي ألولى عند األطفال المعسرين مقارنة باألطفال العاديين وهذا من خالل نشاط الرسم ،واقتراح
وسيلة بيداغوجية تساهم في اكتساب اللغة الكتابية وهذا من خالل تطوير القدرة السيميولوجية الرمزية

الخصبة التي تتجسد في نشاط الرسم.
وتوصل إلى أن األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين حسب السن في القدرة على التمثيل الخطي
للرموز في رسم موضوع مقترح ،بحيث تغلب لديهم الطابع األيقوني من الوحدات السيمولوجية فالتمثيل الذي

يعتمد على إعادة تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال يتم بنفس المهارة كما عند القراء

العاديين هذا القصور اإلدراكي الذاكري ال يمكن ربطه باإلنجاز الحركي اليدوي ألن التمثيل األيقوني ال
يختلف عن الحاالت العادية.
كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بين درجات التمثيل الرمزي ومستوى القدرة القرائية ،كما

بينت أن األطفال عسيري القراءة يعانون قصو ار واضحا في مهمة الكشف عن وحدات صوتية داخل
الكلمات مقارنة مع أقرانهم القراء العاديين (ضعف القدرة الفونولوجية).
رغم أن كل هذه الدراسات ال تتأسس على نموذج نظري معين ،فإنها سمحت بتوجيه االهتمام وفتح الطريق
حديثا نحو دراسة نشاط الرسم ،كمؤشر على النمو المعرفي لدى القارئ العادي
1993

 )P.A,والقدرة على النسق الحركي البصري

اإليجابي بين المتغيرين.

(J. Eloit, 1993

( Chapell J.A et Steitz

 )B.Bensuvetالذين أكدوا االرتباط

 )22دراسة سينثتا اتدريز ،روزال مارسيا ( )Cynthia Andreas, Rosal Marcia, 2005حول تعزيز تطور
اإلدراك البصري من خالل التربية الفنية العالجية .من أجل اختبار استخدام برنامج التدخل العالجي
بالتربية الفنية والمصمم لتنمية الخبرة اإلدراكية لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو اإلدراكي البصري.

بحيث خضع أربعة وسبعين طفال من الصف األول االبتدائي على مدار  16أسبوع في مدرسة حكومية .تم

تطبيق نموذج المهارات الفنية لتروجر كإخبار قبلي وتم التعرف على

11

طفل ممن يعانون من تأخر في

نمو اإلدراك البصري ،وقد تم مشاركتهم في برنامج فني عالجي لإلدراك البصري والمصمم لتعزيز نمو

اإلدراك البصري والمناسب لهذا السن .فكانت النتائج:
بعد انتهاء البرنامج العالجي بعد

27

أسبوع خضع األطفال الختبار بعدي وتمت مقارنة نتائج االختبار

القبلي والبعدي وأظهرت تقدما في المهارات الفنية واإلدراك البصري مع وجود داللة إحصائية لصالح تلك

المهارات.
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قدمت البيانات الكمية والكيفية دليال على أن هناك تقدم في المهارات الفنية لدى المشاركين في هذه الدراسة
البحثية مما يشير إلى أن برنامج العالج بالفنون يمكن أن يساهم في تنمية إدراك األطفال الذين يعانون من

تأخر في نمو اإلدراك للبصري في هذه المرحلة العمرية.

 )23دراسة سهام بدر الدين سعيد ( :)0110عنوانها نظرية الجشتالت كأساس إلعداد برنامج مقترح لتنمية
اإلدراك البصري للون والشكل لعينة من أطفال ما قبل المدرسة من ( )6-1سنوات .حاولت الدراسة إلقاء
الضوء على نظرية الجشطالت كأساس إلعداد برنامج مقترح لتنمية اإلدراك البصري للون والشكل ،وبدراسة

مدى إمكانية وضع برنامج لتنمية اإلدراك البصري للطفل من خالل قوانين مدرسة الجشتالت .وذلك على

عينة من أطفال ما قبل المدرسة من ( )6-1سنوات .وتوصلت النتائج إلى:

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين كل من المجموعة القبلية والبعدية في الشكل واللون. -هناك فروق في الدرجات لصالح المجموعة البعدية.

 نمو إدراك أطفال ثانية حضانة بالنسبة للون والشكل مرتفع عنه بالنسبة ألولى حضانة كلما تقدمالطفل في العمر الزمني والعمر العقلي ساعد ذلك على نمو إدراك جيد للون والشكل.

 )22دراسة منيرة إبراهيم راشد الدعيج ( :)0116حول فاعلية برنامج في األشغال الفنية لتخفيض حدة النشاط
وزيادة تركيز االنتباه لدى عينة من األطفال مفرطي النشاط الحركي .تهدف الدراسة إلى:
 -تعديل السلوك المتمثل في إفراط النشاط الحركي لألطفال مفرطي النشاط الحركي.

 الكشف عن فاعلية برنامج في األشغال الفنية في خفض حدة النشاط الحركي وزيادة تركيز االنتباهلديهم.

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال مفرطي النشاط الحركي من الجنسين أعمارهم ( 12-11سنة)
من مدرسة الجزيرة التجريبية الرسمية للغات بالقاهرة ،عددهم ( )17طفل .واعتمدت الدراسة على مقياس
اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي لدى األطفال (إعداد السيد علي السيد أحمد)،

استمارة تحكيم البرنامج .وكذا اختبار (ت)  T-testللعينات المرتبطة لتقدير الداللة اإلحصائية للطرف الواحد
كأداة احصائية معتمدة في الدراسة التي أشارت النتائج المتوصل إليها إلى تحقيق أهداف البرنامج المقترح
لألشغال الفنية لتخفيض حدة إفراط النشاط الحركي وزيادة تركيز االنتباه لدى األطفال مفرطي النشاط

الحركي .كما سجلت الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات االختبار القبلي ومتوسط
درجات االختبار البعدي لدى األطفال مفرط النشاط الحركي لصالح االختبار بعد تطبيق البرنامج المقترح.

مع صعوبة الحصول على داللة إحصائية واضحة للفروق بين الجنسين ولكن يوجد تأثير للبرنامج على
هؤالء األطفال.

 )21دراسة دعاء ممدوح بدوي شعبان ( ،)0110حول رسوم األطفال كمدخل لتنمية المهارات اليدوية والفنية
لدى طفل الروضة .كان الهدف من الدراسة التحقق من فعالية برنامج عن رسوم األطفال لتنمية بعض
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المهارات اليدوية والفنية لدى طفل الروضة .تكونت عينة الدراسة من

22

طفال من أطفال المستوى الثاني

رياض أطفال  KG2في محافظة الفيوم ،والعينة تمثلت في مجموعة واحدة تجريبية .تمثلت النتائج في:
-

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيق القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية على اختبار هيسكي نيبراسكا لصالح التطبيق البعدي .أي أثبت برنامج رسوم

األطفال فعاليته في تنمية استعداد الطفل للتعلم على اختبار هيسكي نيبراسكا.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيق القبلي والبعديللمجموعة التجريبية على مقياس المهارات اليدوية والفنية لصالح التطبيق البعدي .أي أثبت برنامج
رسوم األطفال فعاليته في تنمية المهارات اليدوية والفنية المقترحة في الدراسة لدى طفل الروضة.

 )22دراسة ( )Magali Noyer-Martin, René Baldy, 2008تحت عنوان "اكتساب الكتابة لدى أطفال من
إلى

3

3

سنوات :دراسة تطورية عرضية" ،كان الهدف من هذه الدراسة هو اثبات و/أو إظهار التباين من

خالل دراسة طولية بين التحاليل المقدمة ،وكذا مقارنة قدرات اطفال المجموعات المستقلة ،ومنه تعيين

مختلف االستراتيجيات المستخدمة في الكتابة وكذا مراحل نموها بين

تطورية عرضية ،ومنه سيرورة هذه الدراسة تتمثل في متابعة ولمدة

3

3-3

سنوات وذلك بتحقيق دراسة

سنوات وباالعتماد على

مختلفة في كل سنة ،أربع فرق من األفراد تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين

3

إلى

6

3

ميزانيات

سنوات خالل المرحلة

األولى من التحليل ،ثم نعرض االستراتيجية المعتمدة في كل مرحلة من طرف كل مجموعة ،ستسمح لنا
هذه الطريقة التطورية العرضية من جهة دراسة نمو االستراتيجيات من خالل الدراسة الطولية ،واثبات تباين

المهارات وهذا من خالل مقارنة األفراد من نفس الفئة العمرية والمتواجدون بفرق مختلفة من جهة ثانية.
في المرحلة األولى من الدراسة ) (t1تمثلت عينة الدراسة من

127

تلميذ وتلميذة يمينين ،اللغة األم الفرنسية

مع االلتزام بشروط المنهج بمعنى التجانس بين األفراد ،قسمت إلى أربع فرق الصغيرة ( 3سنوات وشهرين)

المتوسطة ( 1سنوات و 1أشهر) الكبار ( 1سنوات و 3أشهر) واالبتدائي ومن نفس المدرسة ( 6سنوات
وشهرين) ،باإلضافة إلى

67

تلميذ يمثلون المجموعة الضابطة تتميز بنفس خصائص المجموعة التجريبية،

كما تم تقسيمهم أيضا إلى  1فرق عمرية 1 :سنوات ( 1سنوات و 1أشهر)  6سنوات ( 6سنوات وأربع أشهر)،
7

سنوات ( 7سنوات وشهرين) و 3سنوات ( 3سنوات و 3أشهر) متمدرسين بصورة عادية في المدرسة

االبتدائية.

بالنسبة لألدوات فقد تم االعتماد على األشكال في بناء التعليمة (دائرة وخطوط مستقيمة) وكذا الحجم
(صغير ،كبير) وكذا الصورة المرجع ،وقد تم اختيار الصورة المرجع من خالل دراسة تمثلت في الطلب من

عينة من األطفال في سن

3

سنوات رسم :ثعبان ،عصى ،قلم ،خبزه ،كرة ،وقد بينت النتائج أنه تم تحقيق

رسم الكرة والقلم في صورتها المبسطة من طرف أغلبية أفراد العينة ومنها تم اعتمادها كمرجع في االختبار

المطبق في الدراسة .وكذلك الشأن بالنسبة للكلمات المختارة من أجل االختبار ،فلقد تم اختيار الكلمات التي
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تمكن أغلبية أطفال القسم التحضيري من كتابتها بصورة صحيحة ،يعطى لكل طفل ورقة بيضاء ( )A3وقلم

رصاص ،ومنه كانت تعليمة الدراسة في" :ارسم كرة صغيرة هنا -ويقوم المختبر بإشارة إلى يسار الورقة-
بجانب الكرة الكبيرة ،قلم صغير وقلم كبير "وعند انتهاء الحالة من الرسم يطلب منه "تحت الرسم اكتب ما

يمثل" ،ويطلب من كل طفل من أطفال المجموعات التجريبية تنفيذ التعليمة على ثالث مراحل بحيث يكون
الفارق الزمني بين المرحلة وتلك التي تليها سنة كاملة ،فمثال األطفال الذين تتراوح أعمارهم الزمنية
سنوات في المرحلة األولى ستصبح أعمارهم

1

3

سنوات في المرحلة األخيرة أي ) ،(t3ومن أجل التحكم في

متغير المكتسبات التعليمية الناتجة عن تكرار التعليمة ،يتم مقارنه مهارات األطفال المشاركين في التجربة

الطولية بتلك التي يمتلكها أطفال المجموعة الضابطة بعدها يتم جمع اإلنتاجات الخاصة لكل مرحلة زمنية
) (t2) ،(t1و).(t3
تعريف االستراتيجيات المعتمدة في تحليل نتائج الدراسة :في االستراتيجية التصويرية (

La stratégie

» )«Picturaleتظهر الكتابة إما على شكل خطوط مشابهة للرسم ،واما ترتبط بالرسم فضائيا .ومنه فالرسم
والكتابة يمثالن نظاما تدوينيا موحدا .بالنسبة لالستراتيجية الفضائية ( )La stratégie spatialeتظهر كتابات

الطفل على شكل خطوط عمودية صغيرة ،أو أنصاف دوائر ،أو على شكل خط مستمر أفقيا .فهي بذلك

تأخذ بعين االعتبار الخصائص السطحية كالخطية ( ،)Linéaritéفي االستراتيجية السيميولوجية (

La

 ،)stratégie sémiotiqueينتج الطفل أشباه الكلمات متكونة من حروف مخترعة أو صحيحة (مع غياب
العالقة بالفونولوجيا) ممزوجة بحروف معكوسة (كتابة بصورة مرآة) أو أرقام ،في الغالب ال ينتج األطفال

حروفا لها عالقة بالفونولوجيا ،سوى حالتين ينتجون حروفا لها عالقة بالكلمة .وفي حالة ما إذا تم إنتاج
ثالث إلى أربع حروف ال توجد عالقة فونولوجية والكلمة المرجع فإننا نعتبر كتابتهم تعتمد على خصائص

االستراتيجية السيميوتيكية .أما بالنسبة لالستراتيجية الفونوقرافية

(stratégie phonographique

 )Laنجد

الطفل ينتج واحد أو أكثر الحروف تتوافق فونيتكيا والكلمة الهدف ،يمكنه إنتاج حرف من كلمة ،حرف
باالعتماد على مقطع (حرف مقطع) أكثر من حرف بواسطة مقطع أو جميع العالقات فونيم /قرافيم ،اما

بالنسبة لالستراتيجية االمالئية ( )La stratégie orthographiqueفتمثل الكتابة الصحيحة للكلمة.
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االستراتيجية
التصويرية
-الخلط

الربط -الفضائية

التعريف
خطوط متماثلة بالنسبة للكتابة والرسمخطوط متمايزة ولكنها مرتبطة فضائيا

-منفصلة

-خطوط صغيرة عمودية

 -متصلة

 -خطية

السيميوتيكية
-مخترعة

المثال

-حروف مخترعة

-ممزوجة

 -كتابة مرآة ،المزج باألرقام أو حروف (مخترعة أو صحيحة)

-حروف

 -حروف صحيحة

الفونوقرافية

-االستراتيجية المقطعية

-حرف بمقطع

-االستراتيجية المقطعية

-األلفبائية -أكثر من حرف بمقطع

االستراتيجية االلفبائيةاالمالئية

 -جميع التقابالت فونيم /قرافيم

-كلمة صحيحة دون حذف أو إضافة الحروف

الشكل رقم  :0يمثل مختلف استراتيجيات الكتابة وأمثلة لها نقال عن ()Magali Noyer-Martin ,René Baldy, 2008

لقد بّينت النتائج المتوصل إليها أن
النتائج أن نمو المهارات الخاصة بالمجموعات يمكن وصفها كالتالي:
%11.2

األطفال الذين تتراوح أعمارهم الزمنية

سن

1

3

يستخدمون نفس االستراتيجية .بالنسبة للدراسة الطولية ّبينت

سنوات يعتمدون على االستراتيجية التصويرية أثناء الكتابة ،عند

سنوات تتباين المهارات لدى األطفال بحيث يعتمد البعض على االستراتيجية التصويرية والسيميوتيكية،

وكذا االستراتيجية الفضائية عند فئة قليلة من األطفال .في

1

سنوات تتناقص االستراتيجية التصويرية لتأخذ

مكانها االستراتيجية السيميوتيكية ،غالبا ما يعتمد األطفال في مرحلة في  6سنوات على االستراتيجية الفونوقرافية

في الكتابة ،التي تتناقص ما بين

6

إلى

7

سنوات لتفسح الطريق لالستراتيجية االمالئية .هذا كما بينت النتائج

المتحصل عليها عند مقارنة نتائج المجموعات التجريبية بنتائج المجموعات الضابطة أنه ال يوجد تأثير لعامل

التكرار على نتائج المجموعات التجريبية وهذا باالعتماد على معامل االتفاق االحصائي لـ ( )Fisherبمعنى أنه

تطور استراتيجيات الكتابة لدى المجموعات التجريبية يرجع إلى عامل النمو بصفة عامة و/أو نتيجة لالكتسابات
المدرسية وال يرجع إلى تأثير تكرار التعليمة.
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تحليل المسارات الفردية:

من خالل تحليل نتائج بعض الحاالت سجل الباحثان أن األطفال الذين أظهروا في سن

1

سنوات تأخ ار

(بحيث نجدهم يعتمدون على االستراتيجية التصويرية أو الفضائية) قد أظهروا تأخ ار أيضا عند  6سنوات .حيث
أن األطفال الذين يعتمدون على االستراتيجية التصويرية في سن

1

سنوات ،نجدهم أيضا في سن

6

سنوات

يكتبون حروفا ال عالقة لها بالكلمة المرجع .فلقد بينت التحاليل الطولية لتطور مهارات األطفال الذين يعانون من

صعوبة في سن

6

سنوات عدم تطور استراتيجية الكتابة المعتمدة خالل مرحلة

1

و 1سنوات .ومنه نستنج أن

إلى

1

سنوات سيظهرون تأخ ار في

األطفال الذين يعتمدون على االستراتيجية التصويرية والفضائية في سن

النمو عند سن  6سنوات.

1

في األخير تتفق نتائج الدراسة التالية ونتائج الدراسات التي قام بها (

DeGoes et Martlew, 1983.

 ،)Tolchinsky Landsman et Levin, 1985. Fijalkow et Levin, 1993بحيث بينت الدراسة الحالية أن أطفال
المرحلة

3

سنوات يخلطون بين الرسم والكتابة ويعتمدون على االستراتيجية التصويرية عند الكتابة ،بحيث

يستغل ون الخصائص الخاصة بالرسم التي يعرفونها من أجل تطوير شكل أخر من أشكال التدوين أال وهو

الكتابة .هذه المالحظة تأكد أهمية الرسم في اكتساب الكتابة التي أشار إليها كل من (
et Saada-Robert et Hoefflin, 2000

أطفال المرحلة العمرية

3

Levin et Bus, 2003.

 .)Ferreiro, 2000إذا كانت االستراتيجية التصويرية مسيطرة على إنتاجا

سنوات فإنه علينا انتظار سن

6

سنوات لتختفي هذه االستراتيجية نهائيا من إنتاجات

األطفال .إذ أنه عندما يعي األطفال العالقة الموجودة بين الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوبة ،يختفي الربط بين
الرسم والكتابة.
في سن

1

سنوات نالحظ عدم وجود استراتيجية مسيطرة على إنتاجات األطفال بحيث نالحظ تباين في

االستراتيجيات المعتمدة أثناء الكتابة ،فبعضهم يكتب مثلما يرسم ،في حين بعض األطفال يظهرون كتابة خطية
أما البعض األخر فنجدهم يكتبون حروف ليس لها عالقة باللغة الشفهية ،هذا ما يفسر التباين المرتبط بالعامل

الفروقات الفردية المرتبطة بمهارات الكتابة المالحظة في سن

1

سنوات ،مما يجعل هذه المرحلة تعتبر كمرحلة

فاصلة –حدية -في اكتساب الكتابة.
في سن

1

سنوات أغلبية األطفال يكتبون حروفا ليست لها عالقة باللغة الشفهية ،وحتى بعد ظهور بعض

الحروف فلقد تم تسجيل بعض الحاالت التي تعاني من تأخر بحيث يواصلون في رسم من أجل الكتابة
(االستراتيجية التصويرية) ،في

6

سنوات وتحت تأثير االكتسابات المدرسية ،يكتسب أغلبية األطفال القواعد

التحويلية فونيم /قرافيم وبالرغم من مواصلة بعض األطفال في كتابة حروف ال عالقة لها باللغة المنطوقة إلى
أنه قد يرجع ذلك إلى عدم اكتمال معارفهم حول النظام األلفبائي من أجل الربط بين الحروف والفونيمات.

وانطالقا من  7سنوات يتمكن األطفال ليس فقط من الروابط الفونوقرافية وانما أيضا من القواعد اإلمالئية.
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يفترض ( )Baldy, 2002أن التغيير يتم على مستويين :االنتقال من استراتيجية إلى أخرى بمعنى أن الطفل

يكتب بطريقة مغايرة عن تلك التي كان يعتمد علها سنة من قبل ،واما نسجل تحسن على مستوى نفس

االستراتيجية أي إضافات في نفس االستراتيجية وقد فسر ذلك أن معارف الطفل تتطور وفقا لمتطلبات خارجية
التي تشكلها ،لهذا وخالل فترة محدد يصبح بروز استراتيجية جديدة أمر ضروري ،تجبر هذه االستراتيجية الجديدة
بدورها الطفل إلى تجريب إشارات جديدة تكون أكثر موائمة للكتابة الجديدة ،وكذا اختبار فرضية جديدة على حد

تعبير ( )Ferreiro, 2000فمثال عندما تبرز االستراتيجية الفضائية ،ينتج الطفل أوال خطوط أفقية ،موجات ،دوائر
وبعدها موجات غير منتظمة مؤلفة من سلسلة دوائر مستقيمة ومعكوسة ،يصل هذا التحسن في االستراتيجية

الفضائية إلى مرحلة الضغط مما يخلق حالة عدم الرضا لدى الطفل الذي يقوم بالكتابة ،هذا ما يدفعه إلى
اختبار وتجريب استراتيجية جديدة (االستراتيجية السيميوتيكية مثال) التي تتميز بكتابة حروف أو أشباه حروف.
كما بينت النتائج التي أقيمت على حاالت معينة من كل مجموعة أن هناك بعض األطفال الذين يعانون
من تأخر بحيث أنهم يستمرون في استخدام االستراتيجية التصويرية حتى سن  1إلى  1سنوات وهذا التأخر يستمر

حتى سن

6

سنوات أين يقومون بإنتاج حروف ال ترتبط باللغة الشفهية (االستراتيجية السيميوتيكية) في حين أن

بقية أطفال هذه المرحلة العمرية يأخذون بعين االعتبار العالقة بين الفونام والقرافيم (االستراتيجية الفونوقرافية)

بمعنى األطفال الذين يظهرون خلط بين الرسم والكتابة في سن  1إلى

1

سنوات ،يواجهون صعوبات في سن

6

سنوات في إقامة الروابط بين الفونيمات وما يقابلها من قرافيمات التي تعتبر أساسية لتعلم الكتابة ،ومنه البد أن
يجذب استمرار الخلط بين الرسم والكتابة انتباه المعلمين ،ومنه تفترض هذه الدراسة أنه على المعلمين التدخل

مبك ار من أجل مساعدة الطفل على تجاوز مرحلة التمييز رسم/كتابة حتى يتمكن الطفل من اكتساب عادي

للكتابة فيما بعد ،كما يعد المظهر الحركي عنصر أساسي يأخذ بعين االعتبار من طرف المعلمين عند تعليم
الكتابة ،إذ تفترض الدراسة الحالية أن الصعوبات حركية التي يعاني منها أطفال في سن

6

سنوات تكون ناتجة

عن نقص في التدريب على إنتاج الحروف خالل المراحل السابقة (االستراتيجية الفضائية بصورة خاصة ما بين

 1-1سنوات) وتتفق هذه النتائج والنتائج التي توصل إليها كل من ( )Graham, Harris et Fink, 2000التي بينت

أهمية التدريب على الكتابة من الناحية الحركية من أجل تخطي صعوبات الكتابة ،العديد من الدراسات (Page-

)Voth, Graham, 1999. Graham, 2000. Graham, Harris, Fink-Chorzempa, 2002

التي أقيمت على

صعوبات الكتابة والقراءة لدى الطفل قامت بتحليل تأثير طرق التدريس على هذه المكتسبات ومنه ومن أجل فهم

جيد ألصل هذه الصعوبات البد من االعتماد والبحث حول السيرورة التطورية لهذه الصعوبات المدرسية ومنه
الوصول إلى طرق من أجل عالجها.)Magali Noyer–Martin, René Baldy, 2008, p.p.449-459( .

 )23دراسة سامية عبد النبي عفيفي ( :)0110حول أثر برنامج تدريبي لإلدراك البصري في مواجهة صعوبات
التعلم في مهارات الكتابة .هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي قائم على اإلدراك البصري في
تنمية مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في مهارات الكتابة لدى تالميذ الحلقة األولى من
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التعليم األساسي من خالل جلسات البرنامج المقترح .بلغ عدد أفراد عينة الدراسة األساسية ( )67تلميذا

وتلميذه من تالميذ الصف الثالث االبتدائي ذوي صعوبات تعلم الكتابة .استخدمت الباحثة اختبار تشخيص

صعوبات الكتابة ،اختبار الذكاء إعداد إجالل محمد سرى ،اختبار تشخيص صعوبات اإلدراك البصري

(إعداد الباحثة) ،مقياس تقدير السلوك لفرز حاالت صعوبات التعلم (إعداد مصطفى كامل) ،برنامج في

اإلدراك البصري إعداد الباحثة .كما اعتمدت على حساب المتوسط واالنحراف المعياري .اختبار ()T-test
لحساب داللة الفروق بين المتوسطات .توصلت الدراسة إلى:
-

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة في المجموعة

-

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة في المجموعتين

التجريبية في القياس القبلي والبعدي لمهارات الكتابة لصالح القياس البعدي.

التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارات الكتابة لصالح المجموعة التجريبية.

 )20دراسة مروى سالم سالم محمد ( :)0100حول أثر تدريب اإلدراك البصري في تحسين مهارات القراءة
والكتابة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي .تمثل هدف الدراسة في تحسين

مهارات القراءة الجهرية ومهارات الكتابة العادية لذوي صعوبات تعلم القراءة من خالل جلسات البرنامج

المقترح .تكونت العينة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي وقد بلغت ( )23تلميذا ( )22من الذكور و( )6من
اإلناث .اعتمدت الدراسة على اختبار القدرات العقلية ألتيس لينون ،اختبار القراءة الجهرية لجودن ()1177
واختبار الكتابة لجودن ( )1177تعريب محمود فندى العبد ،أداة تشخيص اإلدراك البصري للعسر القرائي
والكتابي من إعداد الباحثة ،البرنامج العالجي لصعوبات القراءة والكتابة من إعداد الباحثة .فكانت النتائج:

 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األف ارد بالمجموعة التجريبيةقبل وبعد تطبيق البرنامج ،على االختبار الشفهي للقراءة في اتجاه القياس البعدي.

 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي الختبار القراءة الشفهي للقراءة في اتجاه المجموعة التجريبية.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيقالبرنامج على االختبار الشفهي للقراءة.

 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبيةقبل وبعد تطبيق البرنامج ،على جميع أبعاد االختبار الكتابي والدرجة الكلية لالختبار في اتجاه القياس

البعدي.

 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي لالختبار الكتابي في اتجاه المجموعة التجريبية.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيقالبرنامج على جميع أبعاد االختبار الكتابي والدرجة الكلية لالختبار.
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 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسيين البعديوالتتبعي الختبار القراءة الشفوي.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسيين البعديوالتتبعي ألبعاد االختبار الكتابي والدرجة الكلية لالختبار.

 )29الدراسة التي قام بها ( )Vaid et collaborateurs, 2011بالواليات المتحدة األمريكية والتي نشرت بمجلة
(Psychology
drawing

 )Socialوكان عنوان الدراسة (

Script directio, ality affects depiction of depth in

" )representationalتأثير اتجاه الكتابة على عمق التمثيل بواسطة الرسم "والهدف من هذه

الدراسة هو إظهار مدى تأثير اتجاه المهارات قراءة/كتابة على تمثيل العمق في الرسم ،بحيث قام الباحثون

بمالحظة مجموعتين من المراهقين ( 21-17سنة) يختلفون في اتجاه اللغة المكتوبة األم ،مجموعة من القراء
باتجاه يسار يمين متكونة من

116

طالب أمريكي

(11

يميني

و12

يساري) ومجموعة قراء من اليمين إلى

اليسار تتكون من  11طالب قطري ( 11يميني و 17يساري) وتمثلت المهمة المطلوبة في تخيل منزلين ،واحد

يكون قريب واألخر بعيد ،ومن ثم القيام برسمهما ،بعدها قام الباحثون بحساب نسبة الرسومات التي كان

فيها رسم المنزل القريب على يسار المنزل البعيد ،وقد بينت النتائج نسبة مرتفعة بصورة دالة لدى مجموعة

القراءة يسار يمين ( )%73.3بالمقارنة والقراء يمين يسار ( )%12.21مهما كانت الجانبية لديهم ومنه استنج
الباحثون أن عمق التمثيل بالرسم يتوقف على الميول نحو االتجاه المكتسب ثقافيا في قراءة وكتابة اللغة.
وفي نفس اإلطار نجد:
 )28دراسة ( )Kebbe et Vinter, 2013المنشورة بمجلة

(of Cross-Cultural Psychology

)Journal

األمريكية والمتمثلة في "كيف يؤثر العمر ،الثقافة وكذا الجانبية في اتجاه رسم األشياء بصورة جانبية"
والهدف من هذه الدراسة هو اختبار اختالف توجه األشياء المرسومة بصورة جانبية باختالف الثقافة (من

خالل اتجاه اللغة المكتوبة) وكذا عمر الحاالت .بحيث طلب الباحثون من مجموعة متكونة من

36

طفال

فرنسيا (اتجاه اللغة المكتوبة من اليسار إلى اليمين) ومجموعة من  36طفل من سوريا (اتجاه اللغة المكتوبة
لديهم من اليمين إلى اليسار) تتراوح أعمارهم الزمنية من

 3 ،6و17

سنوات ،رسم جانبي لعدة أشياء (مثال

مجه ،طائرة ،كأس ،كلب) كل األطفال يمينيين (يستخدمون اليد اليمنى) ثم قام الباحثون بحساب مؤشر

التوجه من خالل تطبيق المعادلة :مجموع األشياء المرسومة الموجهة نحو اليمين ناقص مجموع األشياء
الموجهة نحو اليسار تقسيم مجموع الرسومات الكلي ،هذا المؤشر يتراوح بين ( 1-توجه مطلق نحو اليسار)

و1+

(توجه مطلق نحو اليمين) لقد بينت النتائج نماذج متعاكسة جانب التوجه بين الفرنسيين والسوريين،

ابتداء من سن  3سنوات فقط ،بحيث يتجه األطفال إلى رسم األشياء متجهة نحو اليسار (مؤشر سالب) في
حين يتجه األطفال السوريين إلى رسم األشياء متجهة نحو اليمين (مؤشر موجب) .في سن  6سنوات لم يتم
تسجيل انحراف في التوجه مهما كانت ثقافة الطفل (مؤشر قريب من الصفر) ومنه استنتج الباحثان من
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خالل هذه الدراسة ان هناك ارتباط بين اتجاه رسم األشياء والمهارات الثقافية المتعلقة بالقراءة والكتابة التي

تنمو بالتدريج عند الطفل ،ومنه فإن اختالف االتجاه في رسم األشياء الذي يظهر في سن  3سنوات يعتبر

دليل على اكتساب هذه المهارات االتجاهية الثقافية.

)(Delphine Picard, 2015, p.p.90-91

 )30دراسة ( )Garbarini et collaborateurs, 2013وهي دراسة منشورة بمجلة ( )Neuroimageحول
المكانزمات العصبية المتدخلة أثناء نشاط الرسم ،وتهدف الدراسة إلى معرفة كيف تتغير اإلعدادات الحركية

(المسارات أثناء الرسم) والنشاط العصبي خالل استخدام اليدين معا –في نفس الوقت-في نشاطين مختلفين
أثناء تنفيذ مهمات حركية حقيقية أو تخيلية ،وتكونت عينة الدراسة من  27حالة تتراوح أعمارهم الزمنية

23

سنة ،وقد تم تنفيذ مهمات تخطيط مستمر مع تسجيل النشاط العصبي وذلك باالعتماد على التصوير

العصبي الوظيفي ( )IRM-fonctionnelوهذا خالل ظروف تنفيذ واقعية وقد قسمت المهمات على ستة
مراحل:
أ -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى اليد اليسرى في حالة سكون (حركة يد واحدة).
ب -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى وأخر بواسطة اليد اليسرى (حركة متطابقة لليدين معا)

ت -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى وبرسم الدائرة بواسطة اليد اليسرى (حركة ال متطابقة
لليدين معا).

وفي حالة وضعية التخيل يقوم المشاركون بـ:
ث -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى اليد اليسرى في حالة راحة (حركة يد واحدة).
ج -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى وتخيل رسم خط أخر بواسطة اليد اليسرى (تخيل حركة
متطابقة لليدين معا)

ح -القيام برسم خط مستقيم بواسطة اليد اليمنى وتخيل رسم دائرة بواسطة اليد اليسرى (تخيل حركة ال
متطابقة لليدين معا).
وقد تم تحليل الخطوط المنتجة بواسطة اليد اليمنى باالعتماد على درجة انحراف الخط المستقيم (مدى
االنحراف بالمقارنة والخط العمودي النموذجي) ،وقد بينت النتائج انحرف واضح في الوضعيات الالتطابق

النشاط (ت ،ح) بالمقارنة ووضعية التطابق (ب ،ج) وكذا الراحة (أ ،ث) ،في حين بينت النتائج المتحصل
عليها بواسطة ( )IRM-fonctionnelاستثارة الباحة الحركية الثانوية

(motrice supplémentaire

)L’aire

والباحة الحركية األحادية اليمنى ( )L’aire motrice cingulaire droiteوالقشرة الجدارية الخلفية في الفص
الجداري العلوي وذلك خالل المهمات في حالة الالتطابق التنفيذية (ت) والتخيلية (ح) ومنه استنتج الباحثون
أن تخيل والقيام بحركات ال متطابقة بواسطة اليدين يؤدي إلى انحناء الخطوط المرسومة وكذا استثارة نفس

المناطق العصبية.
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 )32دراسة ( )Picard, 2015والتي بينت خالل دراسة مسحية حول عدد المقاالت العلمية باللغة اإلنجليزية التي
تناولت الرسم في ميدان علم النفس خالل الموسم  2713-2711قد وصل إلى  123مقال قسمت كالتالي:

مقال سنة

31 ،2711

مقال سنة

17 ،2712

تصنيفها إلى أربع محاور تمثلت في:

17

مقال في سنة  ،2713وبعد االطالع على جميع المقاالت تم

 محور الدراسات اإلسقاطية :بحيث تناولت مقاالت التي نشرت ضمن هذا المحور الرسم في مظهرهاالسقاطي (عالقته والخصائص الشخصية للفرد) .وعددها  27مقاال أي بنسبة .%16

 محور الدراسات التربوية :يضم هذا المحور المقاالت التي تناولت الرسم من منظور تربوي (عالقتهوالمكتسبات المدرسية و/أو التقنيات التربوية) وعددها  12مقاال أ بنسبة .%1

 محور الدراسات المرضية :يجمع هذا المحور الدراسات التي تناولت العالقة بين الرسم ومختلفاألمراض (األمراض التطورية أو التي تصيب الجهاز العصبي المركزي ،أو األمراض المرتبطة
بالشيخوخة) وعددها  13مقاال أي بنسبة .%37.1

 محور الدراسات حول المكانزمات :ويشتمل هذا المحور على المقاالت التي تناولت عالقة الرسمبالمكانزمات المتدخلة في نشاط الخطي (المكانزمات العصبية ،المعرفية واإلدراكية–الحركية) وعددها

13

مقاال أي بنسبة (Delphine Picard, 2015, p85) .%37.1
.1.1

التعقيب على الدراسات السابقة
إن الدراسات التي تناولت عسر القراءة كثيرة ومتعددة ومتنوعة غير أن تلك التي تناولت االرتباط بين

عسر القراءة ونشاط الرسم وباألخص رسم الموضوع مقترح "موضوع بحثنا" تكاد تكون منعدمة –حسب علم
الباحثة ،-إال أننا اكتفينا بذكر بعض الدراسات التي تخدم جوانب أخرى من بحثنا".
 -1هدف وموضوع الدراسات:
اهتمت الدراسات العربية بوصف ظاهرة صعوبات القراءة التي بدأت باالنتشار في الدول العربية بنسبة كبيرة،

وعالقتها بظواهر أخرى كالتأخر الدراسي ،فرط النشاط ،االنتباه والمها ارت اإلدراكية البصرية والحركية

والعوامل االجتماعية واالقتصادية (بدرية سعيد المال.Obrien et al, 1988 . Joseph, 1984.0582 ،

 Szeszulski 4441والذاكرة وبصورة الخاصة الذاكرة العاملة (أمينة إبراهيم شلبي )0111 ،أما الدراسات
األجنبية قد اهتمت أكثر بالعالقة االرتباطية بين عسر القراءة والقدرة الفونولوجية "أي العسر القرائي وارتباطه
بالعجز الفونولوجي" والذي يتمثل في خلل على مستوى االستراتيجيات التي يعتمدها الطفل "العسير" أثناء

التعرف على الكلمات المكتوبة خاصة تلك التي تقوم على الوساطة الفونولوجية (كاتزMonique .0006 ،

 .)spranger charolles.S. casalis . ،plazaكما تناولت دراسات أخرى عالقة نشاط القراءة واالنتباه،
الفهم وكذا باقي المحددات والعمليات المعرفية األخرى (محمد هويدي  .)1991كما اختلفت الجهود في تفسير
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اضطراب عسر القراءة وبذلك اختلفت البرامج التي بنيت لعالج بعض مظاهره (صعوبات القراءة)

( . Murray, 1990شيماء محمد الدياسطى  )0000خاصة منها البرامج المعرفية كتلك التي تقوم على نظرية
"معالجة معلومات"(خالد مطحنة.)1994 ،

أما فيما يخص الدراسات التي تناولت الرسم فقد تباينت الموضوعات التي تمت معالجتها ،حيث تناولت

بعض الدراسات واقع الرسم ( )Picard, 2015. Wim Huysecom, 1976ومراحل نموه لدى الطفل ( France
 )Darras, 1996 .Cloutier, 1989وكذا العوامل المؤثرة فيه ( Kebbe et Vinter, 2013.Chan Lily, Loui

) ،Lobo, 1993. Garbarini et collaborateurs, 2013وأغلب الدراسات تناولت عالقة الرسم وكذا أهميته
في اكتساب أو تعلم بعض القدرات والعمليات المعرفية بحيث نجد معظم الدراسات تبين أهمية الرسم في تعلم

نشاط الكتابة (،)Magali Noyer-Martin, René Baldy, 2008 Vaid et collaborateurs, 2011.

محاولين بذلك توضيح مراحل نمو الكتابة وموضع الرسم منها ،وباالضافة إلى الكتابة نجد عالقته في تحسين

االدراك والتمييز البصري (دايفيد ساباتينو ،سيدني ميلر .0000 ،سهام بدر الدين سعيد Cynthia .0110

 ،)Andreas, Rosal Marcia, 2005التفكير االبتكاري (سلوى عثمان مصطفى عثمان .0000 ،أمل عبد

الفتاح أحمد سويدان ،)0000 ،تنمية القدرات الحركية الدقيقة ( ،)Traynelis, 1994وكذا تخفيض من بعض
المظاهر السلوكية المرضية كفرط النشاط وقلة االنتباه والتركيز (منيرة إبراهيم راشد الدعيج .)0116 ،كما تناولت
دراسات أخرى دور الرسم في رفع مستوى اإلنجاز ( )Melaville Atelial,Blank Martin J, 1996والتحصيل

الدراسي

(، Partz, Seron et Vander Linden, 1992 ،Nancy E, Wood, 1977

Bezruczko,

 ،Nikolous, 1997وهذا من خالل اعتماده كمدخل لتعليم وتنمية بعض المهارات المتدخلة لدى بعض األطفال

(أماني مصطفى محمد البساط،
سالم سالم محمد،

.0100

0000

 .دعاء ممدوح بدوي شعبان .سامية عبد النبي عفيفي،

.0110

وهذا من خالل اعداد برامج تدريبية وكذا تأثيره على النمو النفسي

مروى

والمعرفي،

واالجتماعي واللغوي (Watson . O Donnell Johnson, Teresa Mary, 1999. Collado Fatima, 1999

 ، Davison Laura. E. Thomas Glyn, 2001. Malcolm. W. Schwartz Susan, Nozyce, 2000كما
بحثت بعض الدراسات في عالقة الرسوم والصور بتعلم القراءة وكذا دورها في الكشف عن صعوباتها والتي

أظهرت أن لها تأثير كبير على األداء القرائي نظ ار لالرتباط القوي بين القدرة السيميولوجية الرمزية الخطية

(الرسم) واألداء القرائي( .اسماعيل لعيس ،)0110 ،من بين هذه الدراسات تلك التي حاولت توضيح أهمية
الرسومات في األداء القرائي خاصة الفهم القرائي لدى ألطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية (المسيقح،

).K. Mokhtariet, C. Richard, 1998( )-Barr, 1986( )J1116

والدليل على ذلك كون معظم االختبارات التي

تقيس القراءة مزودة برسومات على جانبي النص " مثال اختبار ( ،)L’alouetteاختبار العطلة لغالب...إلخ"،

ونظ ار ألهمية الصور والرسومات في فهم القراءة ظهرت الطريقة الصورية التي تساعد في اكتساب القراءة بمعنى

اعتماد الرسم كوسيلة للعالج والتكفل بهذه االضطرابات .ومن هنا ظهرت أهمية نشاط الرسم في تقييم وتحسين

األداء القرائي باعتبار أن الرسم مؤش ار على النمو المعرفي لدى القارئ العادي.
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 -2من حيث عينات الدراسة:

انحصرت عينات القسم األول من الدراسات على فئة األطفال الذين يعانون من العسر القرائي وقد اختلفت

الدراسات في عدد أفراد العينة من حالة واحدة إلى  .1711وبصفة عامة لقد تمت معظم الدراسات على أطفال
يعانون عسر القراءة ومجموعة أطفال عاديين للكشف عن العالقة القائمة بين صعوبة القراءة وباقي الظواهر

"االنتباه ،التأخر الدراسي( "...بدرية سعيد المال4441 .Obrien et al, 1988 . Joseph, 1984.0582 ،

 .Szeszulskiكاتز .spranger charolles.S. casalis . ، Monique plaza.0006 ،محمد هويدي .1991

 .Murray, 1990شيماء محمد الدياسطى  . 0000خالد مطحنة.)1994 ،

في حين تباينت عينات الدراسات التناولت نشاط الرسم بين األطفال الذين يعانون من من اضطرابات

مختلفة االدراك التمييز البصري ،صعوبات التعلم ،واألطفال العاديين .أغلبهم أطفال التحضيري ( Picard, 2015
Kebbe et Vinter, 2013.Chan Darras, 1996 .France Cloutier, 1989 .Wim Huysecom, 1976
Magali Noyer-Martin, René Lily, Loui Lobo, 1993. Garbarini et collaborateurs, 2013

 . Baldy, 2008 Vaid et collaborateurs, 2011دايفيد ساباتينو ،سيدني ميلر .0000 ،سهام بدر الدين

سعيد  .Cynthia Andreas, Rosal Marcia, 2005 .0110سلوى عثمان مصطفى عثمان .0000 ،أمل عبد

الفتاح أحمد سويدان ،Traynelis, 1994 .0000 ،منيرة إبراهيم راشد الدعيجMelaville Atelial,.0116 ،

،Partz, Seron et Vander Linden, 1992 ،Nancy E, Wood, 1977 Blank Martin J, 1996
 ،Bezruczko, Nikolous, 1997أماني مصطفى محمد البساط .0000 ،دعاء ممدوح بدوي شعبان .سامية

عبد النبي عفيفي .0110 ،مروى سالم سالم محمدO Donnell . Collado Fatima, 1999( .0100 ،

. Watson Malcolm. W. Schwartz Susan, Nozyce, 2000.Johnson, Teresa Mary, 1999

 ،Davison Laura. E. Thomas Glyn, 2001اسماعيل لعيس .0110 ،المسيقح،

K. .-Barr, 1986 J.1116

 (.Mokhtariet, C. Richard, 1998ماعدا دراسة ) Picard (2005والتي تمثلت عينة الدراسة فيها عبارة عن

مجموعة من المقاالت المنشورة في أهم المجالت العلمية وبصورة خاصة النفسية ،وكان عدد المقاالت 123

دراسة .في حين نجد اختالف عدد أفراد عينات البحث من حالة واحدة إلى أكثر من  1277طفل .
 -3من حيث المناهج المعتمدة في الدراسات:
لقد تنوعت المناهج المستخدمة في الدراسات ،فبالنسبة للدراسات التي تناولت العسر القرائي نجد أن أكثر

المناهج المستخدة هي المنهج الوصفي بمختلف أنواعه التحليلي (بدرية سعيد المال ،2892 ،المقارن (4441

 )S. casalis (. )Szeszulski,و( ،)spranger charollesاالرتباطي ( . Obrien et al, 1988محمد

هويدي .1991 ،أمينة إبراهيم شلبي،

.0111

مصطفى كامل) كما نجد دراسات أخرى اعتمدت على المنهج

التجريبي ( . Joseph, 1984كاتز  . Murray, 1990. 0006شيماء محمد الدياسطى،
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 )1994بحيث حاولت دراسة فعالية برامج تدريبية وتأثيرها على القراءة.كما سجلنا استخدام منهج دراسة حالة من
طرف بعض الباحثين ( )Monique plaza, 1995وهي دراسة طولية تتبعية.

أما بالنسبة للقسم الثاني من الدراسات والتي تناولت الرسم فقد اعتمد أغلب الباحثين على المنهج شبه

التجريبي (دايفيد ساباتينو ،سيدني ميلر،
. 0000

أمل عبد الفتاح أحمد سويدان،

0000

. 0000

 . Nancy E, Wood, 1977.سلوى عثمان مصطفى عثمان،
مصطفى محمد البساط .0000 ،دعاء ممدوح بدوي شعبان .

Watson Malcolm. W. O. Donnell Johnson, Teresa Mary, 1999. Collado Fatima, 1999

 . Cynthia Andreas, Rosal Marcia, 2005. Schwartz Susan, Nozyce, 2000سهام بدر الدين

سعيد .0110 ،منيرة إبراهيم راشد الدعيج،

.0116

سامية عبد النبي عفيفي،

.0110

مروى سالم سالم محمد،

. )0100بحيث دارت مواضيع أغلب الدراسات حول تأثير أو فعالية برامج تدريبية قائمة على نشاطات فنية منها

الرسم على بعض الجوانب المعرفية ومنها صعوبات التعلم ،كما نجد دراسات أخرى اهتمت بوصف العالقة بين

الرسم وبعض المهارات المعرفية والتعلمية ( . Bezruczko, Nikolous, 1997. Traynelis, 1994حنان
محمود أحمد الزيات .)Kebbe et Vinter, 2013.0110 ،أو المقارنة بين فئات من األطفال في مهمات تتضمن

ممارسة الرسم وأهم النشاطات المعرفية والتعلمية المختلفة ( . J-Barr, 1986المسيقح،

K. Mokhtariet, . 1116

 . Davison Laura. E. Thomas Glyn, 2001. C. Richard, 1998اسماعيل لعيسVaid et . 0110 ،
 ، )collaborateurs, 2011ودراسات أخرى اهتمت بتحليل واقع الرسم (France . Wim Huysecom, 1976
Melaville Atelial,Blank . Darras, 1996. Chan Lily, Loui Lobo, 1993. Cloutier, 1989

 .)Nikoltsos, Catherine, 2000 . Martin J, 1996وكذا مختلف االستراتيجيات المعتمدة في عمليات تعلمية
منها الكتابة باالعتماد على نشاط الرسم ( )Magali Noyer-Martin, René Baldy, 2008باالضافة إلى

منهج دراسة حالة في الدراسة(  Partz, Seron et Vander Linden, 1992و. )Dubois, 2001

كما هناك دراسة اعتمدت الطريقة العرضية في شقها األول والطولية التتبعية في شقها الثاني ( Magali

 )Noyer-Martin, René Baldy, 2008وكذا دراسة مسحية ل(ـ.) Picard, 2015

 -1من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات:
تعددت وتنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات من أدوات تشخيصية وتقييمية إلى أدوات التكفل وأدوات
التناول االحصائي تبعا لطبيعة الموضوع والمنهج المستخدم.
فيما يتعلق باألدوات التشخيصية والتقييمية المستخدمة في القسم األول من الدراسات والتي تناولت العسر
القرائي فقد اعتمد الباحثون على أدوات لقياس القدرات المعرفية وبصورة خاصة االدراك السمعي والبصري

( )Benderوالوعي الفونولوجي والذكاء لدى أفراد العينة من بينها نجد  ،PM47 Raven,وكذا اختبارات القراءة
أهمها بالنسبة للدراسات األجنبية اختبار  La l’alouetteوالتحصيل األكاديمي.
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أما فيما يتعلق باألدوات االحصائية فقد تباينت بين استخدام معامل االرتباط بالنسبة للدراسات الوصفية

االرتباطية و T-Testبالنسبة للدراسات الوصفية المقارنة والتجريبية كما تم االعتماد على المتوسطات الحسابية

( ) Monique plaza. Szeszulski, 4441والنسب المئوية بالنسبة للدراسات الوصفية التحليلة مثال (بدرية
سعيد المال .2892 ،السيد.)5000 ،

أما بالنسبة للقسم الثاني من الدراسات والتي ترتبط بالرسم فقد اعتمد أغلب الباحثين فيها على أدوات
لقياس االدراك والتمييز البصري كبرنامج فروستج لتنمية اإلدراك البصري ،وكذا اختبارات القراءة والكتابة مثال

اختبار القراءة الجهرية لجودن ( )1177واختبار الكتابة لجودن ( )1177تعريب محمود فندى العبد (مروى سالم

سالم محمد،
محمد،

)0100

. )0100

والذكاء كاختبار جودانف هاريس واختبار القدرات العقلية ألتيس لينون (مروى سالم سالم

وكذا رسم موضوع مقترح من أجل تشخيص وضبط موصفات العينة باالضافة إلى المالحظة

والمقابلة واالستمارات مثال استمارة المستوى االقتصادي الثقافي االجتماعي (أماني مصطفى محمد البساط،

 )0000واالستبينات  .ليتم االعتماد على برامج وأنشطة فنية منها الرسم في بعض الدراسات كأدوات للتكفل منها

نجد نموذج المهارات الفنية
sémantique

لتروجر( )Cynthia Andreas, Rosal Marcia, 2005وأيضا La méthode visou-

في دراسة  Partz, Seron et Vander Linden, 1992و Dubois, 2001وكذا

.pictographique

()Miles T. Mavrommati, 2002

La méthode

كما نجد دراسة اعتمدت على األداة الطبية (IRM-

) fonctionnelلـ .Garbarini et collaborateurs, 2013

أما فيما يتعلق باألدوات االحصائية فنجد أغلب الدراسات اعتمدت على اختبار  T-Testلدراسة الفروق

وهذا لكون أغلب الدراسات تناولت تأثير أنشطة فنية في تحسين قدرات معرفية معينة ،كما نجد دراسات اعتمدت
على معامالت االرتباط مثل معامل ارتباط الرتب لسبيرمان وكذا معامل بيرسن  ،كما نجد دراسات اعتمدت على

المتوسطات الحسابية وكذا النسب المئوية منها Vaid et collaborateurs, 2011و. Picard, 2015

 -1من حيث النتائج المتوصل إليها:
توصلت الدراسات التي أقيمت حول العسر القرائي إلى وجود عالقة بين هذا االضطراب ومختلف

العمليات التي تمت دراستها منها االدراك السمعي والبصري وكذا الذاكرة العاملة والوعي الفونولوجي ،كما بينت

دراسات أخرى أهمية ودور البرامج القائمة على النظريات المعرفية ومنها نظرية معالجة المعلومات وتلك التي
تعتمد على األسلوب المعرفي (التريث واالندفاع) باالضافة إلى تلك التي تهدف إلى تحسين االدراك السمعي

والبصري ،في تحسين القراءة لدى األطفال عسيري القراءة (بدرية سعيد المال. Joseph, 1984.0582 ،
. Szeszulski 4441 . Obrien et al, 1988كاتزspranger .S. casalis . ، Monique plaza.0006 ،

 .charollesمحمد هويدي  . Murray, 1990 .1991شيماء محمد الدياسطى

0000

 .خالد مطحنة.)1994 ،

بحيث يستخدمها الطفل كاستراتيجيات تعويضية خالل عملية القراءة. )Monique plaza( .
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كما خلصت الدراسات التي تناولت الرسم إلى اعتباره مظهر سيميولوجي ،يعكس التوضيف المعرفي لدى

الطفل وهذا من خالل النتائج المتمثلة في وجود عالقة بين الرسم ومختلف الوظائف المعرفية من بينها اللغة

اللفظية وكذا اللغة المكتوبة (حنان محمود أحمد الزيات،

 .0110لعيس،

 ،)0110حيث بينت بعض الدراسات أن

الرسم في شكله التخطيط يمثل مرحلة أولى من مراحل تعلم الكتابة ( Magali Noyer-Martin, René Baldy,

 2008مثال).كما توصلت الدراسات التي اعتمدت البرامج الفنية والتشكيلية والتي من محورها الرسم تأثير هذه
األخيرة في تحسين أهم العمليات المعرفية منها االدراك البصري وكذا االدراك الحركي وبصورة خاصة القدرات

االبتكارية والعمليات التعلمية ومن بينها الكتابة والقراءة دايفيد ساباتينو ،سيدني ميلرNancy E, . 0000 ،

 .Wood, 1977سلوى عثمان مصطفى عثمان،

. 0000

أمل عبد الفتاح أحمد سويدان،

.0000

مصطفى

محمد البساط .0000 ،دعاء ممدوح بدوي شعبانO Donnell Johnson, . Collado Fatima, 1999 .

Watson Malcolm. W. Schwartz Susan, Nozyce, 2000. Teresa Mary, 1999

 .Andreas, Rosal Marcia, 2005سهام بدر الدين سعيد .0110 ،منيرة إبراهيم راشد الدعيج،

عبد النبي عفيفي .0110 ،مروى سالم سالم محمد.)0100 ،

Cynthia .
.0116

سامية

 -6موقع الدراسة الحالية ضمن الدراسات السابقة:
تمثل دراسة األستاذ لعيس ( )2771المنطلق األساسي للدراسة الحالية ،حيث ومن خالل النتائج التي

توصل إليها أن األطفال عسيري القراءة يختلفون عن القراء العاديين في القدرة على التمثيل الخطي للرموز في
رسم موضوع مقترح ،حيث يغلب لديهم النمط اإليقوني من الوحدات السيميولوجية .فكانت بذلك صعوبة تعلم
القراءة تتمثل في خلل في سيرورة استدعاء مختلف التمثيالت التي تحيل إليها الرموز الكتابية ،والتي تتصف

بمستوى كبير من التجريد نظ ار لطابعها االعتباطي بالدرجة األولى ،تساءلنا حول إمكانية اعتماد نشاط الرسم في
التكفل باضطراب القراءة لدى األطفال عسيري القراءة .من منطلق أن الرسم يمثل مظهر من المظاهر األولى
للوظيفة السيميولوجية ،كما اعتمدنا على اختبار القراءة الذي أعده األستاذ لعيس ( )2771وكذا اختبار القدرة
السيميولوجية –رسم موضوع مقترح – في الدراسة الحالية.
في حين تم االعتماد على اختبار الوعي الفونولوجي الذي قامت ببناءه الباحثة أزداو ( )2712خالل

دراساتها ،وكذلك بالنسبة الختبار الكتابة الذي استمد من دراسة غالب (.)2713

أما دراسة  Partz, Seron et Vander Linden, 1992فلقد تم االعتماد فيها في بناء نشاطات برنامج

الرسم المقترح كأداة للتكفل باضطراب عسر القراءة في هذه الدراسة .

أما بقية الدراسات فقد تم االعتماد عليها في بناء االشكالية وكذا تحليل النتائج وتفسير فرضيات الدراسة.
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تعليق عام
لقد ساعدت الدراسات سابقة الذكر الدراسة الحالية في:
 تدعيم الجانب النظري. -اختيار أدوات البحث الضرورية لبحثنا وكذلك صياغة الفرضيات.

 استخدام نتائج تلك البحوث لتدعيم تحليل الدراسة الحالية ،وأيضا مقارنتها بتلك التي نتوصل إليها.وعموما تؤدي الدراسات السابقة ووظيفتين حسب "بشاينية سعد"
 -7وةيفة توجيهية :من خالل المسار الذي تتبعه تلك البحوث في تحريها للحقيقة ،ومعالجتها للقضايا،
وكيفية تفسيرها لها ،ومالئمة تلك الوسائل مع القضايا التي نعالجها ونفسرها.
 -3وظيفة بنائية :إذ نحاول تقريب بناء بحثنا بقدر اإلمكان مع البناء الذي اتبعته تلك األبحاث وربطها
للمجالين النظري والميداني.

(بشاينية سعد ،0110 ،ص)00.
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خالصة

تم في هذا الفصل تحديد اإلطار النظري للدراسة ،من تحديد اإلشكالية والتساؤالت التي نحاول اإلجابة

عليها ،وتحديد الفرضيات التي تم حصرها في فرضية رئيسية واتباعها فرضيات فرعية انطالقا من التساؤالت
التي تم طرحها في اإلشكالية ،وكذا تحديد المفاهيم التي وردت في عناوين البحث أو في الجانب النظري بصفة

عامة ،باإلضافة إلى األهداف التي من أجلها تم القيام بهذه الدراسة ،وكذا الدراسات السابقة محاولة لتدعيم

الدراسة الحالية من خاللها.
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تمهيد
يعد العالم مجموعة من العالمات المترابطة والمتصلة مشكلة سلسلة محكمة التماسك ،ويعد من المهم

لإلنسان أن يفهم هذه العالمات ،حتى يحافظ على عالقته مع العالم ومن ثم فهم العالم من حوله .والعلم الذي
يهتم بدراسة هذه العالمات هو السيميولوجيا أو السيميوتيك.

يعود تاريخ السيميائيات إلى ألفي سنة مضت كما يقول إمبرتو إيكو ،مؤلف رواية "اسم الوردة" وهو يتكلم

عن السيميائيات القديمة بحيث أشار إلى أن الرواقيين ( )Stoiciensهم أول من قال بأن للعالمة ()Signe
وجهين :دال ومدلول .وارتكزت السيميائيات المعاصرة على اكتشافهم في انطالقاتها األولى ،لتأتي بعدها مرحلة
القديس أوغستين -حسب نفس الباحث – أول من طرح السؤال :ماذا يعني أن نفسر ونؤول؟ وهكذا راح يشكل
نظرية التأويل النصي "تأويل النصوص المقدسة" –تشبه نظرية "فنقشتاين" عن اللغة -وتقول فـريـال غزول :أن

أهمية القديس أوغستين ( ،)137-311تكمن في تأكيده على إطار االتصال والتواصل والتوصيل عند معالجته

لموضوع العالمة.

بعدها مرحلة العصور الوسطى ونذكر من أعالمها "أبيالر" واسم "روجيه بيكون" لتأتي بعدها الفترة التي

نشطت فيها نظرية العالمات واإلشارات مع المفكرين األلمان واإلنجليز في القرن السابع عشر ويمكن ذكر اسم

كتاب لـ "جون لوك" عام  ،1617بعنوان "مقال حول الفهم الشفهي" ،يقول حنون مبارك :وقد استعمل لوك

مصطلح سيموقراطيا ( )Simioticsليعني به العلم الذي يهتم بدراسة الطرق والوسائط التي يحصل من خاللها
على معرفة نظام الفلسفة واألخالق وتوصيل معرفتها ويكمن هدف هذا العلم في االهتمام بطبيعة الدالئل التي

يستعملها العقل ،بغية فهم األشياء أو نقل معرفته إلى اآلخرين( .عز الدين المناصرة ،0110 ،ص .ص)00-06.

ومنه وحسب المؤرخين يعد الفيلسوف ( )2001-2323( )John Lockeهو أول من استخدم مصطلح

السيميوتيك للداللة على معرفية العالمات ( )Connaissance des signesمبينا أهمية العلم الذي يهتم بهذه

المعرفة لفهم العالقة بين اإلنسان والعالم قائال" :يمكننا تقسيم العلم إلى ثالث أنواع أو أقسام ...الثالثة يمكن
تسميته السيميوتيك أو معرفية العالمات ،ويستخدم لمعرفة طبيعة العالمات التي يستخدمها العقل من أجل معرفة

أو سماع األشياء أو نقل المعارف إلى اآلخر ''...ومن هنا تتجلى أهمية موضوع هذا العلم ولكن ما المقصود بـ
''السيميولوجيا''؟
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 .1.1السيميولوجيا
 1.1.2ماهية السيميولوجيا

السيميولوجيا أو السيميوتيك تتجه أن تبنى كعلم للداللة والذي يحاول فهم سيرورة إنتاج المعنى ،وهذا في

إطار تزامني .هذا األخير يظهر كما وراء لغة ( )Méta Langageبحيث ال تعرف من خالل إجراءاتها وانما من
خالل موضوعها ،ألن أي حدث أو ظاهرة يمكن أن توظف كمجموعة تصورات (تشكالت) دالة ومنه داخل

إطار سيميولوجي وفي هذا المستوى العالي :تعد السيميولوجيا متعددة التخصصات بالنظر إلى أن حقل دراساتها

يشمل على فهم الظواهر التي ترتبط بإنتاج المعنى الذي يتحدد بعدة أبعاد معرفية اجتماعية وكذا تواصلية ومنه

فإنها ال تظهر كميدان للبحث وانما كتخصص قائم في حد ذاته له منهجية موحدة وكذا موضوع محددJean-( .

.)Claude Domenjoz, 1999, p. 8
كما ويطلق عليه اسم علم العالمات أو علم الداللة ،كما يطلق عليه بالعربية السيميائية أو علم اإلشارات

يوجه هذا العلم اهتمامه نحو دراسة مختلف أنواع العالمات اللسانية وغير اللسانية ،أي أنه العلم الذي يروم
دراسة العالمة بأنماطها المختلفة في حياة المجتمع أو دراسة الشف ارت أو األنظمة التي تمنح قابلية الفهم لألحداث
واألدلة بوصفها عالمات دالة تحمل معنى ما( .وائل بركات ،0110 ،ص)0.

في حين نجد قاموس روبير ( )Roberفي تعريفه للسيميائيات بأنها'' :النظرية عامة للداللة وسيرها داخل

الفكر ،أو نظرية لألدلة والمعنى وسيرها في المجتمع وفي علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية في القدرة على

استعمال الرموز'' (عز الدين مناصرة ،5002 ،ص ،)14.ومن التعريفات الهامة نجد ذلك الذي وضعه مونان إذ يحدد
السيميولوجيا بأنها "العلم العام الذي يدرس كل أنساق العالقات (أو الرموز) التي بفضلها يتحقق التواصل بين

الناس" (رضوان بلخيري ،5015 ،ص .)10.وهنا نجده يضيف عنصر أخر أال وهو القصدية ،ويذكر بنكراد أن
السيميائية تمثل وعي معرفي جديد ال حد المتداداته ولقد فتحت أمام الباحثين –في مجاالت متعددة -آفاقا جديدة

لتناول المنتوج اإلنساني من زوايا نظر جديدة (سعيد بنكراد.)0110 ،

وتتمثل القضية األهم التي تسعى السيميولوجيا إبرازها هي المعنى وكيفية توظيفه في مجاالت محسوسة،
وبالنظر إلى التعريفات المقدمة نجد اختالف في التسميات لمفهوم واحد ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى اختالف
العلماء إذ نسجل قطبين أساسيين تناوال موضوع السيميولوجيا وهما:
أ -السيميولوجيا األوروبيةLa sémiologie en Europe :

يرتبط مفهوم السيميولوجيا في أوربا باللساني البلجيكي دي سوسير

(1857-1913

)Ferdinand De Saussure,

إذ بين حقل دراستها خالل بداية القرن في محاضرات في اللسانيات العامة قائال " :اللغة نظام من العالمات التي

تعبر عن أفكار ومن هذه الناحية فهي مماثلة للكتابة وأبجدية الصم البكم والطقوس الرمزية ،وصيغ االحترام

واإلشارات العسكرية ،ورغم هذه المماثلة ،تبقى اللغة أهم األنظمة ،ولذلك يمكن أن نؤسس علما يدرس حياة
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العالمات داخل الحياة االجتماعية ،فيشكل هذا العلم جزءا من علم النفس االجتماعي وسيطلق عليه اسم :علم
العالمات أو السيميولوجيا" (عزالدين المناصرة ،0110 ،ص .)00.وستعرفنا على ماهية العالمات ،ما هي القوانين
التي تحكمها .وبما أنها لم تظهر بعد ال يمكننا التنبؤ كيف ستكون ،ولكن لها الحق في الوجود (الظهور) مكانتها

محددة مسبقا .واللسانيات ما هي إال جزء من هذا العلم العام ،والقوانين التي ستطورها –تضعها -السيميولوجيا

يمكن تطبيقها في اللسانيات أيضا ...ومهمة اللساني هو تحديد ما الذي يجعل اللغة نظاما خاصا ضمن

الظواهر السيميولوجية)Domend, 1998, p.05( .

وتحت تأثير أبحاث

(Barthes 1915-1980

 )Rolandفإن األبحاث حول السيميولوجيا في فرنسا عرفت

تطو ار كبي ار خالل منتصف الستينيات حيث بين موضوعها قائال" :نظريا ،إن هدف السيميولوجيا دراسة كل
أنظمة العالمات مهما كانت مادتها وحدودها :الصور ،الحركات ،األصوات النغمية ،األشياء ،التركيبات

المختلفة التي نجدها في الطقوس ،البروتوكوالت والحفالت ،ببساطة اللغات كأنظمة للداللة" ،وفي هذا اإلطار
يعد اإلنسان كعنصر فعال في محيطه االجتماعي وليس كمرسل أو مستقبل بسيط منعزل عن بقية العالم.
()Jean-Claude Domenjoz, 1999, p.6

ب -السيميولوجيا األمريكية:
بالنسبة للفيلسوف األمريكي ( )Charles Sanders Peirce, 1839-1914فقد نحا منحى فلسفيا منطقيا .وأطلق
على هذا العلم الذي كان يهتم به بـ "السيميوطيقا" ( )Sémiotiqueواعتقد تبعا لهذا أن النشاط اإلنساني نشاط
سيميائي في مختلف مظاهره وتجلياته .ويعد هذا العلم في نظره إطا ار مرجعيا يشمل كل الدراسات .يقول وهو
بصدد تحديد المجال السيميائي العام الذي يتبناه" :إنه لم يكن باستطاعتي يوما ما دراسة أي شيء -رياضيات

كان أم أخالقا أو ميتافيزيقا أو جاذبية أو ديناميكا ح اررية أو بصريات أو كيمياء أو تشريحا مقارنا أو فلكا أو علم

نفس أو علم صوت ،أو اقتصاد أو تاريخ علوم أو ويستا (ضرب من لعب الورق) أو رجاال ونساء ،أو خمرا ،أو

علم مقاييس دون أن تكون هذه الدراسة سيميائية" .ومنه فالسيميولوجيا هي االسم آخر للمنطق .المنطق الصوري

للعالمات يتمثل موضوعه في وصف بطريقة صورية مكانزمات إنتاج الدالالت وكذا وضع تصنيف للعالمات.

في هذا التوجه ،السيميوتيك يمكن اعتبارها كنظرية عامة للعالمات وترجماتها في الذهن (الفكر) .فمن

خالل وجهة نظر بيرس فإن السيميوتيك يعتبر كفلسفة التصورات (التمثيالت) حيث يقول أمبرطو إيكو

( )Umberto Ecoعن بيرس محددا مضمون علمه بكل دقة ووضوح وعالقته بعلم المنطق" :لنستمع اآلن إلى

بيرس" :أنا ،وحسب علمي ،الرائد أو باألحرى مستصلح الغابات ،الذي يتمثل دوره إبراز وفتح السبل لما اسميه
السيميوتيك ،بمعنى المذهب الذي يدرس الطبيعة األساسية ومختلف صور السيميوز المحتملة" ومن خالل هذا

القول نستنتج أن هذا الفيلسوف يعتبر نفسه أول من استخدم مصطلح السيميوتيك وهذا لتعيين العلم الذي يدرس

طبيعة وصور السيميوز (العالمات) .يعتبر أيضا بيرس العالمة كعنصر في السيرورة أو العملية التواصلية ليس
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بمعنى (نقل) وانما بمعنى (كوسيلة لربط) "أقصد بالعالمة ،إيصال مفهوم محدد لموضوع ما بأي صورة كان"...
(.)Jean-Claude Domenjoz, 1999, p.4

(Par signe, j’entends tout ce qui communique une notion définie d’un objet de quelque façon que
)… ce soit

إن هذه السيميوطيقا التي يطلق عليها بيرس في موضع آخر "المنطق" تعرض نفسها كنظرية للدالئل.

وهذا ما يربطها بمفهوم "السيميوزيس" الذي يعد على نحو دقيق الخاصية المكونة للدالئل" .بتعبير أخر "أعني
بعلم السيمياء مذهب الطبيعة الجوهرية والتنوعات األساسية للداللة الممكنة"( .قدور عبد اهلل ثاني ،5004 ،ص)72.

أما الفيلسوف المنطقي األمريكي ( )Charles Morrisفيحيلنا في تعريفه لـ :السيميوتيك على ما وراء العلم
( )Métascienceالذي يتمثل حقل أبحاثه في دراسة العلم استنادا إلى لغة العلم ()J.C Domenjoz, 1998, p.45

فقد بينت دراسته ألبحاث ( )Peirceأن السيميوتيك هي علم من بين العلوم (علم العالمات) وكذا يعتبر أداة لبقية

العلوم بالنظر إلى أن موضوع الدراسات في العلوم التجريبية واإلنسانية هي الظواهر التي تتجلى في الواقع عن

طريق العالمات ،بمعنى كل علم يستخدم العالمات ويبرهن على نتائجه بواسطتها.
إن ما يمكن مالحظته أن توجه كل من دي سوسير وبيرس تميل إلى إقصاء من مجال دراساتهم العمليات
التواصلية التي تتم بواسطة إشارات بين مرسل ومستقبل كتلك التي تحدث بين قطبين من نوع مثير /استجابة

دون وجود عنصر وسيط (المرجع) مثال ذلك :معطيات معلوماتية
السيميوتيك أو السيميولوجيا هي "عالم المعنى

(du sens

)information

 (Donnéesومن هنا فإن

 ")Universالذي يقابل "عالم اإلشارات (

Univers du

 .(Cybernétique-neuro-physiologie) ")signalإذن فما هي العالمة السيميولوجية؟
 .2.1.2العالمة:
تناول العالمة ليس باألمر السهل من حيث هي كيان نفسي وثقافي وحضاري بشكل عام (قدور عبد اهلل

ثاني ،5004 ،ص .)51.تقع العالمة في مركز الدراسة السيميولوجية ،وهي الشيء الذي يحيل إلى شيء ليس هو،
أو هي البديل عن شيء أو فكرة ،البديل الذي يجعل التلمس الرمزي لهذه الفكرة سهال ،إنها شيء يعادل شيء

آخر مختلف عنه يقوم مقامه وينوب عنه ،وتكون العالمة أداة موظفة لمعرفة األشياء تنشأ بالتزامن مع هذه
المعرفة ومع حدوث الصلة مع هذه األشياء ،ولها وظيفة أخرى تتمثل في كونها أداة التعامل مع العالم ومع
اآلخرين أيضا .والعالمة نوعان :لساني مجاله في اللغة ،وغير لساني يظهر في الشم والذوق واللمس واإليماء

والصوت واللباس والطعام واشارات المرور والطرق وأحوال الطقس واألنظمة العسكرية وفي اآللة أيضا ،وغيرها
(وائل بركات ،0110 ،ص)10.

والعالمة تعتبر أيضا حقيقة ظاهرة تحيل إلى حقيقة مجردة غائبة ،ويرى بعض العلماء أمثال مونان
ومارتني أن العالمة تتكون أساسا من دال ومدلول وقصد ولهذا فهم يؤكدون الطبيعة التواصلية لها .بينما يركز

آخرون على الجانب التأويلي لها بمعنى قابلية العالمة للتأويل الداللي بالنسبة للمتلقي أمثال روالن بارت ،نجد
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كذلك الراغب األصفهاني حيث يقول "الداللة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كداللة األلفاظ على المعنى
ودالالت اإلشارات والرموز والكتابة ،وسواء أكان ذلك يقصد من يجعله داللة أم لم يكن يقصد كمن يرى حركة

إنسان فيعلم أنه حي" .وهو بذلك يكون قد ضم أنماطا لسانية وسيميائية (األلفاظ ،اإلشارات ،الرمز ،الكتابة) وهو
بذلك يؤكد قضية القصدية وعدمها في العالمة .ونجد الغزالي يؤكد على القيمة الداللية للعالمة في النظام

التواصلي حيث يقول "ال متكلم إال وهو محتاج إلى نصب عالمة ،لتعريف ما في ضميره".
كما نقصد بالعالمة ،بغض النظر عن طبيعتها ،كل تشكيل أو تصور له مدلول (

toute configuration

 )qui signifieهذه العالمة يمكن اعتبارها كعنصر في العملية التواصلية أو كعنصر في السيرورة الداللية .في
الحالة األولى تعد العالمة كوحدة تستخدم لنقل المعلومات بطريقة قصدية بواسطة قناة (القصد من نقل

المعلومات)

(Jakobson, Claude, R. Shanon et Warren Weaver

 ،)E.أما في الحالة الثانية ،فينظر إلى

العالمة انطالقا من تأثيراتها ،إذ تشكل وحدة دالة داخل سياق محدد ،يمكن تسميتها سيميوزيس أو داللة

(ou significations

 )Simiosisالعملية التي تتم بواسطتها توظيف شيء ما كعالمة بالنسبة لشخص ما .أي كل

ما يمكن أن يشكل موضوع تأويلي (موضوع له عدة تفسيرات) يمكن اعتباره كعالمة.

ومنه فالعالمة من هذا المنظور هي كل ما يستدل على ظاهرة إدراكية ما من آثار أو عالمات أو تجليات
لوضع ما أو أي شكل من اشكال التأويالت التي يمكن أن تبرهن على وجود الحدث أو الظاهرة وهو ما عبر

عنه ( )Morrisبقوله'' :ال يمكن اعتبار شيء ما عالمة إال إذا تم تأويله كعالمة لشيء ما من طرف شخص
ما'' .والمفهوم األكثر عموما يعتبر العالمة على أنها وضع شيء مكان شيء آخر ،المميز في العالمة هي أنها
موجودة تعين أو تدل على شيء غائب سواء أكان هذا الشيء محسوس أو مجرد ويعرفها بيترس" :شيء ما يأخذ
مكان شيء آخر عند أشخاص ما حسب السياق "أي "وضع شيء ما مكان شيء ما بالنسبة لشخص ما تحت

روابط أو موضوع ما أي حسب السياق'' .ومن هنا فالعالمة إذن هو تمثيل لشيء ما الذي يتم استدعاءه كبديل،

هذا التعريف يشمل على عدة نقاط يمنح خصوصية:

 إمكانية تطبيقية على األشياء المحسوسة (مدركة) أو مستحضرة (كالصور الذهنية)؛

 اشتمل على ديناميكية تفسيرية (تأويلية) تختلف من شخص آلخر ومن وضع آلخر؛

 يجعلنا نعتقد أن المعنى مرتبط بالمؤول أو المفسر ومنه فهو ليس مؤكد وانما يرتبط بالمضمون
(السياق)؛

 العالمة ال تمثل كل الشيء الغائب (المحسوس ،المجرد) ولكن فقط عن طريق مختلف االختبارات
تتوقف على حسب بعض وجهات النظر أو بعض نقاط االستخدام؛

 كل شيء يمكن أن يمثل عالمة بالنسبة ألي شخص كلمة مطبوعة ،صورة ما ،شيء ما ،حركة ما،
موقف ما ،داللة تصور دال (العالمة) يتوقف على الخلفية الثقافية للمفسر أو المؤول بالضبط للموسوعة
الخاصة بثقافة ما وكذا بسياق الذي ظهرت فيه العالمة.

)p.p.10-11
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فالعالمة في حقيقة أمرها تتصف بحركة متجددة تكتسب شرعيتها البالغية والداللية من الوسط الثقافي

للمجتمع.

أ -نموذج دي سوسير حول العالمة:
أن اللغة
أهم المصطلحات الّتي أذاعتها سيميولوجية دي سوسير ،انطالقا من ّ
يعتبر مصطلح العالمة من ّ
تعبر عن فكر ما ،فهي -في ذلك" -تشبه الكتابة
-حسب رأيه -هي عبارة عن منظومة من العالمات الّتي ّ

أهم هذه المنظومات على
وأبجدية
الصم والبكم والطّقوس الرمزية ،واإلشارات العسكرية إلخّ ...إنها ،وحسبّ ،
ّ
بأن الكلمات
اإلطالق" .ولع ّل أهمية الطرح السوسيري حول العالمة اللغوية تكمن في دحضها للفكرة القائلة ّ

أن الكلمات ال ترتبط باألشياء مباشرة ،وا ّنما بالصورة الّتي ش ّكلها الذهن عنها (سعيد
مقررة ّ
تتطابق مع األشياءّ ،
بنكراد.)0110 ،

فحسب دي سوسير فالعالمة اللغوية "ال تقرن شيئا باسم وانما تقرن مفهوما بصورة سمعية ،والمقصود

بالصورة السمعية ليس الصوت المسموع ،أي الجانب المادي بل هو األثر النفسي الذي يتركه الصوت فينا.

أو بعبارة أخرى ،التصور الذي تنقله لنا حواسنا للصوت ،فالنسق بين التصور والصورة السمعية هو عالمة،
والعالمة اللغوية هي وحدة نفسية مزدوجة ،والعنصران (مفهوم-صورة سمعية) مرتبطان معا ارتباطا وثيقا،
ويتطلب وجود الواحد منهما ،وجود اآلخر ،لقد اعتدنا أن نسمي باسم "عالمة" :العالقة الترابطية بين المفهوم

والصورة السمعية ،غير أن مصطلح عالمة يشير عادة –في االستعمال الشائع -إلى الصورة السمعية فقط ،لهذا
نقترح–يضيف سوسير -االحتفاظ بكلمة عالمة للداللة على الكل ،وتبديل كلمتي :تصور وصورة سمعية،

بكلمتي :المدلول والدال ،أما الرابط الجامع بين الدال والمدلول فهو اعتباطي ،فالعالمة األلسنية اعتباطية ،وذلك
لتعريفنا العالمة بأنها مجموعة ما ينجم عن ترابط الدال بالمدلول ،أما المبدأ الثاني فهو أن صفة الدال خطية،

ولكون الدال ذا طبيعة سمعية فإنه يمتد في الزمن فحسب ،متمتعا بصفاته:
 -1إنه يمثل بعدا (اتساعا)؛

 -2يمكن قياسه في بعد واحد هو المنحى الخطي( .عز الدين مناصرة ،5002 ،ص .ص)14-11.

ومن هنا فالعالمة عند دي سوسير وحدة نفسية تتكون من وجهين مرتبطين ال ينفصالن دال (األصوات،
أو أحرف الكلمة المكتوبة أي الجانب المحسوس) مدلول (المفهوم أو الجانب المجرد) مثال الحروف المطبوعة
على هذه الورقة/ :ق/ /ط /دال  signifiantيستدعي عند الشخص الذي يفهم اللغة العربية فكرة أو صورة قط

مدلول  ،signifiéهذا الحيوان األليف ،له شعر رطب ،شنب طويل وعينين دائرتين براقتين ...الدال إذن يعد
كعنصر وسيط للمدلول العالقة بين وجها (الدال والمدلول) للعالمة تمثل الداللة
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مفهوم "قط "

دال
مدلول
/ق ط/

/ kit/

ونجد أن ابن سينا ودي سوسير يتفقان في إلغاء الواقع الخارجي بمعنى المرجع الذي تحمل إليه العالمة.
إذ نجد ابن سيناء في هذا الشأن يقول "إن اإلنسان أوتي قوة حسية ترسم فيها صور األمور الخارجية وتتأدى
عنها إلى النفس ،فترسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا وان غابت عن الحس ( ،)...ومعنى داللة اللفظ أن يكون إذا

ارتسام في الخيال مسموع اسم ،ارتسم في النفس معنى ،فيعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما أورد
الحس على النفس التفتت إلى معناه" ويمكننا من خالل ما ذكره أن نستنتج ما يلي( :أحمد حساني ،1999 ،ص.
ص)141-145.

مسموع اسم

صورة سمعية
دي سوسير

ابن سينا
معنى ،مفهوم

تصور ،مفهوم

 )0العالمة ليست الشيء:
يجب اإلشارة إلى أن العالمة ال تمثل حقيقة مادية وانما هي ''بناء معرفي'' (،)construction mentale

تمثيل ناتج عن نشاط نفسي.

من جهة أخرى ،العالمة ليست الشيء الممثل( :الخريطة ليست األرضية) العالمة ليست الشيء ،كما ال

يمكن اعتبار عنصر يعبر عن العالمة (صوت ،لون ،شكل) كظاهرة فيزيائية وانما ''كتمثيل ذهني'' (
mentale

Une

 )représentationالتي عادة ما يتم إدراكها عن طريق المعنى ،فمثال الغيوم السوداء الكثيرة في السماء

هي في حد ذاتها إال شيء ،ولكن لحظة ربط الغيوم بفكرة إمكانية نزول المطر ،أو ببساطة عندما أنتبه إلى
وجودها عندها ستتشكل عندي كعالمة .هذا ويبن دي سوسير أن العالمة اللسانية تربط الفكرة (مفهوم ،مدلول)

بصورة سمعية (دال) وليس شيء باسم.
''اللغة هي نظام من العالمات أين نجد ربط فكرة (معنى) وصورتها السمعية ( )Image acoustiqueوأين
نجد طرفا العالمة أيضا ذوا طبيعة نفسية''.
ومنه ال يمكن اعتبار الدال كظاهرة فيزيائية محضة ولكن أيضا كتمثيل ذهني الذي ينتج عن نشاط إدراكي

مثال عند رؤيتي لحركة ما على التلفاز أو سماعي صوت ما فإن الدال ال يعتبر الحركة الفيزيائية او الصوت في

حد ذاته وانما هو يتمثل في ''الصورة البصرية للحركة'' أم ''الصورة السمعية'' لهذا الصوت ،هذه ''الصورة''
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النفسية ناتجة عن معالجة ،تنظيم الذي يتوقف على خصائص ومميزات القناة اإلدراكية (عين ،أذن) وكذا

الخبرات السابقة للمؤول وهذا ما أكده

(Eco

" )Umbertoالملفوظة ال تعكس شكل األحداث ،وانما نحن ،وباعتماد

على ما تعلمناه ،نفهم األحداث في الشكل الذي وردت فيه"

ال تظهر تصورات داللة ما منعزلة عن بقية العالمات ،وانما تتشكل :من جهة جزء من مجموعة

(عالمات) ومن جهة ثانية يتم ترجمتها (معالجتها) باالعتماد على عالمات أخرى ،وبدورها تقوم بترجمة عالمات
أخرى ،وبهذه الطريقة يتصور ( )Peirceالحياة الذهنية :كسلسلة طويلة من العالمات التي تعمل على التدخل في

األشياء (األحداث) واكمال األنشطة أو المهام.

 )2العالمة مقابل اإلشارة Signe vs signal

نالحظ أن كل من توجه دي سوسير وكذا ( )Pierceيبعدون عن حقل دراساتهم العملية التواصلية المكونة
من المرور البسيط لإلشارات كشكل من أشكال النقل الفيزيائي (عادتا كالنقل الكهربائي) بين مرسل ومستقبل
كحاالت التي تتدخل فيها العالقة بين قطبين (مثير ،استجابة) دون وجود عناصر وسيطة .إن إنتاج المعنى
يتطلب تدخل عنصر وسيط "ثالثية" السيرورات التواصلية تتشكل من انتقال العالمات من مصدر إلى جهاز

مستقبل دون اللجوء إلى عنصر وسيط يعد خارج موضوع أو حقل دراسات السيميولوجيا ومنه فاإلشارات التي
تحدث استجابة ال تعد عالمات باعتبارها ال تتم أو ال تخضع إلى سيرورة معالجة (هذه السيرورة ليست واعية)

ومثال ذلك :البصل الذي يتسبب في دمع العينين ،إذا اعتبرت العالمات عالمات هذا ألنها تدل على شيء ما

لشخص ما كما وأنها تثير عند القارئ أو السامع انطالقا من الوضعية اإلدراكية الخاصة (صوت ،مهمة) كبداية
تنفيذ لسيرورة معالجة التي يسعى إلعطاء داللة من خالل وضع روابط بين الجانب المدرك للعالمة والجانب

المفاهيمي المجرد الذي يأخذ بعين االعتبار وضعية التواصل (السياق).

( Jean-Claude Domenjoz, 1999,

.)p.12

هذه السيرورة التي من خاللها "شيء ما" يكتسب مفهوم عند شخص ما في سياق ما أطلق عليها اسم

سيميوزيس (.)Simiosis

 )0النموذج الثالثي للعالمة:
يشكل نموذج دي سوسير الثنائي فجوة بالنظر إلى أنه ال يمثل حقيقة ما وراء اللغة (،)Extralinguiste
في حين أن المستقبلون البد أن يتمكنوا من تعيين األشياء التي تكون هذه الحقيقة وهذا من خالل "المرجع"

(الوظيفة المرجعية للغة) ،األحداث ،الوقائع واألشياء يمكن تعيينها بتعبير يمثل المرجع ،حول ماذا نتحدث أو
نتواصل؟ أو بعبارة أخرى :ماذا تحمل الرسالة؟ يتمثل في حقيقة مفاهيمية ظاهرة أم خيالية يمكن اعتبارها

كتحسين للمدلول هذه السيرورة الداللية عادة ما يتم تمثيلها على شكل مثلث يسمى المثلث السيميولوجي

()Jean-Claude Domenjoz, 1999, p.14( .)Triangle sémiologie
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Signifie
(المدلول) Concept

Signifiant
)الدال(ce qui agit comme signe

Référent
)المرجعce a quoi le signe référe (objet

فإن موضوع العالمة
ونظ ار ألن سيميوطيقية بيرس هي نتاج سياق فلسفي ارتبط بالرياضيات والمنطقّ ،
أن
متشعبا
عنده كان
ومتفرعا إلى ّ
الحد الّذي قد تعسر فيه اإلحاطة بك ّل جزئياته .وقد اعتبر عادل فاخوري ّ
ّ
ّ
سيميوطيقية بيرس "تستند على فلسفة شاملة للكون ،تبدو -بسبب طبعها المغالي في التجريد والتعميم -موضع

خاصة" .ولع ّل ذلك ما تجلّى في مفهومه العالمة
ك ،ألن تكون صالحة لتأسيس نظرية المعرفة عامة والسيمياء
شّ
ّ
معين وفق عالقة
معينا بالنسبة لشخص ّ
يعوض شيئا ّ
أو الدليل الّذي هو -حسب رأيه" -عبارة عن شيء ما ّ

معين؛ أي ّأنه يخلق في ذهن هذا الشخص دليال معادال أو
موجه إلى شخص ّ
إن الدليل ّ
معينة أو صفة ّ
ّ
معينةّ ،
يسميه
ويعوض هذا الدليل شيئا ّ
معينا هو ما ّ
دليال أكثر ّ
األولّ .
مؤوال ) (Interprétantللدليل ّ
يسميه بورس ّ
بورس بموضوع ) (Objetالدليل" ،كما أن العالمات في نظر بيرس متساوية من حيث األهمية ،لذا عني
باللسانية منها وبغير اللسانية.

ترتكز سيميوطيقيا بيرس على ثالث أبعاد رئيسية هي :البعد النحوي ويسميه شارلز موريس "البعد
التركيبي" أو "النظمي" والبعد الداللي أو الوجودي ،والبعد التداولي أو المنطقي ،وكل واحد منهما يتضمن ثالث

عالمات وفيما يأتي بيان ذلك:

البعد األول (التركيبي) :وهو بعد الممثل منظو ار إليه في عالقته مع ذاته ،والممثل باعتباره عالمة رئيسية يتفرع
إلى ثالث عالمات تبعا لعالقته بالمقوالت الفانيروسكوبية الثالث (األولية ،الثانوية والثالثية) وذلك على النحو

التالي:

 العالمة الوصفية :وهي الصفة التي تشكل عالمة وال يمكن أن تشتغل إال وهي متجسدة -ماديا -فيالعالمة الفردية ومثال العالمة الوصفية اللون الدال على شيء ما (األبيض للسالم)؛
 العالمة الفردية :ويعرفها بيرس بأنها "شيء أو حدث موجود وواقعي في شكل عالمة" كما أنها "موضوعأو حدث فردي" ويمكن أن نمثل هذه العالمة بالنصب التذكاري أو بعرض داء معين؛
 العالمة العرفية :هي قانون أو قاعدة أو مبدأ عام في شكل عالمة وتعد أنساق الكتابة الخاضعة لقواعدالصرف والنحو عالمات عرفية.
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البعد الثاني (الداللي) :وهو بعد الموضوع ويتعلق األمر هنا بالعالمة منظو ار إليها في عالقتها بموضوعها الذي
تحيل إليه ،ويتكون هذا البعد من ثالث عالمات فرعية هي:
 األيقونة :وهي تشبه الموضوع الذي تمثله ،يقول حنون مبارك" :إن األيقونة صورة تستنسخ نموذجا"والصورة الفوتوغرافية مثال لهذا النوع من العالمات.
 القرينة :وهي تنسج عالقة مباشرة أو مالصقة مع موضوعها ،ومثالها الدخان الذي هو أمارة على وجودالنار.
 الرمز :وهو يحيل إلى موضوعه بفضل قانون أو أفكار عامة مشتركة ،وتعد كل عالمة تعاقدية(اصطالحية) رمزا ،والرمز -باعتباره عالمة فرعية ثالثة لبعد الموضوع -نوعان :أحدهما مجرد وهو"
شكل منحل عن الرمز الذي ليس لموضوعه إال طابع عام" واآلخر متميز وهو "شكل آخر منحل عن
الرمز الذي يكون موضوعه فردا موجودا" ،بحيث ال يعني هذا الموضوع إال الطبائع التي يملكها هذا

الفرد".

البعد الثالث (التداولي) :وهو بعد المؤول ويخص األمر هنا العالمة منظو ار إليها في عالقتها بالمؤول.
 العالمة االخبارية :وهي تخبر وتعطي معلومة تتعلق بموضوع العالمة ،ويعرفها دولودال بأنها "العالمةالتي تكون بالنسبة لمؤولها عالمة وجود واقعي :إنها تقدم إعالما يتعلق بموضوعه" ويمكن أن نمثل لهذه
العالمة بالجملة البيانية.
 البرهان :وهو عالمة تشكل بالنسبة إلى مؤولها عالمة قانون ،ولو لم يكن لالستدالل بعد سيكولوجيسماه بيرس به ،وألن البرهان "ثالثي بسبب مبدأ "تراتبية المقوالت" فإنه التعبير المختصر للعالمة التامة:

أي العالمة العرفية الرمزية البرهانية"( .رضوان بلخيري ،0100 ،ص .ص)00-00.

 .3.1.2أقسام السيميولوجيا:
يمكن تقسيم التوجهات المختلفة من حيث الهدف إلى قطبين أساسيين :يرتبط التصور األول بالمعرفة أين

تهتم السيميولوجيا بدراسة سيرورة الداللة (السيميولوجيا العامة
signification

وتضم بصورة خاصة (الفلسفة ،العلوم المعرفية ،علم اللغة).

والتصور االجتماعي الثقافي

التواصل

générale

.)Sémiologie

Processus de

(de communication

et la sémiotique appliquée

(perspective socio-culturelle

 )Laأين تهتم السيميولوجيا بدراسة سيرورة

( )Processusالسيميوتيك الخاصة والسيميوتيك التطبيقية

la sémiotique

 ،)spécifiqueويتمثل موضوع الدراسة في هذا القطب الثقافة كشكل من أشكال

التواصل وتتمثل مجاالتها في علوم االعالم واالتصال ،األنثروبولوجيا علم االجتماع والدراسات األدبية.
من هنا يمكن تقسيم السيميولوجيا إلى ثالث مستويات هي:
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 السيميوتيك العامة  :Sémiotique généraleوتضم الدراسات التي تهتم ببناء نظرية عامة للفكر الرمزي
(التفكير الرمزي) والكشف عن بنية العالمة عالقاتها وتأثيراتها ،يرتبط هذا المستوى بنظرية المعرفة.
 السيميوتيكات الخاصة

sémiotiques spécifiques

 :Lesتهتم بدراسة األنظمة الرمزية التعبيرية

وأشكال التواصل الخاصة ،في هذا المستوى تدرس األنظمة اللغوية بطريقة نظرية انطالقا من وجهات

النظر حول التراكيب ،الداللة والبرغماتية ،ومنه فإن هذا المستوى يدرس اللغة.

وتعد الميادين التالية كأنظمة خاصة تندرج ضمن حقل السيميوتيك حسي الحركي (( )La kinésiqueدراسة

اإلشارات ،الوضعيات ،والحركات الجسمية) والمكانية (دراسة التنظيم االجتماعي للفضاء بين األفراد) كنوع من
أنواع التواصل.
 -نظام الملبس والمظهر؛

 الخط ( :Graphiqueنظرية نسخ الخطي لألنظمة أحادية الرمز)؛ -السردية (دراسة البناء القصة وأشكال السرد)؛

 سيميولوجيا الصورة الثابتة( :نظرية الـدراسة بواسطة الصور)؛ سيميولوجيا الصورة المسلسلة (الرسوم المتحركة ،قصص مصورة)؛ -سيميولوجيا السينما.

 -السيميوتيك التطبيقية

sémiotique appliqué

 :Laهو تطبيق لمنهج التحليل باستخدام مصطلحات

سيميولوجية حقل دراستها يتمثل في :ترجمة مختلف اإلنتاجات مثال السيميولوجيا الصورة الثابتة أي
تحليل الصورة باستخدام أدوات السيميولوجيا نجد من اهتماماتها أيضا تحليل الخطابJean-Claude ( .

.)Domenjoz, 1999, p.p.08-09

ويمكن أن ندرج موضوع بحثنا ضمن السيسيولوجيا العامة بالنظر إلى أهداف البحث والمتمثلة في محاولة
الكشف عن تأثير نشاط الرسم على األداء القرائي لدى األطفال من منطلق نظري يتمثل في كون هذا األخير أي
األداء القرائي يرتبط بطريقة او بأخرى بالوظيفة السيميولوجيا وهذا ما تبينه نتائج الدراسات (العيس )2771 ،ألن

القراءة هي في األصل شكل من أشكال الوظيفة السيميولوجية ألن التلميذ وفي موقف قراءة أمام سلسلة من

العالمات (أو الرموز الخطية) يقوم بفك رموزها وهذا ألجل استخالص المعنى (الفهم) والقراءة من جهة ثانية هي

عملية معرفية بل من أرقى السيرورات المعرفية يتطلب الوصول إليها إلى نضج تام لبقية العمليات والوظائف
المعرفية من بينها الوظيفة الرمزية بل وحتى السيميولوجية.
 .2.1.2السيميولوجيا واللغة:

من بين نقاط التباين بين وجهات النظر لدى العلماء ،نجد فكرة السيميولوجيا واللغة ،فإذا كان دو سوسير

قد جعل من اللسانيات جزءا من علم السيميولوجيا ،إذ يعتبر اللغة مستودع من العالمات التي هي وحدة أساسية
في عملية التواصل بين أفراد مجتمع معين وتضم شيئين أساسيين هما :الدال ( )Signifiantوالمدلول (،)Signifié
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استمدت مفاهيمها
أن السيميولوجيا هي نفسها
ّ
فإن روالن بارت قد خالف أستاذه في هذا الرأي ،حين أ ّكد ّ
ّ
التقوض .هذا التقويض للسانيات هو ما دعاه بارت
اإلجرائية من اللسانيات الّتي ما لبث ينخرها التف ّكك و ّ

عبر بارت صراحة عن رفضه لمقولة سوسير من خالل كتابه "مبادئ في علم األدلّة" حيث
بالسيميولوجيا .وقد ّ
ولكن الجزء هو علم األدلّة ،باعتباره فرعا من اللسانيات،
قال" :ليست اللسانيات جزءا ،من علم األدلّة العام،
ّ
سيتحمل على عاتقه كبريات الوحدات الخطابية الدالّة ،وبهذه الكيفية تبرز وحدة
وبالضبط ذلك القسم الّذي
ّ
البحوث الجارية اليوم في علوم األناسة ،واالجتماع ،والتحليل النفسي ،واألسلوبية ،حول مفهوم الداللة"( .سعيد

بنكراد.)0110 ،

كما نجده يقول في موضع أخر "فلقد اعتقد دي سوسير ،الذي ردد الدالئليون الرئيسيون أفكاره ونقحوها،
أن اللسانيات ليست سوى قسم في علم األدلة العام ،إال أنه من غير األكيد قطعا ،أن تكون في الحياة المجتمعية

المعاصرة أنظمة أدلة غير اللغة البشرية ،لما لهذه األخيرة من سعة وأهمية" ،ويعتمد بارت في فكرته هذه على
قلة المجاالت التي تغطيها السيميولوجيا بالقياس إلى علم اللغة العام ،فهو ال يكاد يحصي إال القليل منها ،والفكرة

التي يعرضها بارت هنا وتبرز فطنته وذكاءه تتبين في نظرته إلى هذه المجاالت بأنها "ليست سوى شفرات غير

مرة أخرى
ذات أهمية كقانون السير مثال ،إال أنه بمجرد االنتقال إلى مجموعات لها عمق اجتماعي حقيقي نلتقي ّ
باللغة ،ومما ال مراء فيه أن األشياء والصور والسلوكات قد تدل ،بل تدل بغ ازرة ولكن ال يمكنها أن تفعل ذلك
بكيفية مستقلة إذ كل نظام دالئلي يمتزج باللغة".

كما ويؤكد بارت أن السيميولوجيا هي بحث في العالقة بين الدال والمدلول وهما من طبيعتين مختلفتين

متقابلتين ال يتصفان بالمساواة أبدا ،فالدال لن يكون المدلول مطلقا ،كما يميز بين العالمة اللسانية (الدليل
اللساني) وبين العالمة السيميولوجية (الدليل السيميولوجي) .فالعالمة اللسانية تقرن صورة سمعية أو كتابية (دال)
بتصور أو مفهوم (مدلول) كوجهي ورقة ،في حين أن العالمة السيميولوجية وبالرغم من أنها تتكون أيضا من

دال ومدلول بيد أن داللة العالمة السيميولوجية ترتبط باالستعمال وفي سياق محدد (وائل بركات ،2002 ،ص.)0.

ويعلن صراحة "أننا اليوم ،وأكثر من أي وقت مضى ،بالرغم من اجتياح الصور لحياتنا حضارة كتابة''( .وائل

بركات ،2002 ،ص.)0.

ومن خالل هذا الطرح نجد أن بارت لم يميز بين مفهوم اللغة كنظام وعملية التفكير ،إذ لو اعتمدنا رأيه
خصوصا في حديثه عن اللغة البشرية مرك از على الكتابة فإننا سنجده ينفي فئة المعاقين سمعيا هذه الفئة التي

تعاني من مشكل التواصل باللغة ،ولكن هذا ال يعني أنها تجد صعوبة في التواصل المتمثل لديها بلغة اإلشارات،

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلو الحظنا أسبقية ظهور السيميولوجيا واللغة لدى الطفل فسوف نالحظ أن أول

ما يظهر لدى الطفل هي مظاهر سيميولوجية قبل اللغوية فمثال رؤية الطفل لقدوم األم أو الرضاعة ستشعره
بالراحة واالطمئنان حتى قبل أن يكتسب اللغة كنظام ،ضف إلى ذلك وخالل مالحظتنا لمراحل النمو اللغوي نجد

المرحلة القبل لغوية والتي تتميز بمظاهر سيميولوجية كالصراخ الذي يدل على عدم الراحة فيصبح عالمة
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سيميولوجية ،وكذا المناغاة التي تبين شعور الطفل بالراحة ومداعبة الطفل لصوته بما ان لها داللة على سالمة
الطفل من الناحية السمعية الصوتية ) (La boucle audio-phonatoireفهي عالمة سيميولوجية ،من منطلق أنها

تشتمل على كل الشروط الالزم توفرها في العالمة السيميولوجية والتي أشرنا إليها من قبل ،ولعل ما يؤيد هذه
الفكرة فرضية عالمة األثنولوجيا

(Jouanjean

سيميوتيقية (سيميولوجية) تظهر لدى الطفل.
كما أكدت

(Robichez–Dispa

 )Annickالتي اعتبرت أن اإلشارة باإلصبع هي أول حركة

 )Anneذلك بحيث أوضحت وظيفتها في االستعداد الكتساب الكلمات

مستقبال .مادام أن الحيوانات ال تشير باإلصبع (بنعيسى زغبوش ،د.ت ،ص .)0.والطفل ال يكتسب مدلول العالمات
اللسانية المنطوقة إال بعد أن تكتمل لديه القدرة على تكوين صورة ذهنية أو مفاهيم عن األشياء التي تحيل عليها
هذه العالمات في الواقع ،وهو األمر الذي يجعله يتحدث عن األشياء التي يعرفها حتى وان كانت غائبة عنه،

فالطفل الذي يتلفظ بكلمة /هو /haw / /بمعنى كلب قد أدرك العالقة القائمة بين الصورة السمعية /haw /

ومفهوم الكلب لذلك تصبح  /haw /عالمة بديلة تنوب عن الكلب الغائب عن الحضور في المحيط الحسي

لدى الطفل ،وهذا يدل على أن الطفل قد تكونت لديه صورة ذهنية للكلب أي أن هذا الحيوان قد تحول في خبرة

الطفل من الموجود في األعيان إلى الموجود في األذهان (عبد العزيز العصيلي ،0116 ،ص .)000.وهو ما يعرف
بمفهوم دوام األشياء.
في حين نجد الطفل يكتسب مدلول اإلشارات اليدوية كتلويح باليد قبل ذلك بكثير ،هذا وكما هو معروف
أن النمو يكون من العام إلى الخاص ،ومن هنا فان السيميولوجيا أعم وتشمل اللسانيات ،كل هذا يبين أن
السيميولوجيا إن لم تكن هي نفسها اللغة ،فإنها أشمل من اللغة وانما ما تحدث عنه بارت ما هو إال شكل من

أشكال التفكير ،وقد بينت الدراسات الحديثة أننا نفكر باستخدام الصور وليس اللغة ولعل ما قاله أنشتاين دليل

على ذلك ،إذ أقر أن نمط التفكير لديه يتم باستخدام الصور قبل الكلمات أي اللغة .وهو نفس ما قال به الغزالي

الذي يرى أن األشياء في الوجود لها أربع مراتب بحيث يقول "إن للشيء وجود في األعيان ،ثم في األذهان ثم
في األلفاظ ثم في الكتابة .فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس والذي في النفس هو
مثال الموجود في األعيان" وبالتالي فالغزالي قد أدرك أهمية اللغة اإلنسانية التي تعكس قدرته العقلية في إبداع
نظام تواصلي لتحقيق إنسانيته في الوجود ،فهو يكيف تعامله مع الواقع الخارجي من خالل الكفاية العقلية التي

تسمح له بإبداع النمط الترميزي الدال ،وتحديده وفق ما يسمح به التطور الحسي (أحمد حساني ،1999 ،ص،)141.

وما يوفره الوسط من عالمات ترتبط بعالم األشياء ،وهو األمر نفسه الذي أشار إليه كل من أوجدن وريتشاردز

( )Ogden et richardsفي كتابهما (معنى المعنى) ( ،)the meaning of meaningإذ أكدا على أهمية التحليل
المزدوج الذي يتناول العالقة بين الكلمات واألفكار من جهة ،واألشياء المشار إليها من جهة أخرى.

68

السيميولوجيا والرسم

الفصل الثاني
 .2.1.2السيميولوجيا والمعالجة المعرفية:

تتمثل وظيفة السيميولوجيا في دراسة العالمة دراسة علمية من خالل تحديد آليات عملها والعالقة التي

تقيمها مع المعرفة واألداء ،نجد في المدرسة األمريكية وعلى لسان ممثلها سندرس بيرس المنطق في معناه العام

"سوى اسم آخر للسيميائيات ،ذلك العلم الضروري والشكلي للعالمات" فالسيميائيات عنده ال تنفصل من جهة
عن المنطق باعتباره القواعد األ ساسية للتفكير والحصول على الدالالت المتنوعة وال تنفصل من جهة ثانية عن

الفينومينولوجيا باعتبارها منطلقا صلبا لتحديد اإلدراك وسيروراته ولحظاته (سعيد بنكراد ،5005 ،ص.)27.

وفي هذا المجال نجد بيرس يدافع عن فرضية أن الداللة تتولد ليس من الربط بين العالمة والمرجع وانما

من خالل مكانزمات اإلدراك التي تؤسس نماذج إنتاج العالمة ،ولعل ما يبين األساس المعرفي للسيميولوجيا هو
ما حدده كل من دي سوسير وبيرس كموضوع للسيميولوجيا ،إذ نجدهما يبعدان عن مجالها كل إشارة ال تخضع

لسيرورة المعالجة كاإلشارات الكهربائية ،هذا ما ساعد في ظهور توجه جديد أطلق عليه اسم السيميولوجيا
المعرفية التي تهتم بدراسة السيرورات السيميولوجية هذه األخيرة التي تتموضع بين اإلدراك ونماذج التمثيل في

الذاكرة ،كما تعمل األنظمة السيميومعرفية ( )Sémio-cognitifsعلى تحديد طريقة اإلدراك والتفكير وفهم كيفية
التعرف على األشياء بمعنى سيرورة العقلية للتعرف على األشياء بحيث تعد أدوات وسيطية وتفاعلية بين علمنا

وذواتنا بحيث تسمح لنا بالتفكير في العالم وعالقتنا بهذا العالمPeraya Daniel, Meunier Jean-Pierre, ( .

 .)1999, p.07وتتمثل مبادئ السيميولوجيا المعرفية في النقاط التالية:
 طبيعة المعارف أيقونية أي صورية تبدأ بإضعاف (نسخ) تخلقي فتقليد من أجل الوصول كما بين بياجيهإلى الصور الذهنية .بعدها تنمو وتتطور من خالل سلسة من التمثيالت األيقونية بدأ باألشياء الموجودة

في الحيز الجسدي (المستوى القاعدي على حد تعبير

Lakoff

تجريد لكنها تبقى دائما على األقل أيقونية؛

 )Roschإلى نماذج ذهنية أكثر فأكثر

 المعرفة األيقونية هي معرفة جانبية ،بمعنى أي صورة أو نموذج تبرز بعض جوانب المظاهر وتمحياألخرى؛

 يتوقف بناء النماذج على نشاط قاعدي الموائمة حسب بياجيه أو المقارنة حسب ) (Langackerوتتدخللذلك كسيرورات قاعدية االستعارة

(métaphorisation

 )Laوالتعميم أو استخالص أجزاء مشتركة

لألشياء أو المواقف المتماثلة ،تستخدم هذه المخططات أو السيناريوهات فيما بعد كاستدالالت؛

 تمثل النماذج المخزنة في الذاكرة شبكة واسعة لمخططات مركبة بانتظام الواحدة داخل األخرى ومنهيمكن أن تشترك في التخصص حيث يقول

مركبة بانتظام داخل مخططات (

(et Norman

" :)Rumelhartكل معارفنا األولية (البدائية)

Toutes nos connaissances génériques sont enchâssées dans

)Peraya Daniel, Meunier Jean-Pierre, 1999, p.p.11-12( .)des schémas
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 .2.1.2السيميولوجيا والرسم:

''تهتم السيميولوجيا كمجال واسع وعام باللغات القياسية (النظامية) وكذا الرموز الصورية (

Signe

 .)iconiqueوغالبا ما يتم تمثيل هذه الرموز الصورية باستخدام الرسم.

حيث يعتبر "بياجيه" الرسم "ليس إال شكال من أشكال الوظيفة السيميولوجية ،ويندرج في منتصف الطريق
بين اللعب الرمزي والصورة الذهنية ،التي يشترك معها في الميل إلى تقليد الواقع"(Piaget. J, 1966) .

من خالل هذا القول يتبين لنا أن الرسم يعد من المواضيع التي تهتم بها الدراسة السيميولوجية فهو نشاط
يقوم فيه الفرد بتمثيل فكرة باستخدام رموز خطية ومن هنا فهو نشاط يشتمل على الشروط الواجب توفرها في

العالمة السميولوجية ،فالرسم هو استدعاء مقصود للتعبير عن صور عقلية يستنبطها ويتعامل معها (منال عبد

الفتاح الهنيدي ،5016 ،ص.)99.

ومنه نجد أن الرسم يتكون من دال والمتمثل في الرموز الخطية ومدلول بمعنى الصورة الذهنية وكذا مرجع

وهذا وفق سيرورة معرفية إدراك ية بالدرجة األولى ،بل نجد من يعتبر الرسم شكل من أشكال اللغة ،إذ نجد أن
العالمة في الرسم تحتوي على خصائص العالمة اللغوية فعلى سبيل المثال لو أخذنا ثنائية دي سوسير التقرير

واإل يحاء إضافة إلى الثنائية دال ومدلول وحاولنا اسقاطها على التعبير بالرسم ،سالكين بذلك منحى روالن بارت
الذي يبدوا أنه اقتبس هو األخر الفكرة من اللساني الدانماركي لوي هيلمسليف سنجد بدورنا أن للرسم داللة

تقريرية وداللة إيحائية أي تضمينية فعلى سبيل المثال لو أخذنا رسمة موضوع "بحر بأمواج عالية" فهذه الرسمة
تعكس لدى الراسم وحتى المتلقي نظامين سيميائيين :األول فيتمثل في التمثيل الخطي والعالقات بين هذه
الخطوط والمنحنيات ،أما الثاني فيتمثل في معنى الرسمة والمتمثل في منظر أمواج البحر وهذان المركبان

يمثالن النظام السيميائي األول وهو عبارة عن تمثيل لظاهرة محسوسة وبالتالي فهو حقيقة تقريرية.

أما النظام السيميائي الثاني فيتمثل بتحويل النظام األول بأكمله إلى دال ثان ،ومنه وفي المثال السابق
"بحر بأمواج عالية" يتحول إلى دال جديد ويقودنا إلى مدلول جديد كأن يعكس حالة نفسية للرسام كالغضب أو

الحزن أو االنفعال أو أنه يعبر عن داللة ثانية تعكس الحالة الجوية في تلك اللحظة التي تم فيه الفعل –الشتاء-

أو البرودة عدة دالالت يمكن أن تعكسها رسمة واحدة وبالتالي فهو يحيل إلى حقيقة ضمنية .وهذا ما يطلق عليه

هيلمسليف الداللة اإليحائية ،ويطلق على النظام األول النظام التعبيري المباشر .وتمثل الخطاطة التالية حول
نوع من أنواع السجائر الفرنسية النموذج البارتي المطور عن نموذج هيلمسليف:
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عالمة

إشارة
Signe

أخضر

رمز
Signal

نعناع

دال التعيين (د)1

Symbole

برودة (نضارة ،طراوة)

مدلول التعيين(مد)2
مدلول التضمين (مد)2

دال التضمين (د)2

الشكل رقم  :0النموذج البارتي المطور عن أنموذج هيلمسليف (وائل بركات ،0110 ،ص)00.

وباإلسقاط على المثال السابق نحصل على الخطاطة التالية:
عالمة

إشارة
Signe

خطوط منحنية

رمز
Signal

أمواج

دال التعيين (د)1

Symbole

هيجان (غضب ،برودة ،شتاء)

مدلول التعيين(مد)2
مدلول التضمين (مد)2

دال التضمين (د)2

الشكل رقم  :0اسقاط أنموذج هيلمسليف على الرسم (من إعداد الطالبة الباحثة)

ويعتبر بارت أن النظام الثاني تجسد النظام السيميولوجي بامتياز( .وائل بركات ،5005 ،ص ،)11.وفي األخير
يعد الرسم كنشاط تعبيري ذو قيمة إسقاطية ألنه يسعى إلى توصيل شيء ما ومفهوم رمزي بالنظر إلى الداللة

التي يعطيها الشخص للخطوط.)M. Birebent, A. Rousseau, 2005, p.06( .
.0.0

الرسم

 .1.2.2مفهوم الرسم:
ما يزال الرسم الوسيلة األساسية التي استخدمت ومازالت تستخدم في ترجمة األفكار من عالم التصور
والخيال إلى عالم الواقع الملموس ،ويسمى الرسم غالبا اللغة العالمية مثل كل اللغات األخرى حيث له رموز

(خطوط وأشكال) لها معاني محددة لالستعمال فالرموز تصف الشكل بدقة ) (Shapeكذلك الحجم المقاس
) ،(Sizeالمادة ) (Materialاإلنجاز ) (Finishوالصنع والتركيب ألي جسم هندسي .هذه المصطلحات
(الرموز) أصبحت لها مواصفات عالمية وهذا ما يجعل الرسومات والمخططات لها نفس الداللة عبر مختلف

دول العالم .فالرسم هو أيضا لغة الصناعة ...فالتخطيطات والرسومات يمكن القيام بها يدويا على الورق أو على
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فيلم باستعمال أدوات الرسم كلوحة الرسم (طاولة الرسم) ،أقالم الرصاص ،أقالم حبر ،زوايا متغيرة إلخ( .اإلدارة
العامة لتصميم وتطوير المناهج ،د.ت ،ص)0.

ويعرف كل من ( )Delphine Picard, René Baldy, 2012نشاط الرسم كتنفيذ لحركة اليد قصد ترك أثر
مرئي على سطح الورقة ،ويعتبر هذا السلوك الذي يبدوا بسيطا معقدا بحيث يتطلب تدخل عدة سيرورات حركة،

معرفية وكذا انفعالية (Delphine Picard, René Baldy, 2012, p.46) .كما يمكن تعريف الرسم على أنه
تعبير خطي لبعض الخصائص الممثلة ذهنيا لدى الفرد )،(Delphine Picard, René Baldy, 2012, p.48

والرسم حسب ( )Baldy, 2001لغة مؤسسة على دوال رسومية متعددة المعاني ،ومنظمة وفق رموز رسمية

ثقافية ،يمكن تتبع تكونها نمائيا (الخطوط المتعرجة والدوائر في ثالث سنوات ،المربع في أربع سنوات ،ثم المثلث

والصليب بعد ذلك).
إنها أوليات ،أو عناصر رسومية معيارية ،حسب تسمية ) ،(Van Sommers,1984يستطيع الطفل
التركيب بينها ،للتعبير عن وحدات أكبر ،تناط بمعنى معين .وعليه فاألطفال ،أثناء التعبير بالرسم ،يستعملون

وحدات صغرى ،ثنائية األبعاد ،لبناء وحدات أكبر ،من مثل اعتماد خطوط هندسية :دائرة وخطوط مستقيمة

(أفقية عمودية ،مائلة) لرسم ما يمكن اعتباره إنسانا ،أو لتشكيل صورة تعبر عن تمثالت الطفل الذهنية للواقع أو
لعالمه الداخلي (معرفي وجداني)( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.
كما يعرف الرسم كنشاط خطي–حركي الذي يثير نظاما للتسجيل خارجي والذي يسمح بالتعبير على
المفاهيم خطيا ،ومنه يعتبر الرسم لغة متعلمة )(Baldy, 2011; Cohn, 2012; Picard et Zarhbouche, 2014

نقال عن ) (Delphine Picard, 2015, p.84تتأسس هذه اللغة غير اللفظية على دوال خطية متعددة المعاني

(( )Polysémiqueتحمل عدة دالالت فمثال شكل دائرة تحوي على عدة خطوط مستقيمة لها عدة دالالت حسب
السياق فمثال رأس بشعر ،يد بأصابع ،أو شمس بأشعة) ومتعارف عليها داخل جماعة محددة

(( )Conventionnelsبمعنى تتقاسمها ثقافة محددة)(Delphine Picard, 2015, p.84) .

–اعتباطية–

وفي تعريف أخر ،نالحظ أن التعبير بالرسم أيضا ،لغة تتأسس على عناصر صغرى ،لخلق موضوع أعم.

وهو ما يسمح لنا باستخالص أنها مكانزمات معرفية كونية ومشتركة بين األفراد ،تسمح لهم بتطوير بعض

القدرات المعرفية ،التي توظف في الرسم واللغة أيضا( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.في حين نتكلم عن
التخطيط عند إنتاج خط ،بصمة ،رمز (تصويري أو ال) تاركا أث ار على أي سطح .والتخطيط هو تمثيل خطي
للغة الشفهية ال يشترط أن نستخدم من أجل ذلك رموز كتابية .فأي أثر ينتج بصورة إرادية مع أو دون احتواءه

على رموز يمثل تخطيطا .هذا ما يساعدنا في التمييز بين وظيفتين للتخطيط :الرسم (والذي له عالقة بالصورة)
والكتابة (التي لها عالقة باإلشارات والرموز) .)Hélène Decornet, 2004, p.23( .يتمثل التخطيط في نشاط

الذي بواسطة الحركة الدقيقة يترك أثر فوق سطع معين باستخدام أداة في إطار محدد .نشاط التخطيط هو في
نفس الوقت نشاط ممتع ،لعب وكذا تدريب )Hélène Decornet, 2004, p.23( .وحسب (:)Annick Chabert
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التخطيط هو أوال وقبل كل شيء نشاط لعب الذي يسمح للطفل باكتشاف أن يده يمكنها القيام بفعل (
faire

Sa main

 .)peutإن الهدف من نشاطات التخطيط هو تحسين نوعية اإلدراك وكذا التحكم في الحركية الدقيقة

(.)Geste

 .2.2.2مراحل تطور الرسم لدى الطفل:
تختلف وجهات النظر حول مراحل نمو الرسم عند الطفل كل حسب رأيه ومنطلقه
أ -مراحل تطور الرسم لدى الطفل حسب :Stern
يعتبر ( )Sternالرسم كمكمل للغة الشفهية بحيث بواسطته يمكن للطفل أن يترجم اهتماماته ،تعتبر
رسومات الطفل اسقاط لجسمه ،مرآة لصورته الداخلية.
من أجل دراسة أشكال الرسم لدى الطفل قام ( )Sternفي دراسة ( )1963-1966بتتبع ورشات رسم األطفال

ومالحظتهم وجمع ملفات الرسومات الخاصة بهم ثم قام بتحليلها ،بعدها قام بتصنيف بعض الرموز حسب تواتر
ظهورها ليخلص في األخير بنموذج مفصل حول ما أسماه بهندسة اللغة الفنية (

L’architecture du langage

 .)plastiqueتتشكل هذه اللغة حسب ( )Sternمن صور ورموزها تتمثل الصور في الصيغة الفنية لإلحساسات
أما الرمز فهو المخزون ،قواعد ،لغة ،تواصل التي تحمل إحساسات ومعارف الطفل ،ينشأ فن الطفل من عاملين

هما :استعداد للعب وكذا الخضوع لرغبة التعبير ،هذا التعبير الذي يرضي حاجة داخلية عميقة ،لتصبح ملموسة
باالعتماد على لغة شكلية وفق مكانزمات قائمة في الذهن شبيهة باللغة الشفهية وهذا حسب ثالث فترات

تعبيرية :الحاضر ،الماضي القريب ،الماضي البعيد ،يتم تمثيل األشكال واأللوان واستخدام الفضاء ومفهوم

الزمان رمزيا كإشارات وعالمات خاصة بهذه اللغة –اللغة الشكلية.-

لم يحدد ( )Stern, 1963-1966مراحل لنمو الخط لدى الطفل وانما قام بترتيب وتنظيم تدرج وارتقاء الخط

لدى الطفل من خالل تشكل قواعد القن ،تتكون هذه القواعد من تمثيل األشكال القاعدية وتمثيالت الصور

المتبقية.

قام ( )Sternبوضع قواعد لألشكال القاعدية انطالقا من المخططات األولى المستخدمة غالبا لدى الطفل

من أجل تمثيل معارفه حول العالم بعدها قام بوضع تدرج للمكونات التي يجربها الطفل وكذا تدرج للعالقات بين
األشكال ،لتنتج في األخير أشكال سميت بالمشتقة أو الصور المتبقية ،ومنه إثراء المعجم القاعدي واثباتات

بصرية تنبني في مخيلة الطفل.

في البداية تكون حركة الرسم طبيعية ،شكل من أشكال التعبير الحيوي ال تمثل الشيء وال الفضاء ،عبارة
عن منحنيات تضليالت ،أثار غير متحكم فيها ،خطوط متوازية وغير متوازية ،إنها مرحلة الشخبطة التي تساعده

ف ي وضع اللبنة األولى لألشكال الدائرية التي تعتبر الشكل األول الذي يتعرف عليه الطفل وبعدها وبعد التكرار
والتجريب يحاول الطفل تهذيب حركته ،وبعد تحكمه من األداة –القلم -يمثل الدائرية ،البيضة القطرة ،أشكال
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ناقصة ،المربع ،هذه األشكال تعتبر القاعدة لعدد كبير من البناءات التي تتعقد مع التمرن والتكرار وكذا مع

اكتساب المعارف وتجارب انفعالية.

في البداية تتطور هذه األشكال بصورة منفصلة ومنعزلة ،بعدها تتجمع بصورة متجاورة أو بصورة متداخلة
طوال سيرورة التطور ،لتصبح بذلك صورة للشيء أو شكل محتوي (شخص منزل) وصورة الفضاء أو شكل حاو.
بعد مرحلة األشكال الدائرية تتشكل صور-كلمات متراصة بصورة منفصلة (غير مرتبطة) مبعثرة في كل
مكان على سطح الورقة .تمثل هذه الصور انعكاس الهتمامات الطفل اآلنية.
يستمتع الطفل بإعادة رسم األشكال البسيطة لتمثيل مختلف األشياء مثال الدائرة تارة تمثل شمسا تارة

شخص وتارة أخرى بسكويت ...ومن هنا يعي الطفل أنه يمكن لنفس الرمز تمثيل عناصر مختلفة ،إذن بناء
األشكال الجديدة يتم من خالل تجميع ومقارنة العناصر ،ووسائل معروفة بعناصر جديدة ،هذا البناء يسميه

( )Sternبالصور المتبقية ،إنها تمثل فهرس الصور االبتدائية للغة الفنية ،يشكل إثراء ،وتنويع األشكال القاعدية
المعجم الذي سيعتمد عليه الطفل ،هذا ما يفسر ثباتها واستمرارها .ومنه اكتشاف الطفل لبناء مشترك لمجموعة

من العناصر ،وبالتالي فهو نظام.

هذه الصور تكون متصافة في كل مكان على الورقة ،تنشأ بذلك المواضيع التي يخترعها الطفل ويعطيها
أبعادا زمنية (يوم ،ليل ،فصل ،رياح) ويواصل في إثراء معارفه حول العالم مترجما ذلك بلغة اإلحساس ،من

خالل تمثيالت للمفاهيم التي تجذبه والتي تبين بناءه الداخلي (النفسي).

يشبه ( )Sternالصور الجديدة بقوله "بين الصورة المتطورة وشكلها البدائي نفس العالقة الموجودة بين كلمة

فرنسية جديدة وشكلها الالتيني األصلي" .ومنه البناءات القاعدية تبقى ثابتة في حين الصور تتطور ،الصور

المتبقية هي عملية تكييف اإلشارات للتعبيرات( .

Les images résiduelles sont l’adaptation des signes à

.)l’expression
ب -مراحل تطور الرسم لدى الطفل حسب :Lowenfeld
ويقسمها إلى:


مرحلة الشخبطة أو بداية التعبير عن الذات ( 0-0سنوات)
يحدد ( )Lowenfeldهذه المرحلة من  2إلى  1سنوات وأطلق عليها مرحلة الشخبطة أو التعبير عن الذات

ويقسم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل:

 الشخبطة غير المنةمة  Gribouillage en désordreوالتي تتمثل في استكشاف الحركة نحو جميعاالتجاهات غالبا ما نسجل غياب تتبع الحركة بصريا ،إنها المرحلة التي يكتشف فيها الطفل القبض

على القلم ومدى حركة الذراع ،التجربة حسية حركية دون توتر وال تمثيل؛
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 الشخبطة المتحكم فيها  Gribouillage controléوهي المرحلة التي يكتشف فيها الطفل العالقة بينالحركة واألثر الخطي مما يؤدي إلى ضبط الرؤية على األثر ،ينوع الخطوط العمودية ،األفقية ،دائرية،
مستقيمة ،ملتوية ،منكسرة ،بعدها تكرار الحركة حتى يتحكم فيها ،إنها المرحلة التي نسجل فيها بدايات

الميل للتعبير عن االيقاع ،اكتساب التنسيق بين العين والحركة ،تؤدي هذه االكتشافات إلى االستمرار
في المحاولة ،التنوع ،اختيار العديد من األلوان ،مأل الورقة ،ومنه يستخدم األلوان لإلشارة إلى العالقة

بين األشكال؛

 والشخبطة المماثلة  Gribouillage identifieيظهر الطفل في هذه المرحلة الرغبة في الرسم عنطريق التعبير والوصف الشفهي ،بحيث أصبح األثر وسيلة للتواصل ،انتقل من التفكير الحسي حركي
إلى التفكير التصوري .بحيث يصف لنفسه ما أنجزه.

 مرحلة ما قبل التخطيط أو المحاوالت األولى للتمثيل

(0-0

سنوات):

في هذه المرحلة ،يقوم الطفل بالرسم بطريقة مختلفة .أصبح واعيا لألشكال المحيطة ،وعالقاتها بالمحيط،
يمثل ما يدرك ،تسمح هذه المرحلة بتهذيب التثبيت البصري ،يؤدي التغير في اإلحساسات والمشاعر واإلدراك

وطريقة التفكير إلى تغير اإلنتاجات الخطية.

من أجل تنظيم رسوماته ،يعتمد الطفل على ثالث عناصر تكوينية :تمثيل الشكل ،استخدام األلوان

وال تنظيم الفضائي ،تنمو هذه المظاهر بنمو الطفل الزمني ومنه يمكن تحليل المراحل الموالية باالعتماد على

المميزات السابقة الذكر.

 تمثيل الشكل :يقصد بتمثيل الشكل بتمثيل شيء حي (شخصية أو حيوان) أو غير حي (شيء فيالمحيط) هو تطو لسلسة من الخطوط نحو تمثيل ،تعريف وكذا التعرف على األشكال والتواصل

الخطي ،يمثل رسم الشخص أول ما يظهر لدى الطفل بحيث يقوم برسم الرأس واألرجل بعدها يضيف
األذرع وفي األخير الجسد .خالل  1سنوات نميز في إنتاجات الطفل رسم رجل ،منزل ،شجرة ،عند سن
6

سنوات يمكن التعرف على هذه األشكال كما يقوم بربطها بعضها ببعض ،لم يعد منزل وانما منزل

الشخص ،وعند  7سنوات تترسخ هذه التمثيالت.

 استخدام األلوان :يسيطر االهتمام باألشكال على األلوان ،يستخدم الطفل األلوان من أجل إقامةالعالقات بين األشكال دون وجود روابط في الواقع وانما فقط من أجل تبادل انفعالي أو تنظيم متناغم

لورقة الرسم.

 التنةيم الفضائي :عندما يرسم الطفل إنسان يقوم بوضع األشياء حوله ،يمكن أن تكون هذه األشياءفوق أو تحت ،الواحد بجانب األخرى ودون عالقات مكانية بينها في الورقة ،يضعها حسب تصوراته
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حولها ،يقوم بوضعها وفقا لموقعها بالنسبة له ،كل شيء يتموضع حسب مفهومه الخاص ،إنها مرحلة

الفضاء الخاص (.)Body space

تتميز هذه المرحلة إذن بالليونة والتغيرات في تمثيل المفاهيم .يفرض الطفل ما يدركه فيغير بذلك طريقة
تمثيله وكذا تمثيله لذاته.
 المرحلة التخطيطية أو إنتاج األشكال

(0-0

سنوات)

يصل الطفل خالل هذه المرحلة إلى مفهوم متكامل تام للشخص ،الحيوان وكذا المحيط ويترجم ذلك من
خالل معارف نشطة وواعية للشيء الممثل ،إنها المرحلة التي يدعم فيها الطفل األشكال من خالل تكرار رسمها

وكذا دمجها ومنه تقوية المكتسبات القبلية.

 تمثيل الشكل :في سن  7سنوات ،يتضمن رسم شخص :الرأس ،األيدي متمايزة ،األصابع ،األرجلمتمايزة ،الرقبة ،الشعر ،العينين متمايزتين ،عن األنف وأحيانا المالبس ،يتم رسمه بصورة أمامية عند
البعض وبصورة أمامية وكذا جانبية عند البعض األخر ،يمكن رسم الجسم ،األرجل ،األذرع ،المالبس

على شكل دائرة ،مثلث ،مربع ،بيضوي ،أو مستطيل ،يعتبر هذا الرسم انعكاس لنمو الطفل المعرفي،
شخصيته ،من خالل تضافر عدة عوامل :سيرورات التفكير ،الحساسية للمشاعر وتطور اإلدراك.
 استخدام األلوان :في المرحلة التخطيطية ،يكتشف الطفل العالقة بين الشيء واللون ،يقوم بالتصنيف،والتقسيم إلى مجموعات وكذا التعميم ،السماء زرقاء ،الحشيش أخضر ،يجد ترتيب منطقي في العالم

ويقيم عالقات قوية بين األشياء المحيطة به ،أول عالقة دالة يقيمها الطفل حول الشيء تحدد اللون
الذي يستخدمه ويطوره من خالل التكرار ،التوازن والعفوية ،يستخدم األلوان دون تغيرات فمثال يلون
السماء باللون األزرق حتى وان كان المطر ينزل.

 تنةيم الفضاء :يعي الطفل تنظيم والعالقات الفضائية التي يترجمها باالعتماد على خط األرضية الذيبواسطته يرتب األشياء ،قد يكون هذا الخط سقف ،طريق الذي تتموضع فوقه األشياء الواحدة بجانب

األخرى.

بمجرب أن يكتشف الطفل الخط المستقيم والمنحني ،يستخدم الطفل نوعين من خط األرضية ،واحدة أسفل
الورقة وخط السماء أعلى الورقة ،كما يبالغ في رسم اكتشاف ورسم األشياء ،المسح ،الفضاء بين األرض

والسماء ،يظهر أيضا تجاربه الخاصة حول الفضاء من خالل مزج سطح –علية وهذا من أجل توضيح كل ما
يريد وكل ما يعرف .يبين ظهور المسح نهاية ما يسمى (.)Seesaw itself
في هذه المرحلة ،باإلضافة إلى تمثيل األشكال ،استخدام األلوان وتنظيم الفضاء يضاف أيضا عنصر

زمان–مكان الذي يمثل الميزة الخاصة لهذه المرحلة والتي تختفي في المراحل الالحقة.
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 زمان–مكان :يسمح هذا المفهوم للطفل التعبير عن مختلف األزمنة لنفس المكان على نفس الورقة أومختلف األنشطة المتزامنة ،يبرز هذا التمثيل الفضائي الزماني مع حتمية التواصل وأهمية الفعل ،فمثال
نجد الطفل يرسم المنزل من الداخل والخارج معتمدا في ذلك على ما يسمى بالشفافية وهذا من أجل

إظهار وضعية ال يمكن أن تشاهد في نفس الوقت لكنها مهمة بالنسبة له في الحالتين.
 مرحلة الواقعية البصرية أو سن ةاهرة الجماعة

(00-0

سنة):

تحتل التجارب الجماعية أهمية كبيرة خالل هذه المرحلة ،يدرك الطفل نفسه كعضو في المجتمع بالنسبة

الهتماماته وكذا أس ارره التي يتقاسمها معهم ،يتعرف على األصدقاء كما يحاول وضع حرية اجتماعية ،يظهر
الذكور واإلناث اهتمامات مختلفة ويندمجون داخل بناءات اجتماعية بطريقتهم الخاصة.
 تمثيل األشياء :يتمايز الجنس في رسومات األطفال خالل هذه المرحلة ،بحيث تختلف المالبسباختالف الجنس ،كما نالحظ اضافات تميز تصرفاتهم من خالل السياق والوضعية.

 استخدام األلوان :ينمي الطفل خالل هذه المرحلة ويهذب معارفه حول األلوان ويهتم األن بتدرج األلوان،يبحث عن الدقة من خالل حياكة والنسج والتشكيل.
 تنةيم الفضاء :خط األرضية أكثر طبيعية ،منحنى ويصل إلى السماء. مرحلة التفكير المنطقي

(00-00

سنة):

تعتبر هذه المرحلة جد مهمة ألن القدرات والمهارات التي طورها الطفل تؤثر على ردود أفعاله وكذا

مشاعره في المراهقة ،بحيث يسيطر عليه التفكير المنطقي ،إنها مرحلة غنية باالنتقادات وتعتبر نهاية للمرحلة

الطبيعية والنشاط العفوي والتلقائي ال يرسم ما يعرفه عن األشياء وانما ما يراه .أصبح الرسم مرآة تعكس ما
يشاهد.
 تمثيل األشكال :في هذه المرحلة نسجل تمفصل األعضاء وكذا االهتمام أكثر بالمالبس وتسريحاتالشعر.
 استخدام األ لوان :يستخدم األلوان الفاتحة وكذا الداكنة ،الظالم واألضواء. تنةيم الفضاء :التراجع في تمثيل األبعاد ،التفاصيل ،الشدة في استخدام األلوان لألشياء المتباعدة ومنهيتضح أن الطفل اكتسب مفهوم العمق.
ج -مراحل نمو الرسم عند الطفل حسب (:)Luquet, 1967
من جهته ( )Luquet, 1967يربط مراحل نمو الرسم عند الطفل بمفهوم اكتساب الواقعية ،تتجلى واقعية

رسومات الطفل من خالل المواضيع التي يعالجها ،وكذا طبيعة الدافع .وتمثل مجموعة من الخطوط التي تمثل

شكل محدد والتي تبرهن على فطنة ودقة المالحظة لدى الطفل.
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تتمثل أهمية الرسم في القصد وتجلي التمثيالت الذهنية أكثر منه من اإلنتاج في حد ذاته ،يقسم هذا

الباحث مراحل نمو الرسم لدى الطفل إلى أربعة مراحل :الواقعية العرضية ،الواقعية الناقصة ،الواقعية الذهنية أو

المعرفية ،الواقعية البصرية.

يخط الطفل في مرحلة الواقعية العرضية خطوط من أجل إشباع لذة الخط ،بعدها ينتبه لقدرته على الرسم

وبالتالي يكرر النشاط ومن هنا تبدأ قصدية الرسم ،عندما يكتشف أن الخطوط التي يتركها على الورقة تحمل
معنى ودالال ت ،ينشأ مماثلة بين الخطوط التي يرسمها واألشياء في الواقع ،في البداية بطريقة ال إرادية بعدها
بطريقة مستمرة ،ترجمته للرسم تمثل األفكار التي يمتلكها في ذهنه والتي يمثلها بطريقة إرادية ،يمكنه إعالن ما

سيقوم برسمه والمقصود منه في نهاية المرحلة.

خالل مرحلة الواقعية الناقصة ،يرغب الطفل في تمثيل الشيء لكنه يواجه صعوبات في الحركة الدقيقة

محدودية وتباين ال قدرة على االنتباه ،عندما يرسم يوجه انتباهه إلى الخطوط وينسى بقية العناصر ،األهمية التي
يوليها للوقت الحاضر يؤدي إلى المبالغة في زيادة أحجام األشياء أو تصغيرها في حالة ما إذا لم يتبقى المكان

الكافي لرسمها.

تتميز مرحلة الواقعية الذهنية بمحاولة الطفل لمماثلة رسمه للواقع (المطابقة) من أجل ذلك البد أن يحتوي
الشيء على جميع العناصر حتى غير المرئية ،بحيث يحاول أن يمثل أيضا استخدامات الشيء ،أبعاده ،وأهمية

الشيء بالنسبة له ،يؤدي عجزه على التركيب إلى تفكيك التفاصيل التي تعتبر في الواقع مختلطة .الشفافية
والمسح كلها وسائل تخطيط مالحظة خالل هذه المرحلة.
في مرحلة الواقعية البصرية يرى الطفل األشياء بصورة أمامية وجانبية موزعة الواحدة عن األخرى ،تتحول

الشفافية إلى الالشفافية (كثافة) ،والمسح إلى مناظر ،يظهر السرد الخطي في صورة عدة أشكال :مشهد أو عدة
مشاهد لقصة ممثلة في نفس الرسمة أو حركة متقطعة في نفس الرسمة (تسلق شجرة).
بصفة عامة يرتبط نمو الرسم عند الطفل بنموه النفسوحركي .كما يمكن مالحظته عبر مختلف المراحل

التي سنقوم بعرضها مع اإلشارة أن الفترات الزمنية المحددة لكل مرحلة تبقى معيار نسبي ذلك أنها تختلف من
طفل ألخر وفقا للفروق الفردية.

 الخربشات األولى 01 :أشهر إلى عامين:
تعد هذه المرحلة جد مهمة من أجل فهم التسلسل المنطقي لنمو الرسم عند الطفل .يكتسب الطفل خالل
هذه المرحلة التوازن ،كما تظهر الخطوات األولى ،ينطق الكلمات األولى وفي نفس الوقت تظهر الخربشات

األولى :الشخبطة

(gribouillis

 ،)Lesقام ( )Osterriethبدراسة أعمال

(Lurçat

 )L.من أجل تحليل أشكال

الشخبطة بين سن السنة والسنتين ،إذ بين أن الشخبطة القاعدية عبارة عن حركة ذهاب واياب والتي تسمى أيضا

بالمسح ( )Balayageتنتج عن حركة ثني ومد الساعد ،بعدها تظهر الحركة الدائرية التي تتطلب التنسيق بين
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تنقالت الذراع والكتف .أما فيما يخص التطور الحركي فإننا نالحظ فيما بعد دوران المعصم وكذا ثني االبهام

مما يساعد في تحقيق حركات إلنتاج الخطوط المنحنية بشكل دائري (.)Cycloïdes

أولى الشخبطات تكون ذات طبيعة حركية ،يقوم بها الطفل إلشباع الرغبة في حركة (

pour le plaisir du

 )gesteعلى حد تعبير ( )Florence de Meredieuفبالنسبة للطفل يعتبر أخذ القلم والتجول به على سطح ورقة
الرسم شكل من أشكال اللعب ويعد نشاطا ممتعا بعدها سيحاول توجيه حركاته ،ومن هنا تظهر بوادر التحكم في

العين نحو حركة اليد () .)Le début du contrôle du regard (l’œil) sur le geste (la mainوهذا ما أطلق عليه

(Greig

 )P.مصطلح التحكم البسيط ،خالل هذه المرحلة يبدأ الطفل في التحكم من نقطة بداية الرسم (نقطة

انطالق الخط) ،وهذا ما سيمكنه من الربط بين خط جديد وآخر موجود من قبل.

يفسر الباحثين االنتقال من مرحلة الشخبطة إلى نشاط الرسم الرمزي بعدة طرق كل حسب توجهه .في

حين يتفق ( )A. Cambierو( )Osterriethعلى أن الطفل يسعى إلى ترميز والتعرف وتمثيل الشيء باالعتماد

على الرسم (الخط) ،بحيث يؤكدان على "أهمية ودور الوظيفة الرمزية في النشاط الخطي –الرسم -التمثيلي"

(et le rôle de la fonction symbolique vers une activité graphique représentatrice

)L’importance

فبالنسبة لهما ،في سن العامين ينتج الطفل مجموعة كبيرة من اإلشارات والرموز التي تشكل ما أطلق عليه
بالمعجم الخطي (.)vocabulaire graphique
يميز كل من ( )M.Bernson et H.Wallonمرحلة الشخبطة عن مرحلة النمو الحركي بحيث يعتقدون أن
الخطوط تحدث نتيجة الستثارة حركية بسيطة

بالمرحلة التمهيدية للشخبطة الحركية

(excitation motrice

 )simpleبينما أطلق عليها

(préliminaire du gribouillis moteur

(Royer

 )stadeفي حين تحدث (

)J.
G.

 )Luquetعن الواقعية العرضية ( )réalisme fortuitفبالنسبة له الرسومات األولى ال تحمل أي داللة عند الطفل
وانما هي مجرد نشاط في حد ذاته ،ومع الوقت وبالصدفة يكتشف الطفل أنه يمكن للرسومات التي ينتجها أن
تكون لها معنى بالنسبة له وكذا الراشدين .في حدود السنتين إلى ثالث سنوات تظهر الرسومات األولى لوجه

رجل.
 خالل الثالث سنوات:
بعدما يكتشف الطفل أهمية الكلمات واللغة ،يكتشف كذلك أنه يمكنه أن يعبر عن األشياء باستخدام

الرسم ،خالل هذه المرحلة ،يكون التحكم تام بين العين وحركة اليد .وهذا ما سماه ( )P. Greigبالتحكم المزدوج:
البصر يوجه اليد واألصابع .العين تتبع بدقة اليد ،ومنه يمكن للطفل تحريك يده وايقافها أينما يشاء ،ومنه يصبح

قاد ار على تشكيل دوائر ،هذا الشكل يتطلب حركة جد دقيقة إذ البد من ربط دقيق لنقطة البداية بنقطة النهاية،
كما تعتبر الدائرة شكل مرجعي مهم في مراحل نمو الرسم عند الطفل.
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خالل هذه المرحلة ،يتصف الطفل بكثرة الرسم محاوال بذلك تطوير إنتاجاته الخطية ،وهنا تلعب الروضة

دو ار مهما حيث تساعد الطفل في تعليمه عدة تقنيات من أجل الربط بين عدة أشكال ،والرسم باستخدام عدة

أدوات فوق عدة أسطح .مما يساهم في النمو السريع إلنتاجات الطفل الخطية.

في البداية تتصف رسومات األطفال بميزتين تتمثل في :األشكال المشعة (دوائر مع خطوط جانبية تشبه

الشمس) والمحتواة (أشكال مغلقة تحتوي عناصر مختلفة) ،كما سماها ( .)Greigيظهر هذان الصنفان من
األشكال لدى الطفل بمجرد أن يكتسب هذا األخير القدرة على رسم أشكال مغلقة .وبسرعة ترتبط مع بعضها

البعض في نفس الرسمة .في هذا الصنف من األشكال ،يبدأ الطفل من تعيين األعضاء باستخدام أشعة (أذرع

واقدام) أو العينين باستخدام عناصر محتواة داخل األشكال المغلقة.
في حوالي السن

3

سنوات والنصف ،نسجل ظهور الشكل الولد الذي يتطور بسرعة بحيث يجمع مختلف

التفاصيل والعديد من المعلومات ،إذ تبرز العينين ،بعدها األرجل ،األذرع ،الشعر ،األنف ،الفم ،األذنان،
اليدان ...لكن يبقى دائما الرجل الولد مرسوما باالعتماد على األشكال المشعة والمحتواة ،وتعتبر هذه المرحلة
بداية التمثيل.

يطلق ( )M. Bernsonعلى هذه المرحلة مرحلة التمثيل :بحيث خالل هذه الفترة تبرز األشكال المنفصلة
التي تتطلب رفع القلم من أجل رسمها .بمعنى الخط يكون متقطع –غير مستمر -أما بالنسبة لـ ()G. Luquet

توافق نهاية هذه المرحلة أي في حوالي سن  1سنوات :الواقعية الناقصة ( )réalisme manquéإذ يحاول األطفال

إعادة إنتاج أشياء باالعتماد على تمثالتهم الخاصة ،ويقومون بمجاورة (جمعها وتقريبها) العناصر دون الربط
بينها.

 خالل  0إلى  0سنوات:
تتميز بظهور ما يسمى بـ "الشكل المشابه للنموذج ( ")forme rapportée typiqueفحسب (

d’Osterrieth

 )et de Cambierوكذلك ( )P. Wallon, 1987يوافق الشكل المشابه للنموذج المرحلة التي يتمكن فيها الطفل من
تمييز الجسم إلى مختلف أجزائه (الرأس ،الجذع ،األعضاء) ،تبين هذه المرحلة التي يمكن أن تظهر منذ حوالي

الثالث سنوات ونصف تطور تمثيل التخطيط الجسدي لدى الطفل (

la représentation du schéma corporel

 ، )de l’enfantالوجه دائما في شكل صورة محتواة (تحتوي على عينين وفم) في حين الجسم في شكل صورة
الجزن ،حيث أن الشكالن البيضاويان اللذان يمثالنهما
آ
ذات أشعة (من خالل األذرع واألرجل) يرتبط هذان
ملتصقان ،لكنهما متمايزان بصورة واضحة .كما نالحظ بروز بعض التفاصيل كالجنس مثال ،هذا ما يدل على

وعي الطفل بموقعه في التخطيط الجسدي.
يطلق

(Royer

 )J.على المرحلة الممتدة من

3

إلى

1

سنوات بمرحلة الرسومات المتناثرة (

stade des

 )dessins éparpillésإذ يبقى رسم الرجل عند الطفل أكثر تخطيطا .أما بالنسبة لـ ( )M. Bernsonفيعتبرها بداية
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للمرحلة التواصلية ( )Le début du stade communicatifإذ يرغب الطفل التواصل مع العالم الخارجي بحيث
يتخيل تعليقات للرسومات التي ينتجها من نسج خياله في صورة تخطيطات متناثرة كما نجده ال يتحكم بعد في

رسم الزوايا الحادة ،إلى غاية سن  1سنوات نالحظ ظهور المربع.

بينما نجد ( )G. Luquetيطلق عليها بالواقعية المعرفية ( )réalisme intellectuelوبالنسبة له تمتد هذه

المرحلة حتى سن

12-17

سنة .فالطفل يرسم ما يعرف وليس ما يرى .إنها المرحلة التي نالحظ فيها ظاهرة

التحويف (( )Le phénomène de rabattementلم يكتسب الطفل بعد الرسم المنظوري ،بحيث كل ما يرسمه
الطفل يكون حول نقطة أو محور مركزي) وكذا الشفافية

الداخل ومن الخارج في نفس الوقت).

(transparence

( )Laمثال :يرسم الطفل البيت من

 حوالي  6سنوات:
يكون الطفل خالل هذه المرحلة العمرية التي تتميز بدخوله المدرسة االبتدائية في وضعية الالتمركز حول

الذات (يتوجه نحو العالم الخارجي) كما يمكنه القيام بعمليات القولبية ،يعي أنه جزء من المحيط ،نالحظ خالل
هذه الفترة سيطرت التفكير المنطقي عن دوافعه االنفعالية ،يبدأ بالقيام برسومات منتظمة وقريبة أكثر فأكثر إلى

الواقع .تعلم المدرسة الطفل االلتزام والتقيد أكثر في إ نجازاته ،هذا االلتزام الذي لم يكن من قبل ،حيث كان يقوم
بالرسم بطريقة حرة ولم تكن كوسيلة للتعبير عما تعلمه.

بالنسبة لـ ( )Lowenfeldيدرك الطفل أن األشياء تتموضع بصورة دقيقة في الفضاء بحيث تكون متفاعلة

بعضها البعض ،كما يعتبر نفسه جزء من هذا الفضاء ،في هذا السن ،يظهر رمز جد مهم في سلسلة نمو الرسم
وهو ما أسماه (" )Lowenfeldالخط القاعدي ( ،")La ligne de baseهذا الخط يحدد الموقع الذي تتموضع فيه
األشياء ،كما يعين الحدود في بعض الحاالت ،بواسطة هذا الخط تبرز ظاهرة التحويف بمعنى أن األشياء
المرسومة تتموضع بصورة عمودية والخط القاعدي.

حسب ( )P. Wallonفإن المظهر األساسي للنمو يتمثل في قدرة الطفل على سرد أي قصة حول الرسم

ألنه يمتلك في هذه المرحلة عدة تقنيات لتنويع المواضيع ،نالحظ في هذه القترة استمرار الشفافية في بعض
الرسومات ،كما يواصل الطفل دائما في الرسم بشكل منقول ،مع بداية استخدام اشكال نموذجية مستدخلة (
incluse typique

la

 )formeوالتي تتمثل في تمثيل موحد لألشياء بمعنى الواحدة مستدخلة في األخرى وليست

متراصة .يفقد النظرة الشمولية والمبهمة للمحيط كما يفقد كذلك التمركز حول الذات هذا ما يسمح له رؤية
األشياء التي يقوم بها في صورة مختلفة .واكتشاف مختلف الطرق للقيام بها ،مع األخذ بعين االعتبار وجهات

نظر المحيطين به .في حين يرى ( )Luquetتطور واضح للتضافر الحركي للطفل خالل هذه المرحلة ،حيث
يقوم بحركات دقيقة ،يزيد من عدد التفاصيل وهذا من خالل التنسيق الجيد بينها ،المعارف التي يمتلكها حول

المحيط تكون أكثر انتظاما هذا ما يسمح له من التحليل الجيد لألشياء ومنه تمثيلها بصورة دقيقة ،يستمر في
استخدام التخطيط .ومنه يكتسب الطفل في سن  6سنوات عدة مفاهيم جديدة حتى وان كانت غير مكتملة النمو.
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 بين  0إلى  0سنوات:

تعتبر هذه المرحلة همزة وصل بين المرحلة السابقة وتلك الالحقة ،حيث ال نسجل الكثير من التغييرات في

نمو نشاط الرسم لدى الطفل ،وانما نجد تعمق أكثر في مكتسبات المراحل السابقة .بحيث نالحظ تمكن الطفل
من عمليات المعكوسية التي أشار إليها بياجيه ،كما يصبح أكثر فأكثر براعة ومرونة ،مع تطور مستمر لمعارفه

هذا ما يسمح له إعطاء واقعية أكثر لرسوماته ،اكتساب ترتيب األشياء وفقا لعالقتها بالفضاء المحيط ،سواء في

إنتاجاته الخطية أو حتى حياته اليومية .االبتعاد عن التمركز الذهني وكذا االجتماعي ما يسمح له من تحسين
تفكيره المنطقي؛ االستمرار في تطبيق الشفافية.
يدرج ( )P. Wallonهذه المرحلة ضمن مرحلة التصنيف ( )le stade catégorielالتي تمتد حسب نفس

الباحث من

6

إلى

11

سنة ،وحسب ( )P. Wallonيسبح الطفل في خياله إلى ما وراء الواقع بحيث يعتمد على

الرسم للتعبير عن نزواته ورغباته وتخيالته مستخدما فقط الشكل النموذجي المستدخل ألنه يفهم جيدا العالقات

الموجودة بين األشياء ،نسجل في هذه المرحلة انتقال رسم الطفل من طريقة التخطيط والهندسة إلى رسم تمثيلي
بطرقة قريبة إلى الواقع والطبيعة .كما نالحظ خالل هذه المرحلة بداية عدم اهتمام الطفل بالرسم .أما بالنسبة لـ

( )Luquetتعتبر هذه الفترة نهاية لمرحلة الواقعية العقلية ،بحيث يقوم الطفل بتمثيل كل ما يعرفه عن الواقع
باالعتماد على الرسم ،كما بين ( )Luquetأيضا أنه خالل هذه المرحلة يظهر الطفل القدرة على رسم مظهر

جانبي للرجل ،لكن مع تسجيل بعض أخطاء في التنسيق ،بحيث غالبا ما يقوم الطفل برسم للرأس واألرجل
بصورة جانبية في حين يكون الجذع بصورة أمامية.

الرسم.

ومنه تعتبر هذه المرحلة كمرحلة تطورية للمكتسبات القبلية مع نمو في الطرق والتقنيات المعتمدة في

 بين  0إلى  00سنة:
تمثل هذه الفترة من العمر نهاية مرحلة الطفولة وبداية لمرحلة المراهقة ،يقوم الطفل بالمالحظة والتفكير
حول العالم المحيط ،يشعر بالقلق حول افعاله إن كانت متوافقة ،نمو ونضج العمليات اإلدراكية والذهنية لديه مع

ظهور التفكير التجريدي لديه.

بالنسبة لـ ( )P. Wallonتعتبر هذه الفترة نهاية للمرحلة التصنيفية ،تكون رسومات الطفل في هذه الفترة أقل

تخطيطا بحيث نالحظ أنها تقترب أكثر فأكثر من الرسومات التي يقوم بها الراشد ،يتم االعتماد على الخط

األفقي بدال من الخط القاعدي الذي يستغنى عنه في هذه المرحلة ،هذا ما يساهم في الحصول على رسومات
ثالثية األبعاد ،يمثل الطفل البعد باالعتماد على تصغير حجم األشياء ،مع ظهور مفهوم التغطية البصرية

( La

 )notion de recouvrement visuelالذي يتمثل في وجود شيء أمام أخر يغطيه ،يكون الرسم باالعتماد على

طريقة توقف–استئناف ( )arrêt-repriseبمعنى أن الطفل يتوقف عن الرسم في موضع ويبدأ الرسم في موضع
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آخ ر ،هذا الذي كان يجهله من قبل ،كما يمنحه حرية أكثر واالعتماد أكثر على مفهوم التغطية البصرية ،إال أنه
يظهر لدى الطفل شعور بعدم الرضا نتيجة إلخفاقه في إيجاد التقنية الصحيحة أو إهمال الراشدين إلنتاجاته،

مما يجعل الطفل يفقد الرغبة في الرسم ألنه ال يستطيع تمثيل ما يريد .وأيضا يشعر بإهمال اآلخرين إلنتاجاته
الفنية.
بالنسبة لـ ( )Luquetتوافق هذه الفترة العمرية مرحلة الواقعية البصرية ،إذ يوضح الطفل ما يراه في العالم
محاوال جعل رسمه أكثر محاكاة للواقع ،هذا ما يفسر غياب مفهوم الشفافية خالل بداية هذه المرحلة ،في هذه
الفترة يفقد الرسم قيمته التعبيرية بحيث يلجأ الطفل إلى االعتماد على اللغة باعتبارها الوسيلة األمثل واألحسن

للتعبير عن أفكاره.

يتفق بياجيه وما ذكره ( )P. Wallonحول ابتعاد الطفل عن الرغبة في الرسم خالل هذه المرحلة ،إذ يجد

بعض األطفال صعوبة لتمثيل الواقع في رسوماتهم أو ال يحبذون الرسم كوسيلة للتعبير ،هذا ما يؤدي إلى نقص
في اإلنتاج ات الخطية ،بينما نجد العكس عند البعض بحيث يثرون رسوماتهم ويطورونها أكثر لتعبر أحسن وهذا
من خالل إضافة بعض التجريد ،المشاعر ،الجمالية ،الكاريكاتوريا...

ابتداءا من هذه المرحلة يتوقف نمو الرسم عند الطفل ،كما تنقص قيمته عما كانت عليه من قبل ،بحيث
يصبح الرسم كوسيلة للتعلم أكثر منه للتعبير.
ومنه تعتبر الفترة العمرية

12-2

سنة المرحلة األمثل لدراسة نمو وتطور نشاط الرسم لدى الطفل وكذا

تعتبر الفترة األنسب الكتشاف والولوج إلى عالم الطفل ومظاهر النمو لديه وطرق التعبير وكذا مشاكله.
 .3.2.2الرسم كشكل من أشكال الوةيفة التمثيلية:
يمثل الرسم اليدوي إحدى الطرق التعبير اللغوي عند اإلنسان ،فالكائن البشري يتميز بقدرته على المعرفة

بصياغة واستخدام اللغات مع حاجته إلى الوظائف الفكرية شديدة التعقيد .هناك شكالن من الرسم :الرسم
الهندسي والرسم التصويري ،هذا األخير يشبه إلى حد كبير اللغة ،يعتبر القيام بالرسم التصويري شكل من أشكال
التعبير عن العالم باستخدام دوال خطية ،عندما يرسم الطفل ،تنتظم األشكال (النقط ،الخطوط ،الدوائر،

المربعات) في الفضاء خطيا مثلما تنتظم الكلمات في الخطاب ،فكما تسمح لنا الكلمات التعبير عن أفكارنا

بواسطة الجمل ،فإن الدوال الخطية تساعدنا أيضا في التعبير عن نماذجنا الداخلية بواسطة الرسم ،ومنه يمكننا

أن نشبه بناء الرسم ببناء الجمل ،فكما يمثل الطفل باستخدام الدوال الخطية الشمس على شكل دائرة ترتبط بها

مجموعة أشعة فهو في نفس الوقت يعي أن كلمة "شمس" تمثل الشمس الموجودة في الواقعDelphine ( ،

 .)Picard , René Baldy, 2012, p.49ومن هنا يعتبر الرسم شكل من أشكال الوظيفة التمثيلية وبالتالي فهو
أيضا لغة ،ومن أجل الوصول إلى فهم واضح للتطور اللغوي يبدو ضروريا تحليل مراحل هذا التطور ورؤية

التركيبات الكامنة.
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بداية فإن القدرات المعرفية تتمحور في إطار حس–حركي ،والطفل حديث الوالة يتعرف على البيئة

الخارجية وينمي عناصر الذكاء باللجوء إلى السلوك الحركي واألنشطة اإلدراكية ،وفي المرحلة األولى من الحياة

يكتسب الذكاء اإلدراكي أو الحس حركي أهمية قصوى .فالحلول التي يتبناها الطفل على المستوى المعرفي يتم
التعبير عنها من خالل مواقف إدراكية أو حركية .بعد ذلك يكتسب ذكاء الطفل قدرة وليدة ،أال وهي الوظيفة

التمثيلية ،ومع بزوغ هذه الخاصية فإن عناصر ذكاء الطفل تتعدى المجال الحركي أو اإلدراكي ولكن ،بالرغم من
احتوائها على هذين العنصرين ،إال أنها تعتمد إلى حد كبير على القدرات التمثيلية.
تتكون الوظيفة التمثيلية من إمكانية استرجاع كم الخبرات السابقة عن طريق العقل ،والتي لم تعد حاضرة

في اإلدراك ،وهذه العملية تتيح إمكانية تنظيم تصورات ومفاهيم بصورة عقلية( .فيراري أزفالدو ورناتو ،0000 ،ص)0.

كما يعرف التمثيل "أوال وفي المقام األول ،شيء يرمز لشيء أخر ،وبتعبير أخر إنه نوعا ما من نموذج الشيء

(أو األشياء) التي يمثلها هذا الوصف ،يتضمن وجود عالمين متعالقين ،ولكنهما منفصالن وظيفيا :العالم
الممثل ،والعالم الممثل ،ومهمة العالم الممثل أن يعكس بعض جوانب العالم الممثل بطريقة ما"( .بالمر،0000 ،

ص )060.نقال عن (مونيكا شقارتس ،0100 ،ص .)00.ومنه فالتمثل عبارة عن خضوع شيء أو عناصر مجموعة
من األشياء للتجريب والمعالجة والترجمة والتركيب على شكل مجموعة جديدة من العناصر بحيث يكون هناك
تطابق منتظم بين مجموعة البداية ومجموعة النهاية(Denis, 1989, p.21) .

إن تنمية النشاط التمثيلي يكون مواكبا للنمو اللغوي (فيراري أزفالدو ورناتو ،0000 ،ص ،)6.لهذا نجد أن المرء
بوجه عام يفرق بين نوعين من التمثيل :التمثيل القضوي (في شكل أقوال) ،والتمثيل المناظر (المصور).
وتعرض التمثيالت القضوية معرفة إنسانية بطرقة مجردة للغاية ،بأن تجرد من خصائص مميزة للكيفية للمعرفة
المصورة ،وتتكون القضية من محمول ومتغير أو عدة متغيرات .أما التمثيالت المناظرة فهي أشكال عرض تعيد
تقديمها بصورة منعكسة إلى حد ما ،ولذلك تسمى أيضا أشكال تمثيل مصورة ،لذلك تكون صور ورسوم الواقع

مناظرة ،إذ إنها تعبر عن خواص إدراك ية حسية معينة للواقع المصور ،وتفهم تصورات مصورة تبعا لذلك ،على
أنها أقوال أو مشاهد عقلية تتضمن الخصائص اإلدراكية لألشياء الممثلة ،وبهذا المعنى توجد بين األشياء
الفيزيائية ووحدات التمثيل العقلية عالقات تماثل مورفيمي( .مونيكا شقارتس ،0100 ،ص .ص ،)00-00.عكس اللغة

الشفهية فإن الوحدات البصرية ال تمثل خاصية أو ميزة غامضة وانما تظهر كمجموعة عناصر بصرية متسلسلة
ومتجانسة :خطية أو شكلية ،صعبة التجزؤ ،ومنه فإن البد من معرفة أن الصور تنتظم في الشكل درجات .وكال

الشكالن يعتبران لغة ،فالمراد بكلمة "لغة" هو القدرة على استعمال عالمة (شفهية أو مكتوبة أو مرسومة) لتحديد
حقيقة يكون لها مفهوم معين عند الفرد ،ثم التوصل إلى هذا المفهوم من خالل النشاط التمثيلي( .فيراري أزفالدو
ورناتو ،0000 ،ص)6.

إن إعادة إرسال حقيقة يتوافر مفهومها (المدلول) عن طريق وسيلة مختلفة عنها (الدال) تشكل النواة

الرئيسية للعملية الداللية.
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منطقة التصوير

منطقة اللغة
شفهية

الحقيقة

اللغة

المفهوم

خطية
حركية

الدالة

المدلول

الشكل رقم  :0يوضح الوةيفة الداللية حسب (فيراري أزفالدو ورناتو.)0000 ،

في الواقع أن كل معنى يمكن التعبير عنه من خالل شرائح مختلفة ومتعددة من حاملي المعنى (الدال).
فبالتالي فإنه إذا كان المراد هو توصيل أو ترجمة المفاهيم الموجودة في أذهاننا إلى لغة فهناك إمكانية اللجوء

إلى أنواع مختلفة من اللغات .ويختلف الحامل اللغوي (الدال) في كل نوع من السلوك اللغوي :فهي تتحقق عن
طريق سلسلة من حركات الجسم في لغة اإلشارات ،وفي الرسم تتحقق على شكل خطوط كتابية (فيراري أزفالدو
ورناتو ،0000 ،ص)0.

 .2.2.2الرسم والعمليات المعرفية:
أكد ( ،)Cambier.A, 1999أن الوظائف اإلدراكية تساهم في إنجاز الرسم على أكثر من صعيد ،بحيث
تضع هذا األخير في المجال الفكري والمعرفي التي ال تنفصل خصائصها عن وتيرة نمو الطفل والذي يمثل

بدوره انعكاس وسط ثقافي معين وتعبير عن مستواه الذهني .وتعد العالمة القياسية – الصور -تمتلك نفس
خصائص الشيء الممثل هذا ما قد تم التعارف عليه سابقا لكن هل هذا التعريف يعد مغالطة؟ حيث نجد الباحث

( )Eco, 1979يعتبر الداللة تتولد ليس فقط عند الربط والمطابقة بين العالمة ومرجعها وانما أيضا يتوقف على
طبيعة المكانزمات اإلدراكية التي تبني نماذج إلنتاج العالمات حيث يقول" :العالمات الصورية ال تمتلك نفس

خصائص الشيء الممثل ،وانما تعيد تشكيل بعض اإلدراكات المشتركة انطالقا من اإلدراكات العادية التي

نستقبلها عن طريق القنوات الخاصة بالحواس وهذا انطالقا من اختيار بعض المثيرات – إبعاد بقية المثيرات–

التي تسمح لي ببنا ء تصور جديد .هذا البناء التصوري يتشكل انطالقا من الخيرات السابقة نفس الداللة الحقيقية
التي تتجسد في العالمة الصورية األولى'' .بمعنى إذا اشتركت العالمة بخصائص الشيء الممثل ،فهذا ليس مع

الشيء نفسه وانما مع النموذج المدرك للشيء ،ألن هذا األخير يتم بناءه والتعرف عليه انطالقا من نفس
العمليات المعرفية المستخدمة ألجل بناء الصورة بعيدا عن الطريقة التي يتم بها تحقيق هذه الروابط'''' .ومن هنا

نجد أن ( )Ecoيضع العالقة القياسية ليس بين التمثيل –العالمة الصورية والشيء الممثل– الشيء الحقيقي –

وانما الصورة والنموذج المدرك للشيء ،هذا ما يجعلنا نأخذ بعين االعتبار السيرورات التي تربط بين اإلدراك،

التمثيل والمعرفة ( )Processus qui lient perception représentation et cognitionومن هنا نجده يدخل تأثير

المعرفية داخل نموذج البنائية .)Vers une sémiotique cognitive( .وبالتالي تمثل العالمة التماثلية -الرسم-
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ممر من اإلدراك إلى المعرفة ،وقد أثبت كل من

(De surcroit et Darras

 )Duval,أن تمايز التمثيالت

المتشابهة ال يتوقف على درجة التشابه مع المرجع ،وانما تمايز السيرورات السيميولوجية والمعرفية المتدخلة في

التمثيالت.

في حين نجد ( )Biederman, 1987يعتبر أن األطفال والراشدين يمكنهم تعرف األشياء المستقلة وكأنها

مؤسسة على رسوم ،ثنائية األبعاد .وعند مسح محيط الرسم انطالقا من مركز الخطوط ،أو المنحنيات التي
تشكل األشياء ،يمكن دائما تعرفها .بالمقابل ،يتعثر تعرفها عند مسح الكمية نفسها من محيط الشكل ،انطالقا من

مناطق التقاء خطين (أو أكثر) عند الزاوية .وبذلك ،نالحظ أن إدراك مختلف األشكال ،مقيد بتوفر حد أدنى من

المعطيات اإلدراكية الصغرى ،وغير مرتبطا بإدراك صورة عامة ،ما دامت هذه األشكال معطاة في الواقع ،وتبقى
وظيفة الذهن هي تعرفها من خالل إعادة بنائها معرفيا .حسب خصوصياتها مكوناتها الصغرى ،ومنحها داللة

معينة.

كما يعتبر ( )Biederman, 1987أن النفاذ إلى التمثيالت وبنائها ،يتم من خالل نوع من الحروف األلفبائية

الهندسية سماها الجيونات (( )Géonsاختصار أيونات هندسية  .)Geometricionsويعرف بيدرمان

(-1137

 )1111الجيونات بكونها أبجدية إدراكية ،تسمح لنا بتعرف األشياء التي توجد في محيطنا ،على شاكلة األبجدية
اللغوية ،التي تسمح لنا بالتعرف على مكونات الكلمات( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.

إن التعرف على موضوع معين ،يكمن في رصد الجيونات التي تكونه ،يتم التعرف شكله وفق ثالث
مراحل :تجزئ الحقل البصري ،أوال :تعرف الجيونات انطالقا من خصائص ثابتة ،ثانيا :واقران مكوناتها ،ثالثا:
إنه بناء معرفي( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.سبق لكل من ( )Craickو( )Lokhartأن مي از مستويات
متعددة من معالجة المعلومات أثناء استقبالها ،أوال :تكمن المعالجة على مستوى السطح ،وفي التحليل البسيط

للخصائص المادية (خطوط شكل مرئي وزواياه ،)...ثانيا :تكمن المعالجة األعمق ،في تعرف شكل الشيء أو

داللة المثير أو الحدث .وبذلك ،ال يمكن إدراك الشكل العام إال من خالل إدراك مكوناته الصغرى ،وهو ما يسمح
مبدئيا بالقول إن الطريقة الشمولية غير مفيدة في تعليم القراءة ،ما دام الشكل العام ال يحضر إال في مرحلة

الحقة من المعالجة( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.

كما إن دراسات سيكولوجية عديدة تدعم فرضية "التفكير بواسطة الصور"
التفكير يكون على شكل صور ذهنية

)al, 1993

)(Weinberg, 2008a

أو أن

 (Weil-Barais etنقال عن (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.

سواء تعلق األمر بالمحسوسات ،وانما حتى التجريدية منها وكمثال على ذلك نذكر طريقة تفكير العالم أنشتاين
بحيث بين أنه كان يفكر بمساعدة الصور الذهنية ،فاكتشافاته كانت ترتكز على تجارب من التفكير البصري،

وهذا ما أكده في قوله "إن الكلمات أو اللغة ،المكتوبة منها أو المنطوقة ،ال تبدوا أنها تلعب دور في آليات
تفكيري ( .)...إن عناصر التفكير هي في حالتي ،من صنف بصري "ويضيف أن الكلمات االتفاقية المخصصة
لبسط تفكيره تأتي بعد ذلك بعناء ) (Weinber, 2008نقال عن (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.وهذا ما نجد له
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تأكيد في الذاكرة العاملة ،إذ في أنموذج ذاكرة العمل ،اقترح بادلي وآخرون ( )1171جها از يسمح ببناء الصور

الذهنية ومناولتها ،سماه المذكرة البصرية–المكانية (أو السجل البصري–المكاني) .إنه جهاز لتخزين المعلومات

البصرية وترميزها ،والصور الذهنية واإلحالة المكانية على األشياء

(Logie, 1994

 )Baddeley,1986.وعليه،

فتخزين المعلومات البصرية (أو التعلم) تكون مدعومة بتوليد الصور الذهنية حسب (( .)Logie, 1994بنعيسى

زغبوش ،0100 ،ص .)06.كما أنه وبالنسبة للباحثة ( )Liliane Lurçatينتج التعبير الخطي أو النشاط الخطي من

خالل الربط بين الوظائف الداخلية والتي تحدث خالل ثالث مستويات للنشاط :الحركي اإلدراكي والتمثيلي

(.)Héléne Decornet, 2004, p.23

Pour Liliane Lurçat, l’activité graphique est le résultat de liaisons inter fonctionnelles qui
s’établissent aux trois niveaux de l’activité : moteur, perceptif, de représentation.

وبناء على نتائج األبحاث السالفة وغيرها ،سجلت ،أن تعرف األشياء يتم خصوصا على أساس شكلها،
ابتداء من الطفولة الصغرى ويستمر حتى سن الرشد( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)01.
 أهم النماذج المعرفية للرسم:
يتمثل نموذج "اإلبداع" (» )Paradigme «d’innovationالمقترح من طرف ( )Karmiloff-Smith, 1990في

طلب ألطفال الفئة العمرية من  1إلى

17

سنوات المتمكنين من رسم األشياء المألوفة والشائعة (منزل ،شخص،

حيوان) إنتاج رسم حر لهذه األشياء وبعدها رسم نفس األشياء خالف ما هي موجودة عليه في الواقع ،حسب

الباحث ،يؤكد التمكن األدائي من وجود تصورات إجرائية فعالة وتشكل شرط أساسي لدراسة الليونة ()Flexibilité
التي تعني القدرة على تغيير مخطط مرسوم ،مما يساعد على الكشف حول القيود المعرفية التي تتدخل أثناء

تغيير التمثيالت ،يتمثل اإلبداع التصوري الذي يحدثه أطفال الفئة العمرية من  6- 1سنوات أساسا في حذف أو
تعديل شكل و /أو حجم العناصر أو الرسم ككل (تغييرات داخل الفئة) أما بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم

الزمنية ما بين

17-3

سنوات فينتجون إبداعات أكثر تميزا ،تتمثل في تغييرات في وضعية/توجه العناصر داخل

الرسمة أو من خالل استدخال عناصر جديدة داخل الرسمة سواء أكانت تنتمي لفئة الشيء المرسوم أم ال ،حيث

يتمثل اإلبداع األكثر تطو ار في دمج في الرسم عناصر من فئات مفاهيمية أخرى (مثال رسم منزل بأجنحة طائر)

تظهر هذه اإلبداعات فقط خالل  17-3سنوات وتعكس تغي ارت خارج الفئة –الصنف.-

يرجع ( )Karmiloff-Smith, 1990التغييرات التي يحدثها أطفال الفئة العمرية  6- 1سنوات إلى نهاية نشاط
معين من الرسم في حين تلك التي يحدثها األطفال األكبر سنا فتحدث في منتصف تنفيذ النشاط ،ومنه فاألطفال

األصغر سنا يظهرون صالبة إجرائية بالمقارنة وأطفال  17-3سنوات.
يفسر

(1990

 )Karmiloff-Smith,النتائج المتحصل عليها إلى تحول المعارف الضمنية إلى معارف

صريحة .يوافق المستوى الضمني المرحلة التي يمتلك فيها الطفل نمط خطي مستقر لرسم األشياء المألوفة،
المرونة التصويرية ،كإجراء تكون بذلك جد محدودة ،المعارف تتمايز على شكل إجراءات تصويرية مستقلة
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ومنعزلة الواحدة عن األخرى في النظام المعرفي .يصل الطفل إلى المستوى الصريح عندما تصبح األنماط

الخطية مرنة مما يسمح لتبادل المعارف ،كما هو ظاهر خالل اإلبداعات بين الصنفية المنتجة من طرف

أطفال الفئة العمرية  17-3سنوات ،يتحقق االنتقال من المعرف الضمنية نحو المعارف الصريحة بواسطة سيرورة
إعادة توصيف التمثيالت () ،)La redescription des représentations (RRوهي سيرورة داخلية ،التي تستثار
عندما يظهر الطفل تمكنه األدائي في مجال محدد ،السيرورة ( )RRتخفض من الضغوطات على المستوى

الضمني :كضغوطات االستقاللية بين األنماط والضغط التعاقبي ( )Contrainte de séquentialitéالمثبت داخل
نشاط محدد .تتمثل النقطة األساسية في نموذج ( )Karmiloff-Smith, 1990في كون التغير التمثيلي يبقى محدود
في حالة ما إذا لم يتم استرخاء الضغط التعاقبي بواسطة سيرورة إعادة توصيف.

من بين األهداف المسطرة ضمن نموذج ( )RRهو إمكانية تجاوز تفرع ثنائي بين الضمني/الصريح من

خالل احتمال أن الطفل يمكنه إعادة استدعاء معارف مثبتة ومخزنة في الذاكرة طويلة المدى بحيث أصبحت
أكثر فأكثر تصريحية ،جاهزة وقابلة للمعالجة واالستعمال من طرف وبواسطة الفكر ،ومنه السيرورة ()RR

سيرورة تك اررية ،التي تعمل على جعل المعلومات الضمنية التي انتظمت في الذهن تصريحية بالتدريج ،مما
يساهم في جعلها أوال في متناول النظام المعرفي في شكل معطيات (المستوى التصريحي  )1بعدها متناولة

أخير جاهزة للنقل لفظيا (مستوى تصريحي .)3
بصورة واعية (مستوى تصريحي  ،)2و ا
يهتم نموذج ( )RRلـ

(1990

 )Karmiloff-Smith,بنمو الليونة التصورية مع السن من خالل جعل

التمثيالت الداخلية لدى الطفل أكثر تصريح متخصصة أساسا على شكل إجرائي وضمني.
بين كل من ( )Spensley et Taylor, 1999أن الوعي يتكافأ ومحتوى الذاكرة العاملة التي تنمي وتطور مع

نمو الزمني كمية المعلومات الضرورية التي يمكن االحتفاظ بها في الوعي في فترة محددة ،تقترح هذه النظرة
الكمية لنمو المرونة المعرفية أن اتساع قدرات الذاكرة العاملة مع النمو الزمني يؤدي إلى ضغط كبير لكمية

المعلومات والتي يمكن معالجتها بصورة واعية من طرف الطفل ،ومنه فطفل  1سنوات تتحدد قدراته في إحداث
تغييرات موضعية في رسمته .في حين التغيرات التي يحدثها أطفال أكثر سنا تأخذ في الحسبان التمثيالت

(التصور) ككل ألن المعلومات متماسكة بشكل كبير ،يفترض كل من ( )Barlow et Coll, 2003توجه يربط بين

نموذج ( )RRلـ ( )Karmiloff-Smith, 1990مع نموذج يتأسس حول التغيرات الكمية أثناء معالجة المعلومات،
يسمح بتفسير التغيرات التمثيلية في ميدان الرسم.
يقترح هذان الباحثان أن االتساع الذي يحدث مع التقدم في العمر لقدرات الذاكرة العاملة يمكن أن تحدد
وتفرض كمية المعلومات التي يمكن أن تعالج من طرف المسير ( .)RRومن نفس المنطلق تفترض

) (Picard,1999. Vinter et Picard, 1996. Picard et Vinter, 1999أن نمو الليونة التمثيلية يعكس تغيرات معرفية
كمية (تغيرات على مستوى وحدات المعالجة المعرفية) يحتمل أن تكون مرتبطة بمدى اتساع المكان الجاهز في

الذاكرة العاملة.
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من وجهة نظر ( )Picard et Vinter, 1999تعكس التغيرات التطورية المالحظة أثناء المرونة التمثيلية في

الرسم تغيرات على مستوى وحدات المعالجة المعرفية خالل مراحل عمرية مختلفة.

بالتحديد ،يتكون النظام التمثيلي الذي يضم السيرورات الخطية ألطفال  1سنوات من وحدات معرفية "أولية
( ")Elémentairesبمعنى منتظمة حول عناصر ومتماسكة الواحدة باألخرى أو متجاورة .تتحدد الطريقة التي

يقطع فيها الطفل المعلومات المستدخلة وكذا تخطيط ردة الفعل –المخرجات -تبعا لهذه الوحدات األولية ،والتي

تتوافق وكمية المعلومات التي يمكن معالجتها في الذاكرة العاملة لتلك المرحلة العمرية .ومنه المرونة المعرفية
ممكنة لكنها ال يمكن أن تتجاوز الوحدات المعرفية المشكلة في  1سنوات :ومنه فهي تتحدد في تغيرات العناصر

المكونة للنمط ،نسجل خالل الفترة  7سنوات تغيرات كبيرة التي تنتج من اشتراك وارتباط تدريجي للوحدات األولية
السابقة الواحدة مع األخرى حتى تتشكل وحدات "كلية ( ")Totalesبمعنى التي تدمج مجوعة من الخصائص
وتعكس البناء الموحد لألشكال المرجعية ) .(Mounoud, 1988تعتبر سيرورات الدمج أو ربط الوحدات داخل

النظام سيرورات معرفية عامة ،من طبيعة نمائية داخلية والتي يمكن اعتبارها بطريقة ما مرتبطة بالمسير ()RR

المطور من طرف ( )Karmiloff-Smith, 1992ألن هذه السيرورات تقوم بتغيير التمثيالت بإعادة بنائها وليس
التخلي عنها ،وهذا من خالل تحويل المعلومات الضمنية الموجودة في النظام ولكن ال يمكن الوصول إليها بعد

إلى معلومات تصريحية.
في هذا النموذج ،ال يمكن تخصيص المعارف بطريقة ضمنية ،تكون المعلومات التي يعتمد عليها الطفل
من أجل التخطيط لرسمه تصريحية بالضرورة (واعية) ،يمكن معالجتها باالعتماد على سيرورات انتباهية.

الطريقة التي يعتمد عليها طفل  7سنوات في تقطيع المعلومات المستدخلة –مدخالت -وكذا التخطيط لالستجابة

–

المخرجات -تتمثل في وحدات مجتمعة أو كلية ،تتوافق وقدرته الكبيرة لدمج المعلومات في الذاكرة العاملة.
بالمقابل ،تؤدي سيرورات ربط الوحدات األساسية –ألولية -في كل متناسق إلى صالبة في مسارات الطفل التي

تترجم بصعوبة إدراك الوحدة الكلية على أنها نتاج مجموع األجزاء المختلفة .ستسمح سيرورة تحليل الوحدات
الكلية إلى أجزائها المكونة تدريجيا للطفل التحكم في العالقات الموجودة بين األجزاء المكونة وكذا مجموع

الوحدات ،في هذه المرحلة التطورية ال يكون هناك نمو في سعة ومدى الوحدات المعرفية وانما نسجل تغيرات

بنائية على مستواها (بمعنى أ ن ما يميز هذه المرحلة هو تغيرات بنائية على مستوى الوحدات المعرفية) ،بمجرد
أن يكون البناء بصورة كلية بحيث يصعب تقطيعها إلى أجزائها سيسمح ذلك بتخطيط النشاط بالنظر إلى الوحدة

ككل وليس من خالل االعتماد على أجزائها ،ستسمح هذه القدرات التحليلية الجديدة كل/جزء للتمثيالت الكلية
الربط بين التمثيالت داخل النظام التصويري وتبادل فعال للمعارف .ومن هنا تتولد المرونة التصويرية ضمن

المسارات الخطية اإلبداعية لدى األطفال(Delphine Picard, Annie Vinter, 2005, pp.30-32) .
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 .2.2.2الرسم واللغة المكتوبة:

يعتبر ) (Deheane ,2007أن اللغة ذاتها تحولت لتالئم ثوابت اشتغال الدماغ .ويؤكد تصوره من خالل

رصد تطور الكتابة عبر التاريخ ،انطالقا من عالمات تصويرية قريبة من الواقع في اللغات القديمة ،وصوال إلى

اللغات األلفبائية المكونة من عدد محدود من الحروف .يمكن اعتمادها إلبداع ما ال نهاية له من التراكيب
اللغوية المكتوبة( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص)00.

إن بيان االختالفات المقررة على مستوى األشكال العامة لكتابة اللغات ،ال تنفي وجود تشابهات بينها على
مستوى مكونات الحروف ذاتها ،فباستثناء العالمات الهيروغليفية القريبة من الواقع ،تشترك كل اللغات األلفبائية
األخرى في ثوابت ،تتكون من خطوط مستقيمة وأخرى معقوفة ،وحسب ) (Deheane ,2007في أن كل الحروف

تقريبا مكونة من ثالثة خطوط صغيرة (منحنيات يمكن رسمها دون توقف وال رفع يد) مع تغاير ضئيل بينها.

حيث يوجد مثال في حرفي ( )Tو( )Pخطان اثنان ،وفي ( )Fو( )Nثالث خطوط ،وكذلك الشأن بالنسبة لبقية

اللغات .بمعنى أنه يمكن تمثيلها خطيا بواسطة خطوط هندسية صغيرة( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص)00.

كما أن اللغة العربية مثل باقي اللغات تتكون من خطوط مستقيمة ،وخطوط معقوفة أو مقعرة ،ودوائر تامة

(نقط الحروف) فاأللف "أ" يتكون من خط مستقيم عمودي وخط مستقيم أفقي وخط مقعر ،والباء "ب" تتكون من

خط مقعر وآ خر أفقي ،ودائرة تامة (النقطة) .كما إن وجه الشبه بين الرسم والكتابة يكمن في كون كال النشاطين
يمثل حركات منظمة تسمح بإنتاج أشكال تحمل محتوى تعبيري ،تصويري أو تمثيلي .واالختالف يكمن في
الشكل وكذا تمايز األثر .عند قيام الطفل بالتخطيط لهدف محدد يتولد لدى الطفل القدرة على التمييز بين

الصورة والرمز وكما أن كال النشاطين سيرورة نمائية مستقلة الواحدة عن األخرى .فداللة الرسم مرتبطة بتأويل

الشخص في حين داللة الكتابة مرتبطة بترجمة الرمز .هذا من جهة أصل الكتابة ،ومن جهة ثانية نجد ومن
وجهة نظر تطورية ،تتجه الدراسات في علم النفس نحو منحيين :إما دراسة التواصل غير اللفظي من خالل

تعابير الوضعية ،الوجه ،والحركة.(Lurcat, 1973, Van der straten ,1990) .
واما من خالل دراسة التداخل بين التواصل اللفظي وغير اللفظي كالرسم انطالقا من اعتباره كمظهر من
مظاهر الوظيفة البرغماتية والسيميولوجية بصفة عامة ( Bernicot, Marcos, 1990. Marcos, Bernicot,

 )1994أو من خالل دراسة األشكال المختلفة التي يمكن أن يتخذها الربط بين هاتين القانتين التواصليتين خالل

مراحل النمو ) (Bradmetz et Coll, 2000. McNeill, 1992. Goldin-Meadow, 1998نقال عن (Julia

.)Raibaud, René Baldy, 2006, p.297
كما يشير فيقوتسكي إلى أن ترجمة اللغة الشفهية إلى إشارات مكتوبة ال يعتبر نقطة انطالق التعلم ،وانما
هي سيرورة من العمليات كما هو موضح في المخطط ،بحيث نجد في الخطوة األولى "تمييز بين رسم /كتابة"
وتتمثل ثاني خطوة في "الوعي الفونولوجي".
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الخطوة 0

الخطوة 0

التمييز رسم /كتابة

الوعي الفونولوجي

رسم كتابة

عالقة فونام/قرافيم

خصائص سطحية

الرسم

كتابة

الشكل رقم  :0يمثل سيرورة اكتساب الكتابة قبل التعلم الشكلي

يؤدي أسبقية تجذر وكذا تطور الكتابة من الرسم إلى طرح عدة تساؤالت حول العالقة الموجودة بين هذين
النظامين التدوينيين ،تفترض العديد من التوجهات النظرية حول الكتابة أن لرسم والكتابة جذور متداخلة التي

تتخصص بالتدريج خالل مراحل النمو ،فمن وجهة نظر النمو الحركي ،يفترض

(1995

 )Zesiger,تخصص

1

سنوات يقوم األطفال

السيرورات المشتركة العامة من خالل بناء صور ذهنية حركية خاصة بالكتابة ،ولقد أثبت هذا التخصص من

خالل الدراسة التي قام بها ( )Adji-Japha et Freeman, 2001التي بينت أنه في سن

بالرسم والكتابة باالعتماد على مدخل إجرائي وسيرورة مشتركة وتكون خاصة بالرسم ،وعند سن  6سنوات ،تبرز

السيرورة الخطية الخاصة بالكتابة وتتمايز بالتدريج مع التدريب(Magali Noyer, 2005, p.12) .

حيث بينت األبحاث التي اهتمت بدراسة النمو المبكر للكتابة أنه باإلضافة إلى وجود خلط بين الرسم

والكتابة ،الحظوا أيضا استمرار ودوام العالقة بين هذان النظامان طيلة مراحل النمو ،حيث أن األطفال ينتجون
كتابة صورية التي تتميز بخطوط تتشابه عند الرسم وعند الكتابة( .
2000

Buckwalter, Gloria Lo, 2002, Noyer,

 ،)Baldy, 2002. Shatil, Levin,وبسرعة يكتشف أن الرسم والكتابة نشاطان مختلفان ،ومن هنا يأخذون

بعين االعتبار الخصائص السطحية للكتابة ،يرتبط بعضها باألشكال الخاصة بالعالمات الخطية والبعض األخر

بالفضاء الخطي ،تسمح هذه المعارف ألطفال المرحلة العمرية

.)2003. Tolchinsky-Landsmann, Karmiloff-Smith, 1992

1

سنوات التعرف على الكتابة (

Levin, Bus,

وكذا الكتابة من خالل إنتاج أشباه الحروف ()Fijalkaw, Liva, 1993. Saada-Robert, Hoefflin, 2000

مع عدم الخلط بينها وبين إشارات أخرى
(Bus, 2003

)Levin, 1985

 (Tolchinsky-Landsmann,مع احترام الخطية

 (Levin,العمودية أو الترتيب التسلسلي ،ومنه يظهر األطفال معرفة جيدة بالخصائص اإلدراكية

للكتابة حتى وان كانت اإلشارات المنتجة ال عالقة لها باللغة الشفهية .بحيث نجد

( Tolchinsky et Teberosky,

 )1998يسمونها مثال إجبارية الكتابة باألشكال ( ،)Ecriture contrainte par la formeالتي تأخذ بعين االعتبار
الخصائص العامة للكتابة.
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بينما يتحدث ( )Buckwalter et Gloria Lo, 2002عن مرحلة القبل فونيمية أين نجد الحروف ال توافق بعد

األصوات وفي نفس الوقت نجد أن األطفال يطورون مهارات تتوافق والمهمات المطلوبة منهم وكذا والضوابط

االجتماعية والثقافية التي تميز هذان النظامان (الرسم والكتابة).

فمثال نجدهم منتبهين ومركزين وجادين عند الكتابة في حين يكونون مسترخين أثناء الرسم ،إال أنه وحتى

إن اختلفت المهارات الخاصة بالنظامين ،وحتى إن اختلفت إنتاجات األطفال الخطية فإننا نالحظ استمرار
اعتمادهم على مرجعية الصورة أثناء الكتابة بمعنى أنهم يقومون بالتصوير وليس الكتابة ،حتى بعد ظهور

الحروف األولى ،فاألطفال ال يقارنون الكتابات فيما بينها وانما يتعرفون على معنى الكلمة من خالل سياق

الصورة ) (Ferreiro,2000فمثال الحرف ( )Mيمكن أن يحمل معنى كلب في حالة ما إذا وضع بالقرب من صورة
الكلب ،بعده ا وبالتدريج يدرك األطفال أنه من أجل كتابة كلمات مختلفة البد من تغيير طبيعة و/أو عدد و/أو
موضع الحروف

(Bus, 2003. Ferreiro, 2000

 )Levin,ومنه سيقومون بإنتاج عدد أكبر من الحروف لتمثيل

األشياء الكبيرة دون األشياء الصغيرة ()Ferriero, Gomez Palacio, 1988
وكذا المزاوجة بين الكلمات المكتوبة واألشياء التي يعتبرها كمرجع بالنظر إلى خصائص أبعادها

(Torneus, 1978

 ، )Lundberg,ولقد أكدت هذه العالقة الوثيقة بين الرسم والكتابة الدراسات التي اهتمت

بالحركية المتدخلة أثناء التخطيط وفي إطار الدراسات التي انصبت حول النمو الحركي ،افترض (

Zesiger,

 )1995خصوصية في السيرورات العامة التي تضمها مختلف األبنية للتمثيالت الخاصة بحركات الكتابة ،وقد
أثبتت الدراسات التي قام بها كل من ( )Adi-Japha et Freeman, 2001هذه الخصوصية بحيث بينت النتائج

التي توصلوا إليها أن األطفال وفي سن  1سنوات يعتمدون على نفس السيرورة أثناء الرسم والكتابة وهي خاصة
بالرسم ،وعند سن

6

سنوات تبرز السيرورة الخطية الخاصة بالكتابة وتتمايز مع التدريب تدريجيا .وبذلك

يقترحان نموذجا يتكون من نظامين من المعارف (يرتبط األول بالرسم واألخر بالكتابة) يشتركان في بعض

السيرورات ،في البداية تكون المعارف مرتبطة بالرسم والكتابة تكون غير متمايزة ،والسيرورة الخاصة بالرسم توجه
اإلنتاجات الكتابية ،ولكن وعند سن

6

سنوات ومع الدخول في التعليم المنتظم ،بينت التحاليل أن الحركات

أصبحت أكثر مرونة بالنسبة للكتابة أكثر منها بالنسبة للرسم وكذا يؤدي استثارة النظام إلى تداخل الواحد في

األخر ،حسب ( )Adi-Japha et Freeman, 2001فإنه البد من تثبيط السيرورة الخطية الخاصة بالرسم من أجل
السماح للسيرورة الخطية الخاصة بالكتابة أن تنبثق ،بعدها يصبح التثبيط أقل ضرورة بعد أن تتدعم السيرورة

الخاصة بالكتابة ،تساعد وظيفة التثبيط التي أشار إليها الباحثان في هذا النموذج تخصص نظام الكتابة المنبثق
من نظام الرسم.
أما من وجهة نظر اإلنتاجات ،تختفي العالقة بين الرسم والكتابة بمجرد أن يعي الطفل العالقة بين اللغة

الشفهية والمكتوبة ،بحيث عندما يدرك الطفل أن الكلمة المنطوقة يمكن تقطيعها وكذا أنه يقصد بالكتابة ترميز

األصوات بواسطة عالمات خاصة والتي تسمى الحروف ،يمكن اعتبار الطفل أنه تمكن من فهم المبدأ
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األساسي .ولم يتبقى سوى اكتساب القواعد التي تساعد في إبراز الترميز الفونوقرافي (

Le codage

 )phonographiqueالتقطيع المقطعي ((Tolchinsky,Teberosky, 1998) )Segmentation syllabique

مقطعي–ألفبائي

(alphabétique

 (Ferreiro, 2000) )Syllabico-ألفبائي ،وأخي ار إمالئي ()Orthographique

( .)Fijalkow, Liva, 1993وبهذا يتمايز نشاط الكتابة عن الرسم.

 - 6.2.2الرسم كسيرورة بنائية في عملية التعلم -تسهيل التعلم في المدرسة.-
تعتبر المدرسة مكان التعلم وتعتبر االستريتجيات التي يعتمدها المدرسون من أجل ترغيب التالميذ وتعزيز
التعلمات أساسية للتعلم الجيد والفعال ،ونجد في الثقافات الغربية الرسم إحدى هذه االستراتيجيات األساسية .حيث
نجد  Delphine Picard ,2015قد بينت وفي مقال حول الرسم كاستراتيجية للتعلم الفعال والجيد .تحصي عدة
إيجابيات للرسم في عملية التعلم نذكر أهمها والتي أكدتها الدراسات الميدانية:
-

يساعد الرسم في تحسين المالحةة الدقيقة لدى التالميذ ،بحيث نجد )Dempsy et Betz (2001

يقترحان استخدام الرسم من أجل تحسين قد ارت المالحظة الدقيقة لتالميذ ( 11-11سنة) وذلك في مادة
البيولوجيا ،فحسب نفس العلماء تعتبر تقنيات الرسم أدوات تسمح للتالميذ من التقاط العناصر الدقيقة المالحظة
ومنه فهم جيد لعالم األحياء.
-

يدعم الرسم اكتساب معارف جديدة لدى التالميذ :بحيث يقترح كل من Britton et Wandersee

) (1997استخدام الرسم لتعزيز اكتساب المعارف الجديدة كالمعارف البيولوجية على سبيل المثال.
-

يحسن الرسم قدرات فهم النصوص :بحيث يقترح ) McConnell (1993استخدام الرسم من أجل تحسين

قدرة فهم النصوص من خالل تجربة قام بها حول الغابات االستوائية عند عينة من التالميذ ،بحيث طلب
الباحث من عينة التالميذ رسومات أولية حول الغابات االستوائية ،بعدها تمت مناقشة الرسومات من طرف
المجموعة بحيث على التالميذ التعرف على نقاط التشابه واالختالف بين الرسومات المنتجة ،وبعد هذه المرحلة
على التالميذ قراءة وبدقة نص علمي حول الغابات االستوائية ،وبعدها القيام برسم ثان للغابة االستوائية وهذا
باالعتماد على ما تم قراءته حول الموضوع ،بعدها يتم مشاركة ومناقشة المعارف الجديدة التي اكتسبها التالميذ،
كما على التالميذ القيام بمقارنة الرسومات قبل وبعد القراءة من أجل شرح وتوضيح المعارف الجديدة المكتسبة
حول الموضوع .فحسب ) McConnell (1993تسمح هذه التقنية للتالميذ من بناء مفاهيم من خالل قاعدة
معلوماتية نصية ،ومنه تحسين قدرتهم على فهم مضمون النص العلمي.
-

يحسن الرسم نوعية الكتابة لدى التالميذ  :يقترح كل من ) Moor et Caldwell (1993الرسم لتحسين

نوعية الكتابة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،ومن أجل ذلك قام الباحثان ولمدة  11أسبوع بمقارنة نوعية
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االنتاجات الخطية لتالميذ استخدموا استراتيجية الرسم (يرسم التلميذ قبل كتابة النص) بانتاجات تالميذ اعتمدوا
على الطريقة الكالسيكية( ،كتابة وتصحيح النص المكتوب) ،وخالل الخمس أسابيع األولى الحظ الباحثان
اختالفات كبيرة في نوعية النصوص المنتجة وذلك لصالح التالميذ الذين قاموا بالرسم قبل الكتابة على التلميذ
الذين اتبعوا الطريقة الكالسيكية .وبعد  11أسبوع كانت نوعية اإلنتاجات الخطية (نصوص) لتالميذ مجموعة
الرسم أحسن بكثير من مجموعة التالميذ الذين استخدموا الطريقة الكالسيكية .وحسب Moor et Caldwell

) (1993فقد تبين ان استراتيجية الرسم فعالة في التحضير للكتابة ،حيث قام الرسم المنتج بتسهيل تنظيم األفكار
ومنه سهولة كتابة النص من طرف التالميذ.
هذا وقد بينت عديد الدراسات أهمية الرسم ودوره في اكتساب المعارف العميقة (الفهم والمعالجة) وليس في

اكتساب المعارف السطحية (الحفظ عن ظهر قلب) ( Rasco, Tennyson et Boutwell ;2075 ,Van Essen

)Delphine Picard ,2015 ( )et Hamaker ;1990 ,Van Meter ;2001

وفي األخير نجد  Delphine Picard ,2015تلخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات فيما يتعلق

بالشروط التي تجعل من الرسم وبصورة خاصة الرسومات المسيرة من طرف المتعلم Le dessin auto-
 généré par l’apprenantفعالة في عملية التعلم في نقاط نذكر أهمها :
 يكون الرسم فعاال في حالة ما إذا احتوى على تعليمات تصريحية حول المحتوى المستهدف بمعنى أنالرسم يكون استراتيجية فعالة في التعلم إذا أرفق أو أطر من طرف المعلم بدال من أن ينجز دون

تعليمات خاصة.

 يكون الرسم فعاال إال في حالة ما إذا تم اتباع وبصورة دقيقة المعلومات اللفظية الموضحة في النصوصالمقدمة.
 -لقد بينت الدراسات )Van Mater et Garner Van Mater ,Aleksic ,Schwartz et Garner (2006

 (2005) etأن الرسم يسمح للمتعلم بناء نماذج ذهنية (نماذج داخلية) غير لفظية للظاهرة المدروسة،

ومنه استخدام النموذج كدعائم أثناء الرسم والتعلم وحسب الباحثين ،تتدخل ثالث سيرورات معرفية في
بناء هذه النماذج الذهنية :سيرورة انتقاء المعلومات اللفظية المفتاحية من النص ،سيرورة تنظيم العناصر
المنتقاة من أجل بناء تمثيل ذهني للنص المقدم لفظيا ،سيرورة تحويل وادماج –استدخال -المعلومات

اللفظية في شكل نموذج ذهني غير لفظي (بمعنى صور ذهنية) ،هذا النموذج يعيد وصف المعارف
والمعلومات اللفظية في شكل غير لفظي (بصري) ويربط الواحدة بأخرى مما يسمح بتوضيح (يجعلها في
صورة تصريحية) األبنية العميقة للظاهرة المدروسىة.
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الفصل الثاني
خالصة الفصل:

تناولنا في هذا الفصل ماهية السيميولوجيا وأحد أهم مظاهرها الرسم .من منطلق أن مفهوم السيميولوجيا
هي العلم الذي يهتم بالعالمات ،ويقصد بهذه األخيرة كل شيء يحيل إلى شيء ليس هو ،كما أنها ال تمثل حقيقة
مادية وانما هي بناء معرفي وبذلك قدمنا عرض ألهم نماذج العالمة عند أهم قطبين معرفيين تناوال موضوع
السيميولوجيا بالبحث –دي سوسير في أوربا وبيرس في الواليات المتحدة األمريكية ،-ولكونها تمثيال ذهنيا،
تناولنا عالقة السيميولوجيا بأهم العمليات المعرفية وكذا اللغة والرسم ،هذا األخير الذي يعد شكال من أشكال
اللغة ومنه مظه ار من مظاهر السيميولوجيا ،فهو وكما بين العلماء ومن بينهم ) Cohn(1012أن اإلنسان يمتلك
قدرة فطرية لتمثيل المفاهيم خطيا ،ومنه فهو لغة .تتأسس هذه اللغة غير اللفظية على دوال خطية متعددة
المعاني ومتعارف عليها داخل جماعة محددة .ومنه يتطلب تحقيقها سيرورة معرفية وتعتمد على عدة عمليات
معرفية أهمها وحسب ما ذكره كل من ) Spensley et Taylor (1999الذاكرة العاملة ،إذ يقترح هذان الباحثان
أن االتساع الذي يحدث مع التقدم في العمر لقدرات الذاكرة العاملة يمكن أن تحدد وتفرض كمية المعلومات التي
يمكن أن تعالج من طرف المسير ) (RRالمسؤول عن سيرورة إعادة توصيف التمثيالت La redescription

) ،des représentations (RRوهي سيرورة داخلية ،التي تستثار عندما يظهر الطفل تمكنه األدائي في مجال
محدد ومن بين هذه المجاالت الرسم ،كما عرضنا بقليل من التفصيل مراحل نمو هذا النشاط عند الطفل .والذي
تبين لنا من خالله أن أقصى مراحل النمو يمثل بداية لظهور نشاط الكتابة ومنه اللغة المكتوبة بصورة عامة
لدى الطفل ومن هنا يتضح لنا أن اللغة المكتوبة بوجهيها القراءة والكتابة ماهي إال مظهر متطور من مظاهر
السيميولوجيا.

95

الفصل الثالث :القراءة وصعوبتها
تمهيد
 .0.0القراءة
 .1.1.3مفهوم القراءة
 .2.1.3مكانزمات القراءة ونماذجها:
 .3.1.3نماذج اكتساب القراءة:
 .2.1.3القراءة وأهم العمليات المعرفية المتدخلة.
 .2.1.3خصائص اللغة المكتوبة وتأثيرها على االكتساب لدى الطفل.
 .1.1عسر القراءة
 .1.2.3مفهوم عسر القراءة
 .0.0.0تصنيفات عسر القراءة
 .3.2.3أعراض عسر القراءة
 .2.2.3أهم النةريات المفسرة لعسر القراءة
 .2.2.3عسر القراءة وأهم االضط اربات المعرفية
 .2.2.3تشخيص عسر القراءة
 .3.2.3أهم البرامج المستخدمة في التكفل باضطراب عسر القراءة
خالصة

القراءة وصعوباتها

الفصل الثالث
تمهيد

نستهل هذا الفصل ما استهل به سولسو فصل القراءة وهو قول إدموند بيرك )(Edmund Burke, 1908

"إذا استطعنا أن نحلل تحليال كامال ما نفعله حين نق أر ،فإن هذا قد يكون قمة إنجازات علم النفس ،ألنه يكون قد

قدم وصفا لواحدة من أكثر الوظائف التي يقوم بها العقل االنساني تعقيدا ،باإلضافة إلى أنه قد يقدم تفسي ار
للقصة شديدة التعقيد ألكثر ألوان األداء غير العادية التي تعلمتها الحضارة في كل تاريخها"( .سولسو،0111 ،

ص )000.ويعد هذا القول كإثبات على تعقد تفسير فعل القراءة فبالرغم من كون اللغة المكتوبة من وضع اإلنسان
إال أن هذا األخير عجز عن تفسير كيفية اشتغال العقل البشري عند اكتسابها وكذا تأديتها وحتى تفسير

اضطرابها ،وهذا ما يتبين من خالل تعدد التعاريف لعملية القراءة والكتابة وتغاير وجهات النظر المفسرة آللياتها
وكذا صعوباتها.
 .1.1القراءة
 .1.1.3مفهوم القراءة
إن محاولة إحصاء وعرض كل التعاريف والمفاهيم المقدمة لعملية القراءة يعد أم ار صعبا إن لم نقل

مستحيال ،ويستلزم فعل ذلك بحثا معمقا قد يستغرق فترة طويلة ،حيث إن المتتبع لمفهوم القراءة نجد أنها في
البداية كان ينظر إليها كمعرفة فعلية ( )Savoir faireتكتسب عن طريق نظام تربوي مناسب ،إذ أشارت
الدراسات إلى أن مفهوم القراءة بدأ بشكل بسيط ال يتعدى التعرف على الحروف والكلمات المكتوبة وترجمتها إلى

أصوات (جنون وهيبة ،0101 ،ص ،)00.إال أنه قد تطور مفهوم هذه العملية وأصبح ينظر إلى القراءة ليست مجرد
فك للرموز المكتوبة وتحويلها إلى رموز منطوقة ،بل تتعدى ذلك لكونها نشاط جد معقد تتدخل فيها مكانزمات

عديدة (محمد بوفاتح ،أحمد بن عيسى ،0106 ،ص )000.ما جعل التحكم في عملية تعلم اللغة المكتوبة أم ار صعبا

( (C. Martinet, S. Valdois, 1999, p.578مما جعل العلماء يختلفون في تحديد مفهوم خاص بها ،ويتمثل
نشاط القراءة في تحليل الرسالة الكتابية ألجل استخالص المعنى ).(Milène Lang, 2005, p.33

كما ويعرفها "افنيريني" قائال "إن القول بأن فردا ما يعرف القراءة يمكن أن يترجم إلى معنيين :فهي تعني
أوال أن باستطاعته أن يربط صوتا بحرف ،وأن يعبر على حرف بالصوت الذي يناسبه في القراءة في هذه الحالة

يمكن أن تعرف على أنها فك الرموز ويعني ثانيا أن هذا الفرد يدرك ما يق أر ويميز بين هذا المعنى وذلك وال

يمكنه بلوغ هذه المرحلة إال بعد أن تصبح مرحلة فك الترميز آلية والذهن مرنا بحيث يتمكن من اكتشاف المعنى

من خالل الرموز التي يقرأها" (بحرة كريمة ،0106 ،ص ،)001.في حين ينظر المختصون في األرطوفونيا إلى
القراءة على أنها "مجموع نشاطات المعالجة االدراكية ،اللسانية والمعرفية للمعلومة البصرية المكتوبة ،كما تسمح

القراءة في اللغات المكتوبة األلفبائية للقارئ بفك الترميز ،فهم وترجمة الرموز الخطية لهذه اللغة .وباالعتماد على

اللسانيات وبالرجوع إلى الدراسات النفسية المعرفية يمكننا تحديد ثالث مستويات لمعالجة المعلومة المكتوبة:
الكلمة (وتتضمن مستوى معجمي ،سيرورات التعرف على الكلمات المكتوبة :التجميع والعنونة) الجملة (عمليات
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تركيبية وداللية) ،النص (الربط بين الجمل والتفاعل مع خبرات القارئ السابقة حول العالم) (F.Brin-Henry.
)C.Courrier, E.Lederlé, V.Masy, 2012, p.155

هذا وتعتبر ( )Michèle Mazeau, 2005التمكن من القراءة مرهون بالسنوات األولى من التمدرس بالدرجة
األولى فالقراءة نشاط عقلي يهدف إلى إعطاء معنى لسلسلة من الرموز الخطية االعتباطية والمتفق عليها،

المرتبطة باللغة الشفهية بواسطة نظام من القواعد ،ولكي يتمكن الطفل من عملية القراءة ،البد من االعتماد على
مستويين من المعالجة المتضمنة في فعل القراءة نفسه :مستوى األداء

(instrumental

 )Niveauويتمثل في

المعالجة البصرية للمعلومات المتشكلة من الرموز الخطية المتسلسلة وفق اتجاه محدد -من اليسار إلى اليمين

بالنسبة للغة الفرنسية ومن اليمين إلى اليسار بالنسبة للغة العربية -والمتقطعة بواسطة فواصل (فراغات)
ومرصوصة في أسطر متتابعة من األعلى إلى األسفل :يتمثل هذا النشاط في المظاهر األدواتية .الحسية

الحركية –بصرية حركية ( –)Oculomoteursللنظر أثناء القراءة ومستوى ثان ويتمثل في المستوى المفاهيمي
(conceptuel

 ،)Niveauالمعالجة اللسانية للمعلومة المتكونة من فك الترميز أو ما يسمى بالعنونة

( .)Adressageالتعرف على الكلمات المكتوبة ،السيرورات العقلية العليا والتي تسمح بالولوج إلى المعنى

(الكلمات ،الجمل ،النصوص) والتي تستثير عدة وظائف معرفية ( )Michéle Mazeau, 2005, p.39ويتضح
لنا من خالل هذا التعريف أن الباحثة ركزت في تحديد مفهوم القراءة على مستويات عملية القراءة وقسمتها إلى
مستويين األول فيزيولوجي يتمثل في حركة العين أثناء القراءة والثاني لساني معرفي ويتمثل في السيرورات

المعرفية المتدخلة في مكانيزمات القراءة (التعرف على الكلمة والفهم) ،إذ تعتبر القراءة في هذا المستوى

كمجموعة متداخلة من القدرات المعقدة والتي تتقاسمها واللغة الشفهية )،(B.Piérart, F.Estienne, 2010, p.13

وهي بذلك تتفق وتعريف سولسو ( )2777الذي يعتبر القراءة أو اكتساب المعلومات من رموز كتابية ،بأنها مهمة
مركبة ،تقوم بمسؤولياتها من خالل نسق ( )Systèmeوظيفته التقاط الرموز (المعالم ،الحروف ،الكلمات) ،ونسق

أخر وظيفته توجيه القراءة واضفاء معنى (أو داللة) وحيوية على الرموز (سولسو ،0111 ،ص ،)000.إذ نالحظ أن
النسق األول الذي تتمثل وظيفته في التقاط الرموز هو ما أطلقت عليه

(instrumental

يوافق ما سمته

(Mazeau

 )Michèleمستوى األداء

 .)Niveauأما النسق الثاني الذي تتمثل وظيفته في توجيه القراءة واضفاء المعنى للرموز نجده

(Mazeau

 )Michèleمستوى المفاهيمي.

أما الباحثة ( )Guerraفترى أن عملية القراءة ال تتمثل في إدراك الحروف وفهم المعنى بل تحليل وتركيب

معقد هدفها بلوغ معنى جديد انطالقا من التغير اللساني اللغوي وهذا ال يتحقق إال إذا كانت هاتان العمليتان
متكاملتان (بحرة كريمة ،0106 ،ص ،)001.وحسب ) (Rieben, 1993فالدراسات في ميدان اكتساب القراءة ساهمت

في بروز ثالثة توجهات أساسية مفسرة لعملية القراءة ،تمثل التوجه األول في "معرفي إعرابي داللي (

 ")componentielleويبين ( )Rieben, 1993حسب رواد هذا التوجه (

Cognitive

Rieben &Perfetti, 1989. Fayol et al.,

 )1992أهمية الفهم الشفهي ،وزيادة الرصيد المفرداتي ،القدرة على تقطيع الملفوظة -سلسلة اللغة الشفهية –إلى
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كلمات ،مقاطع أو فونيمات ،معرفة الرمز الصوتي الحرفي ،مدى ووظيفة الذاكرة العاملة ،التعرف على الكلمات
في تعلم القراءة)Nathalie Niederberger, 1997, p.177( .

ومن هنا نالحظ أن هذا التوجه يركز على أهمية اكتساب الطفل للغة الشفهية كأساس لتعلم القراءة ،أما
التوجه الثاني فيتمثل في البنائي "المعرفي البنائي

(constructiviste

 ")Cognitiveوالذي يهدف إلى وصف

مختلف مراحل بناء الطفل لمفاهيم اللغة المكتوبة والتي تسمح لهذا األخير من اكتشاف القواعد الضمنية للنظام

الكتابي ومنه اكتسابه ،في هذا التوجه تتوقف القدرة على القراءة على فهم الطفل للنظام الكتابي ومنه يعد النشاط
المعرفي للطفل هو أساس االكتساب والتعلم ،وتهدف عملية اكتساب القراءة وفق هذا التوجه (

Ferreiro, 1988.

 .)Downing & Fijalkow, 1984. Fijalkow & Liva, 1988, 1993. BESSE, 1993في معالجة مختلف المشاكل

المتدخلة في مختلف السيرورات العامة للتجريد والتعميم والتمايز والربطNathalie Niederberger, 1997, ( .
)p.177

ونالحظ أن القراءة من وجهة نظر هذا التوجه تعتمد على مجموعة من السيرورات المعرفية بهدف

الوصول إلى بناء مفاهيم اللغة المكتوبة للولوج إلى عمليات أكثر تعقيدا كالتجريد والتعميم والربط ،...أما التوجه

األخير فيتمثل في التوجه االجتماعي–المعرفي ( )Sociocognitiveوتعتبر القراءة كاكتساب ثقافي ،مفاهيمي
اجتماعي ((Carayon, 1991. Chauveau, 1991. Preteur )Acquisition culturelle, conceptuelle et sociale

 )& Sublet, 1989تهدف إلى دراسة القراءة والكتابة كشكل من أشكال الثقافة ،كما تدرس تأثير الوسط المدرسي
واالجتماعي على عملية تعلم القراءة ،التصورات والتمثيالت التي يطورها الطفل أثناء تعلمه للقراءة والكتابة وكذا
تأثير اكتساب القراءة والكتابة على هذه التصورات والتمثيالت )Nathalie Niederberger, 1997, p.177( .من

خالل هذا التوجه األخير تظهر القراءة كنتاج العقل البشري الجمعي بمعنى أنها منتوج ثقافي اجتماعي تؤثر
وتتأثر بالوسط االجتماعي والثقافي وحتى المدرسي للفرد.
أما ) (Ferrandفقد ركز في تعريفه لنشاط القراءة على مفهوم مجموعة األحداث التي تقع على مستوى
الدماغ وفي النظام المعرفي باإلضافة إلى األعضاء الحسية والحركية وميزه عن األداء في القراءة أي (

La

 )Performance de Lectureالذي يعتبر نتيجة ودرجة نجاح نشاط القراءة وعن أهداف القراءة (Les Buts de la
) ،Lectureوهي فهم نص مقروء أو الوصول إلى إحساس بجمال نص .كما ميزه عن القدرة على القراءة
( ،)Capacité de Lectureوهي مجموع الطاقات الذهنية التي يجندها القارئ أثناء القراءة وهي خاصة بالقراءة
فقط أي أنها ال تستعمل في نشاطات أخرى ( )Ferraud, 2007, pp.7-8نقال عن (لعريبي نورية ،0100 ،ص)60.

وضمن هذا السياق يعتبر ( )Launay, 2008القراءة عملية معرفية تتمثل في تحليل رسالة مكتوبة مشفرة

بحروف وكلمات وجمل للوصول إلى معناها ،وترجم تعريفه للقراءة على شكل معادلة وهي كالتالي:
L=RxC
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حيث :
 =Lالمهارة في القراءة(Performance en Lecture) .
 =Rالتعرف على الكلمات المعزولة(Reconnaissance des Mots Isolés) .

 =Cالفهم الشفهي الداللي والتركيبي ((M.Delahaie, )Compréhension Orale Sémantique et Syntaxique
)2009, p.29

وما نالحظه في هذه اإلضافة أن الباحث ربط عملية التعرف بالكلمات المعزولة بينما عملية الفهم بالسياق

التي تأتي فيه هذه الكلمات وهو ما عبر عنه بالفهم التركيبي والداللي ألن الكلمة قد يتغير معناها ضمن الجمل
المختلفة وقد تحافظ على نفس المعنى لكن مكانها في المستوى التركيبي قد يغير من معنى الوحدة الكبرى التي
اندرجت ضمنها( .لعريبي نورية ،0100 ،ص .ص.)60-60.

وانطالقا من التعاريف السابقة يمكننا اعتبار القراءة كنشاط نمائي عقلي يتطلب التنسيق بين السيروات

المعرفية وكذا التنفيذية فهي عملية تحليل سلسلة الدوال الرسومية الخطية االعتباطية المتفق عليها من طرف
جماعة ما وادراكها واعادة تركيبها ومعالجتها باالعتماد على خبرات الشخص للوصول إلى مدلولها واستخالص

معناها ،وفق سيرورة نفسولسانية معرفية وبيولوجية -عصبية.
 .2.1.3مكانزمات القراءة ونماذجها
حسب

(1995

 )Alegria,تميز النماذج النظرية بين عنصرين في معالجة النص الكتابي :عمليات فك

الترميز :التي تسمح بالتعرف على الكلمات المكتوبة انطالقا من التحليل والمعالجة البصرية .أما عمليات
االندماج النحوي والصرفي المرتبطة بالفهم :تدخل في تركيب الوحدات اللسانية المعقدة مثل :الجملة ،الفقرة
والنص .تسمح هذه المكانيزمات بالتعرف على الكلمات المكتوبة المتكونة من مكتسبات التي تكون خاصة
ومميزة لمعالجة اللغة المكتوبة واللغة الشفهية في جميع المجاالت (جنون وهيبة ،0101 ،ص )00.والفرق الموجود

بين القراء المبتدئين والقراء المتعلمين فيتعلق بالتعرف على الكلمات ،فعند الفئة األولى يكون التعرف آلي
وممكن ،بينما عند الفئة الثانية يتعلق األمر بسياقات واعية ونشطة في حل المشكالت ،لذا يجب أن نفرق بين

السياقات التي تتدخل في الفهم وتلك التي تلعب دور في التعرف على الكلمات (.)Casalis. S, 1995, p.23
ويمكن تمثيل عملية القراءة بمخطط الذي وضعه (:)M.Dalahaie, 2009
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القراءة
فهم اللغة
الشفهية

التعرف على الكلمات
المكتوبة

=

*

معارف
عن العالم

تماثل
الكلمات

التحكم في
اللغة الشفهية

اإلدراك
البصري

الشكل رقم  :6يمثل مخطط مكانزمات القراءة حسب ()Marc Delahaie, 2009

أ -التعرف على الكلمات المكتوبة
إن غموض اللغة يزيد من خطورة التعرف على الكلمة المكتوبة ،ألن العالقة طردية بينها وبين التركيز
على المعنى ،ودون مهارة القراءة لن يستطيع القارئ القيام بالوظائف العليا( .خيري عجاج ،0000 ،ص)010.

حسب غالب ( )2712إن التعرف على الكلمة المكتوبة هي مرحلة هامة من المسارات المتدخلة في

معالجة اللغة المكتوبة .فالكلمة تعتبر الوحدة األساسية والرابط بين مسارات إدراكية من أبسط مستوى إلى
مسارات معرفية من مستويات أعقد .خاصة وأن هذه الوحدة تعتبر نقطة التقاء بين مختلف مستويات التمثيالت

النظرية مثل :المستوى البصري ،المستوى اإلمالئي ،المستوى الفونولوجي ،والمستويات األخرى المورفولوجية
والداللية والتركيبية ،هذه المستويات يفترض تدخلها في معالجة اللغة المكتوبة( .غالب صليحة ،0100 ،ص)00.
 تماثل الكلمات المكتوبة L’identification des mots écrits

حسب ( )Giasson, 2008فإن تماثل الكلمات المكتوبة ( )L’identification des mots écritsيسبق مرحلة

التعرف على الكلمات المكتوبة

(des mots écrits

الكلمات المقروءة بمعنى التلفظ بها.

يعد نموذج القراءة ذا المسارين

Ellis et Young, 1988

 )Reconnaissancesوتسمح للقارئ المبتدئ من فك ترميز

( Colheart, 1978. Morton et Patterson, 1980. Petterson et Shewell,

 )1987.والذي يتعارض والنماذج الترابطية ،أكثر النماذج المستخدمة كمرجع لوصف

الميكانيزمات المعرفية المتدخلة أثناء عملية القراءة وفهم الكلمات المكتوبة.

تقوم بوصف الطريقة السليمة للقراءة الجيدة ،انطالقا من معطيات استمدت من حاالت المرضية ،وتصرح

أن نطق الكلمة يمكن أن يتحقق بواسطة مكانيزمين مختلفين ومستقلين :سواء بمساعدة المسلك المباشر من

خالل العنونة ،أو بواسطة المسلك غير المباشر عن طريق التجميع.
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 السيرورة الفونولوجية ):Procédure phonologique (ou par voie d’assemblage
تسمح لمتعلم القراءة أو القارئ المتمرن بفك الكلمات غير المألوفة النظامية ،وكذا الالكلمات وحتى

الكلمات المكتوبة بصورة خاطئة وهذا بمساعدة قواعد التحويل الخطي الصوتي المتعلمة بطريقة صريحة في

المدرسة .وحسب الشرح المقدم من طرف

(Partz, 2003

 )Deفإن القارئ سيقوم بتقطيع الكلمة المقروءة إلى

وحداتها القرافيمية ،وربط كل واحدة منها بما يقبلها من وحدة فونيمية وهذا باالعتماد على قواعد الكتابة ،ثم

تجميع مختلف الوحدات الفونولوجية لتحقيق التماثل والكلمة المقروءة ومن ثمة النطق بها.
تعتمد هذه السيرورة على ما أسماه

(2009

 )M.Delahaie,المحول الخطي الفونيمي (

Convertisseur

 )grapho-phonémiqueالذي يسمح بتقطيع اإلشارة البصرية إلى وحدات قرافيمية وبعدها تحويل هذه الوحدات

إلى وحدات فونيمية ،يعمل المحول الخطي الفونيمي على ابقاء الصورة الفونولوجية في الذاكرة قصيرة المدى

حتى برمجة نطقها ) (M. Delahaie, 2009, p.37كما يعرف كذلك بالسياق عن طريق الوساطة الفونولوجية"

هو عبارة عن إجراء غير مباشر عن طريق التجميع ،إذ أن السلسة الخطية تكون متقطعة إلى مقاطع حرفية،

كل قطعة توضع في توافق مع الصوت ،هذه األصوات تجمع وتمكن من نطق الكلمة حسب قاعدة الرمز

الفونولوجي غير المعجمي".(Casalis. S, Sprenger. L-Charolles, 1996, p.21) .
 السيرورة المعجمية ):Procédure lexicale (ou voie d’adressage

وتستخدم من طرف القارئ المتمكن أو المتمرن ،من أجل معالجة وبصورة سريعة للكلمات المألوفة
والنظامية وكذلك غير النظامية وهذا من خالل الولوج مباشرة إلى التمثيالت الخطية المخزنة داخل المعجم

الخطي ( .)Lexique orthographiqueتنشيط الشكل الخطي سيستثير الشكل الصوتي المطابق له والمخزن في
المعجم الفونولوجي

(phonologique

 ،)Lexiqueومنه معنى الكلمة المخزن في النظام الداللي (

 .)sémantiqueحيث أن لكل فرد معجم ذهني

(mental

Système

 ،)Lexiqueويطلق عليه أيضا مصطلح المعجم

الداخلي ( )Lexique interneالذي يسمح له بالتخزين في الذاكرة الشكل الخطي والصوتي للكلمات التي يعرفها
وكذا المفاهيم التي ترجع لهذه الكلمات.
حسب

(et Peereman, 2000

 )Contentصمم المعجم الذهني بطريقة ثالثية إذ يتشكل من تمثيالت

خطية ،فونولوجية وأيضا تركيبية داللية ( )Syntaxico-sémantiqueالمرتبطة بالكلمة المقروءة علما أن جميع
التمثيالت مرتبطة مع بعضها البعض مع ضرورة أن يكون المتعلم قد تعرض للكلمة المقروءة مرات عديدة حتى

يتم تخزينها في الذاكرة .لذلك يعتبر

(2008

 )Giasson,عملية فك الترميز مرحلة وسيطية أساسية وضرورية

للسيرورة الموالية في التعرف على الكلمات .تنتج هذه السيرورة عن طريق ألية سيرورة المماثلة بواسطة المسلك
غير المعجمي –أي الفونولوجي -من جهة والتحكم في أدنى أهم األشكال اإلمالئية غير النظامية من جهة

أخرى ،وتعد هذه السيرورة سريعة في مطابقة الكلمات المكتوبة بحيث يمكن للقارئ المتمرن أن يتعرف على
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كلمة في الثانية ،مما يجعلها تتصف باالقتصاد ،هذا ما يساهم في تحرير طاقة ذهنية كافية من أجل

بناء معنى النص(M. Delahaie, 2009, p.37) .

تؤكد نماذج القراءة ذات المسلكين على استقاللية سيرورة المعالجة المتدخلة للوصول إلى نطق وداللة
الكلمات المقروءة :السيرورة المعجمية والسيرورة الفونولوجية.
 التعرف على الكلمات المكتوبة :Reconnaissance des mots écrits
قبل الوصول إلى الهدف األساسي لعملية القراءة والمتمثل في فهم النص ،على القارئ المرور بمرحلة
ضرورية للتعرف والمتمثلة في ربط الكلمة المقروءة بتمثيالتها المعجمية المخزنة في الذاكرة.
كما سبق وأشرنا ،يمكن التعرف الفوري باالعتماد على المسلك المباشر (العنونة) الذي يسمح انطالقا من

اإلدراك البصري للكلمة الولوج مباشرة إلى الوحدة المعجمية الموافقة في الذاكرة وكذا داللتها المخزنة في النظام
الداللي دون المرور بمرحلة فك الترميز الخطي الصوتي ،مع اإلشارة أنه يمكن للقارئ التعرف الفوري على
الشكل المعجمي لكلمة دون التمكن من الوصول إلى داللتها ،هذا ألنه ال يعرفها أو لم يستطع تذكرها .حسب

( )Gineste et Ny, 2005يتمكن القارئ المتمرن من استخدام مرحلة التعرف بصورة سرعة جدا وآلية ودون وعي.
في حالة المهارة ،فإن السيرورات الذهنية المتدخلة في عملية التعرف المعجمي ال تستثير إال مصادر

انتباهية قليلة ،مما يساعد القارئ المتمرن من التركيز أكثر على المعالجة النحوية وفهم النص المقروءM. ( .

.)Arbitre, E. Duprat, 2012, pp.14-16
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تحليل بصري

" ﮔﭣ"

للسلسلة الخطية للكلمة

" قط"
" ﮔﭣ"

" قط"
كلمة

مألوفة

معجمي
إمالئي
العنونة
مباشر

مسلك

كلمة غير مألوفة

معالجة إمالئية

تقطيع اإلشارة البصرية إلى وحدات قرافيمية

ارسال السلسلة القرافيمية إلى المعجم اإلمالئي المبدئي

"ک" " " "ت" " "
تحويل هذه الوحدات إلى فونيمات
/ k / /a / /t/ /a/

الذي يحتوي على جميع الصور االمالئية المعروفة عن
الموضوع "ق" " ِِ" "ط" " ٌ "

مسلك

غير معجمي
فونولوجي
التجميع
غير مباشر

قط

قة
فة

معالجة داللية
ارسال صورة إمالئية إلى الفهرس الداللي الذي يحتوي

على جميع المظاهر الداللية للصورة اإلمالئية قط =
هر ،سنور....
معالجة فونولوجية
ارسال أو مقارنة مع المعجم الفونولوجي النهائي
قط =/k/ /i/ /t/ /u/ /n/
صورة فونولوجية موضوعة في الذاكرة قصيرة المدى

صورة صوتية مخزنة في الذاكرة طويلة المدى

السرعة جد بطيئة

السرعة  177-377:كلمة /الثانية
االستخدام :المسلك الوحيد للكلمات غير النظامية

االستخدام

للكلمات الجديدة
أشباه الكلمات

الشكل رقم  :0يمثل السيرورة الفونولوجية أثناء التعرف على الكلمة المكتوبة نقال عن
)p.38

( Marc Delahaie, 2009p

وتكييفه على اللغة العربية

هذا ويمكن تلخيص مختلف السيرورات المعتمدة في التعرف على الكلمات وفق المخطط الذي اقترحه

كل من ( )Morton et Pattersonنقال عن ))Kosir Stéphanie, 2000, p.08
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العنونة

التجميع

Adressage

Assemblage

معالجة بصرية
Analyse visuelle

التقطيع الحرفي (القرافيمي)

المعجم االمالئي (المدخل)

Segmentation graphémique

Lexique orthographique
)(Entrée

التحويل الحرفي الصوتي

النةام الداللي

Conversion
grapheme/phonéme

Système sémantique

التجميع الفونيمي

المعجم الفونولوجي (المخرج)

Assemblage phonemique

Lexique phonologique
)(Sortie

الذاكرة العامل
Mémoire de travail

الحلقة الفونولوجية
Boucle phonologique

الذاكرة العامل
Mémoire de travail

التحقيق النطقي
Réalisation articulatoire

الشكل رقم  :0يمثل نموذج التعرف على الكلمة المكتوبة (من إعداد الطالبة الباحثة)

ب -الفهم القرائي:
بعد التقاط المعلومة البصرية ،ومطابقتها بالتمثيالت المعجمية في الذاكرة ومنه التعرف عليها ،يمكن
للقارئ عندها الوصول إلى داللتها المخزنة بالمعجم الداخلي ومنه التمكن وبصورة تدريجية من الفهم الكلي

للنص.
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حسب ( )Gineste et Le Ny, 2005تسمح العبارات اللغوية من نقل نوعين من المعلومات المتمايزة ،ترسل

من جهة المعلومات السطحية ،أي المعلومة في شكلها المدرك بصريا والمرتبطة بشكل الرسالة .ومن جهة ثانية

المعلومة الداللية التي تنقلها المعلومة السطحية ولكن البد من بنائها ذهنيا.

يحدد الباحثون أربعة أصناف من المعلومات للمعالجة في العبارات من أجل الوصول إلى الفهم:

المعلومات المعجمية ،القواعدية ،البرغماتية والداللية

 المعلومة المعجمية :هي معلومة سطحية تشبه التمثل البصري للشكل المكتوب للكلمة وتعتبر ضروريةللمطابقة ومن ثمة التعرف على الوحدة المعجمية.
 المعلومة القواعدية :ويمكن اعتبارها أيضا سطحية ،وتهتم بالمظاهر القواعدية والكلمات الوظيفية منجهة وترتيب الكلمات في الجملة من جهة أخرى.
 -المةاهر القواعدية:

Les marques grammaticales

وترتبط بالمستوى المورفولوجي (الصرفي) وتسمح

باالستعالم عن نوع وعدد الكلمات وكذا تصريف األفعال ،معرفة األزمنة ،الصيغ والمظاهر .كلها تظهر
عند الكتابة عكس الكالم أين بعض الكلمات لها نفس طريقة النطق على الرغم من االختالف في

الجانب الصرفي.

 -الكلمات الوةيفية«fonctionnels» :

Les mots dits

عكس الكلمات المكتفية التي تحمل داللة

خاصة ،الكلمات الوظيفية تصنف في أقسام مغلقة لكلمات تحمل وظيفية صرفية ولكن ال تملك داللة

خاصة إذ ال تحتوي على داللة إال عند ربطها بوحدات لغوية أخرى (M. Arbitre, E.Duprat, 2012,

) p.17بمعنى تضم كل كلمة ليس لها معنى خاص بها كأدوات النفي ،االستفهام حروف الجر فهي

تستمد معناها باقترانها بكلمات معجمية للتعبير عن العالقات النحوية لهذه الكلمات المعجمية( .خليفة بو
جادي ،ص)60.

 ترتيب الكلمات في الجملة :وتتمثل الصنف الثالث من المعلومات اإلعرابية وتسمح أيضا بتحديد الفعلوالفاعل في الجملة ومنه يتم فهم من يقوم ماذا .يختلف معنى العبارة باختالف مواقع الكلمات فيها،
فمثال جملة "ضرب عمر علي" عكس جملة "ضرب علي عمر".
ومنه تتمثل المعلومات المعجمية والقواعدية السطحية في معطيات لغوية متواجدة في العبارات المكتوبة
والتي تساعد القارئ على الكشف والمماثلة والمعالجة وهذا لمنحها معنى واثراء الفهم الكلي للجملة أو النص

المقروء.

 -المعلومات البرغماتية:

Les informations pragmatique

وهي معلومات سطحية تحيط بالرسالة

المكتوبة ،عكس المعلومات المعجمية والقواعدية المتواجدة ضمن الكلمات.
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ترتبط بموضع العبارات ،أي بالسياق الخارجي الذي أنتجت ضمنه العبارة ،ومنه فهي تشتمل على

شخصية المخاطب والمخاطب ،اإلطار المكاني إلعداد النص ،اإلطار الزماني الذي تم فيه إعداد العبارة والقصد

من الرسالة المكتوبة وهذا بالنظر والمتلقي.

تسمح مطابقة السياق الذي أعدت فيه العبارة من إنتاج استدالالت من أجل تدعيم الداللة للقارئ.
 المعلومات الداللية  :L’information sémantiqueوترتبط بداللة الرسالة المكتوبة والمرسلة إلى القارئوهذا بالرجوع إلى مختلف المعلومات السابقة.
كان ينظر إلى الفهم القرائي سابقا على أن المعنى موجود في النص ،ما على القارئ سوى استنباط

المعنى المحدد مسبقا من طرف الكاتب من أجل فهم القصة المقروءة .في حين لخص ( )Giasson, 2008نتائج

األبحاث الحالية والتي بينت أن القارئ هو من يبني معنى النص المقروء باالعتماد على المعلومات النصية من
جهة ،ومعارفه المتدخلة والمخزنة في الذاكرة طويلة المدى من جهة أخرى ،باإلضافة إلى القصد من القراءة .إذ

يعتقد القارئ المتمرن أن فهم جملة أو نص مقروء ال يتطلب أي معالجة خاصة ،حيث أن المعنى يظهر بسرعة.

وتفسير ذلك أن السيرورات المعرفية المتدخلة في فعل الفهم تكون جد سريعة ،وآلية ،ودون وعي لدى القارئ

المتمرن.

ولكن في الواقع ،ال يكون المعنى دائما صريح في النص ويتم بناء تأويل داللي للعبارة ،وهذا ما نالحظه
عند مواجهة عبارة معقدة ،فمثال عند مواجهة نص شعري فإن المعالجة اآللية يمكن أن تخفق مما يعرقل الولوج

مباشرة إلى المعنى هذا ما يستدعي باإلضافة إلى المعالجة اآللية معالجة إضافية مكملة.

 نماذج الفهم القرائي :تعد الدراسات التي قام بها ( )Giasson, 2008المرجع النظري المناسب لمادة الفهمالقرائي حاليا .وقد أكد خالل األبحاث التي قدمها أن هناك نموذجين أساسيين يأخذون بعين االعتبار

السيرورات المتدخلة في الفهم القرائي :النموذج الترابطي ،والنموذج النمطي وسنحاول عرض ووصف
األهمية التي تلعبها في نمو وتطور المكانزمات التي تسمح بالولوج إلى معنى النص لدى القارئ

المبتدئ:
 -النموذج الترابطي )Le modèle connexionniste( :والمعد من طرف

( Rumelhart et McClelland,

 )1986واستوحي هذا النموذج بشكل كبير من طريقة عمل المخ اإلنساني ،وبصورة خاصة من طريقة
عمل العصبونات بهدف شرح طريقة العمل المعرفية (

McClelland et al.1986. Rumelhart et al.

.)1986

وتستند هذه النظرية إلى الفكرة التي تقول بأن بنية مشابهة لبنية المخ من شأنها أن تملك نفس القدرات
التي يملكها المخ ) (O’Reilly & Manukata.3000غالبا ما تلقب نماذج المعالجة الموازية بالشبكات الترابطية
 )(réseaux connexionnistesوتتكون الشبكة الترابطية من "وحدات" (تدعى أيضا العصبونات الشكلية) ،والتي
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تنسج فيما بينها "ترابطات" ،وتتفاعل الوحدات فيما بينها ضمن هذه الشبكة تماما كالعصبونات الحقيقية للقيام

بمهام ما .تتميز الشبكات الترابطية بقدراتها على التعلم ،فهي تستفيد من الخبرات السابقة في دعم أو تغيير

الترابطات الموجودة بين الوحدات وقد تم تطبيق النماذج المعالجة الموازية والموزعة في ميادين عدة كالذاكرة
وتنظيم الذاكرة الداللية ( )Victorri, 2008واالنتباه والتعرف على األشياء إال أنه كان الضطرابات القراءة الحظ

األوفر ألن تكون محل الدراسة من قبل النماذج الترابطية( .أسيا بومعراف ،0100 ،ص ،)00.وعلى حد تعبير
(Alamargot

 )Denisخالل تعريفه للترابطية "في الواقع ،يتكون النظام المعرفي من شبكة ال رمزية من

األعصاب االفتراضية ...التي تشبه األعصاب الحقيقة ،وتحقق فيما بينها روابط التنشيط والتثبيط" بمعنى أن

المعالجات المعرفية التي تتدخل في فعل القراءة تتفاعل الواحدة في األخرى وتتآزر وال يمكنها أن تتطور أو
تنشط إال في وقت واحد.
(2002

بصورة أخرى ،يشرح

 )Gombert,أنه عندما يقوم فرد ما بقراءة كلمة ،التمثالت الفونولوجية

المنشطة ترسل إشارة تنشيط إلى الجهاز الداللي النتقاء الدالالت المناسبة واشارة تثبيط للدالالت الالموافقة.
المعاني المستثارة تثبط بدورها التمثالت الفونولوجية الالموافقة .في المقابل الجهاز الداللي ينشط الجهاز السياقي

الذي يرسل بدوره رسائل تنشيط الدالالت الموافقة والسياق .تسمح هذه المعالجة المعرفية مثال للقارئ لتمييز

التجانسات وهذا بانتقاء المعنى المناسب للسياق.
يسمح النموذج الترابطي بمعالجة مستويات عديدة في نفس الوقت وبطريقة ال واعية .المكانزمات المتدخلة
تتفاعل فيما بينها ،وتطورها يرتبط جوهريا باستثارة األجهزة المجاورة وأيضا يتم عن طريق التدريب .يتطور النظام

ككل بطريقة متوازية وكلما خضع النظام للتدريب كلما تدعمت هذه المكانزمات فهي إذن مكتسبة ومدمجة من

طرف الطفل بفضل العديد من القراءات وكذا عن طريق المواجهة المستمرة للغة الشفهية والمكتوبة خالل
السنوات األولى من التمدرس.
 النموذج النمطي (الرمزي) )Le modèle modulaire (symbolique

عكس النموذج الترابطي الذي تكون الكلمات غير مخزنة في الذاكرة طويلة المدى وانما يتم التعرف عليها
بواسطة المسلك المعجمي ،نجد النموذج النمطي يشترط وجود معجم ذهني أين يتم الدخول إليه بواسطة مسلكين:

مسلك التجميع ومسلك العنونة ،يرتكز النموذج النمطي المستوحى من علم نفس العصبي على فكرة أن
السيرورات المعرفية جزء من شبكة نمطية ،تمتلك كل سيرورة دور خاص ينبثق منه قدرة خاصة ،وهو بذلك يشبه
نموذج ذو المسلكين أين نمط معالجة يمكن أن يتم بطريقة منعزلة.
حسب

(et al, 1993

 )Rémondالعديد من الدراسات تمت من أجل التمييز بين القراء الجيدين والقراء

الرديئين ،لكن أغلبها تركز حول تحليل سيرورات "القاعدية" كتماثل والتعرف على الكلمات المنعزلة وال تهتم
بالسيرورات "العليا" أي "من المستوى األعلى" بمعنى سيرورات الولوج إلى معنى الكلمات .في حين نجد العديد
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من األطفال الذين صنفوا كقراء جيدين انطالقا من نتائج اختبارات فك الترميز الكلمات المنعزلة إال أنهم يخفقون

في اختبارات الفهم القرائي ومنه يطلق عليهم ذوي الفهم المتدني.

حسب ( )Giasson, 2008هناك ثالث متغيرات تلعب دو ار أساسيا في معالجة وفهم النص :النص ،السياق،
القارئ.
حيث يرجع متغير النص إلى قصد الكاتب ،المادة المقروءة وكذا المضمون :قصد الكاتب والذي يمكن أن
يكون محاولة إقناع أو إعالم أو حتى تحيير القارئ .في حين بناء النص يرتبط بالشكل بمعنى طريقة تنظيم

األفكار ،أما المضمون فيتعلق بالمفردات والمفاهيم المستخدمة في النص .لقد بينت العديد من الدراسات كتلك
التي قام بها ( )Diakidoy et al., 2005أهمية التحكم في هذه المتغيرات ،إذ أن البناء اللغوي والمستوى المعجمي
يؤثران على طريقة الفهم.
في حين متغير السياق فيتمثل في مجموع الظروف المحيطة بالقارئ عند قراءته للنص وقد ميز
( )Giasson, 2008ثالث أنواع من السياق :السياق النفسي ،االجتماعي والفيزيائي .حيث يصف السياق النفسي
"كالظروف النصية الخاصة بالقارئ نفسه ،بمعنى الهدف من قراءته للنص ،الدافعية وكذا درجة االنتباه "في حين

السياق االجتماعي يرتبط حسب نفس الباحث بمجموع التفاعالت التي يمكن أن تحدث خالل فعل القراءة بين

القارئ والمحيطين به ،إذ بينت الدراسة التي قام بها كل من ( )Holmes, 1985و( )Dansereau, 1987أن الطفل

الذي يقوم بقراءة نص بصوت مرتفع أمام جماعة ما يكون الفهم أقل مستوى من قرأته لنفس النص قراءة صامتة.

وأخير السياق الفيزيائي ويرتبط بالظروف المادية المحيطة بفعل القراءة ،كالضوضاء ،نوعية طباعة النص وكذا
الظروف المناخية كدرجة الح اررة في القسم مثال .كل هذه الظروف تأثر على مستوى الفهم القرائي.

أما متغير القارئ فيعتبر المتغير األكثر تعقيدا ،إذ يرتبط من جهة باألبنية المعرفية والتي ترتبط بمعارف
الشخص حول اللغة (الفونولوجية ،التركيبية ،الداللية والبرغماتية) والعالم (الخبرات السابقة) واألبنية الوجدانية

للشخص (حب القراءة ،درجة انجذاب القارئ للنص) -بمعنى المعارف والقدرات ،-ومن جهة أخرى مختلف
السيرورات المتدخلة من أجل فهم النص المكتوب .ويمكن تمثيل العناصر السابقة في الخطاطة التالية:
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السياق
النفسي
الجتماعي
الفيزيائي

النص

القارئ

القصد من الكاتب

األبنية

الشكل

السيرورات

المضمون

الشكل رقم  :0يوضح النموذج المعاصر للفهم الق ارئي لـ ( )Giasson, 2008, p.7نقال عن

( M. Arbitre. E.Duprat,

)2012, p.22

 .3.1.3نماذج اكتساب القراءة:
يعد نموذج ( )Frith.U, 1985من أهم النماذج المفسرة الكتساب عملية القراءة ،إذ يصف المكانزمات التي
يجب أن يتعلمها الطفل حتى يتمكن من القراءة حيث يكون بإمكان الطفل أن يقوم بتطوير الجهاز المسئول عن

التعرف على الكلمات المكتوبة واتقان كل ما هو شفهي (.)Lecocq, 1991

 النموذج التطوري الكتساب القراءة (:)Frith.U, 1985
يخضع نمو القراءة لدى الطفل إلى سلسلة من المراحل تتميز كل مرحلة بمعالجة خاصة ،وحسب

الدارسون على الطفل أن يتمكن من المراحل الواحدة تلوى األخرى ،ال يمكنه المرور إلى المرحلة الالحقة إال بعد

أن يتمكن من المرحلة السابقة)KOSIR Stéphanie, 2000, p.10) .

اتجهت النماذج التطورية نحو وصف ألنواع من االستراتيجيات التي يجب أن يتعلمها الطفل حتى يتمكن

من التحكم في القراءة ،حيث نجد الباحث ( )Frith, 1985الذي اقترح نموذجا يحتوي على  3استراتيجيات مختلفة
للتعرف على الكلمات المكتوبة وفق المخطط التالي:
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الشكل رقم  :01يمثل مخطط للنموذج الوراثي لـ " "Frith 1985نقال عن (لعريبي نورية ،0100 ،ص)000.

 االستراتيجية اللوغوغرافية)Logo graphique( :
تبدأ هذه المرحلة عندما ال يتمكن األطفال من التعرف على أي كلمة ويطلقون عليهم القبل قراء

.)lecteurs

(Prés-

من أهم مميزات هذه المرحلة أن الطفل يعتمد على مؤشرات خطية مميزة وعلى السياق من أجل التعرف

على الكلمات ،ويستخدم هنا مصطلح "التعرف" على مصطلح "قراءة" ألن خالل هذه المرحلة الطفل يخمن ،ومن
ثم يكتسب مخزون بصري للكلمات التي يتعرض لها بكثرة ،وعندما يواجه كلمة غير معروفة بمعنى ال يمتلك

صورة ذهنية لها ،يخمن داللتها باالعتماد على السياق اللغوي دون األخذ بعين االعتبار الشكل الخطي لهذه

الكلمة .تعتبر هذه االستراتيجية اللوغوغرافية ليست فعالة للغة المكتوبة ،ولكن تعتبر حسب ( )Frithخطوة
أساسية لالنتقال إلى المرحلة الثانية ( .)K. Stéphanie, 2000, p.10فحسب نفس الباحث االستراتيجية

اللوغوغرافية هي التي يتم فيها عملية تخزين الشكل البصري ،حيث يعتبر العنصر المسيطر في المرحة األولى
من القراءة ،ليسمح بعد ذلك بتطوير المفردات البصرية( .جنون وهيبة ،0101 ،ص)00.

 التعرف من خالل السياق  :Reconnaissance par contexteتعالج الكلمات كصور بواسطة داللةتصويرية (.)Une sémantique picturale
 التعرف من خالل مؤشرات بصرية  :Reconnaissance par indices visuelsتعد بعض الحروفوبصورة خاصة حروف البداية ،أو شكل الحروف كنقاط استدالل للطفل.
ومنه ،من خالل هذه االستراتيجيات التي ترتكز على المختلف المؤشرات البصرية المستخدمة في التعرف

يبني الطفل خزان مفرداتي بصري ( )Un stock de vocabulaire visuelبواسطة الحفظ عن ظهر قلب الكلمات
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ككل ،يمكن أن يتشكل هذا المخزون من مئات الكلمات .ال يتم التعرف في هذه المرحلة إال على الكلمات
المعروفة التي اكتسبت من قبل ،ومنه ال توجد معالجة عامة للوحدات الجديدة.

مع مرور الوقت ،وفي حالة الطفل الذي يمتلك الدافعية والفضول ،ترتفع فعالية االستراتيجية اللوغوغرافية:
تتحسن ذاكرة الصور وينتبه أكثر إلى التفاصيل هذا ما يسمح بتوسيع المخزون البصري للكلمات ويتمكن
مستعمل االستراتيجية اللوغوغرافية استخدام القواعد وتعميمها من كلمة إلى أخرى.

طرق االنتقال من مرحلة إلى أخرى غير معروفة ،ولكن وحسب ( )Mortonيستغرق األطفال فترة قصيرة

في المرحلة اللوغوغرافية ( .)K. Stéphanie, 2000, p.10ويرى ( )Seymour, 1986أن الكلمات خالل هذه الفترة
ال تعالج األشياء اللسانية وانما تعالج األشياء البصرية ،بمعنى في هذه االستراتيجية نعتمد على المعالجة

البصرية للكلمات لهذا فاألطفال يستعينون بوجود خطوط وسمات مرئية بارزة (الحرف األول ،الهيئة العامة) دون
األخذ بعين االعتبار ترتيب الحروف والعوامل الفونولوجية ألنه ال يزال يجهلها ،بمعنى االعتماد على السمات

المرئية البارزة يجعل الطفل يختار اإلجابات األكثر منطقية .وبصورة عامة قراءة كلمة يتطلب المرور من

المعالجة البصرية إلى المعالجة الصوتية ومن أجل ذلك من الضروري معرفة العالقة بين شكل الحروف

وأصوتها.

 االستراتيجية الحرفية:)Alphabétique( :
ترتكز على إعادة فك الترميز الفونولوجي حيث يقوم الطفل بمعالجة فونولوجية حتى يتحصل على

األصوات .تتميز هذه المرحلة بتعلم الطفل لقواعد التحويل الحرفي الصوتي وقراءة من اليسار إلى اليمين ( K.

( )Stéphanie, 2000, p.11هذا بالنسبة للغة الفرنسية أما اللغة العربية فمن اليمين إلى اليسار).
يقترح ( )Marshأن هذه المرحلة تنمو بفضل عاملين ،أحدهما خارجي واآلخر داخلي ،يتمثل العامل

الخارجي في ارتفاع الكلمات المكتوبة التي تعرف عليها الطفل ،أما الداخلي فيتمثل في عامل معرفي مرتبط بنمو
الطفل .عند بلوغ الطفل هذه المرحلة ،يمكنه أن يربط مجموعة من األحرف بمجموعة من األصوات .يؤكد

( )Frithعلى حتمية معرفة الطفل ألصوات الحروف والوعي المقطعي للكالم ،العالقة بين أصوات الكالم
والكلمات المكتوبة ،يتمثل الدور األساسي لهذه المرحلة هو تعليم الطفل الروابط حروف –أصواتK. ( .
.)Stéphanie, 2000, p.11

تتطلب هذه االستراتيجية معرفة الحروف المنظمة في سلسلة مكتوبة على شكل حروف بنفس التنظيم
الذي يكون عليه في الكالم أي كما نسمعها وهذه االستراتيجية تقوم على ثالثة مراحل هي:
 مرحلة التحويل الخطي الحرفي :تستعمل هذه الطريقة في فك الترميز الجزئي حرفا بحرف حيث تقومعلى معالجة بنية العالقة بين الشكل الحرفي والخطي ( )graphème-phonèmeلهذا فهي تتطلب معرفة

تقطيع الكلمات إلى حروف (الوعي الفونولوجي) ومعرفة الحروف األبجدية (.)Enni, 1989
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فالمبدأ يعالج الحروف الواحد تلوى اآلخر ونطقها محاوال االحتفاظ بها أثناء معالجة الحروف الموالية ثم

بعد ذلك يحاول جمع كل الحروف بطريقة تجعله يتحصل على مجموع قابل للنطق وتكوين الكلمة صحيحة.

 مرحلة التجميع الفونولوجي :يحدث في هذه المرحلة التجميع الفونولوجي وتعطى وحدات توسطية بينالكلمة والحرف ويتم ذلك باسترجاع المفهوم المراد من ذاكرة الكلمات المتشابهة .تحصل هذه المرحلة قبل
فك الترميز ألن التحليل والتركيب يكون في الحروف األكبر من الوحدات ( ،)infre syllabiqueإذ أن
المبتدئين يحتاجون إلى مؤهالت فك الترميز حتى يتمكنوا من تطوير التماثالت الكتابية الكافية وقراءة

الكلمات بالتشابه (.)Goswani, 1992
 مرحلة التماثالت الكتابية :يتطلب اكتساب القراءة معرفة الحروف األبجدية كونها تسمح بجمع وربطالصوت بكل حرف لكي يكون الكلمة ،وهذا النوع من الربط بين الحرف والصوت يكون أسهل من الربط

بين الكلمة والرمز البصري من حيث التخزين ،وبالمقابل فإن كتابة الكلمات يكون بالتمثيل الحروف في

الذاكرة وهذا يعني أن الكلمات المكتوبة تخزن في الذاكرة إضافة إلى أشكال الكتابية أشكال أخرى

فونولوجية مفرداتية وداللية.

يكون النظام البصري والنظام السمعي منفصالن في بعض مستويات التطور ولكن يجتمعان بمجرد تعلم

الطفل فك الترميز .وبصفة عامة ففي هذه االستراتيجية المعالجة تكون بواسطة الوساطة الفونولوجية ،هذا في

مرحلة أين الطفل يعالج الحروف ويربطها مع األصوات ،سيقع في مشاكل وصعوبات في الكلمات التي تحمل

حروف متماثلة صوتيا( .جنون وهيبة ،0101 ،ص)00.

وحسب ( )Frithتكون صعوبات تعلم القراءة ناتجة عن عدم القدرة على استعمال المعارف الصوتية
الفونولوجية الالزمة لتعلم القراءة وهذه االستراتيجية تطبق فيها القواعد الخاصة بالتحويل الخطي الحرفي وتعتمد
على الرجوع إلى المعارف المعجمية لمعالجة القياس الكتابي والجمع الفونولوجي (.)Harris, Coltheart, 1986

الطفل الذي يصل إلى نهاية هذه المرحلة يتمكن من فهم ما يق أر ،يتحكم جيدا بقواعد التحويل الخطي
الصوتي يمكن قراءة بعض الكلمات باالعتماد على االستراتيجيات التماثلية

(d’analogie

 .)Stratégiesبحيث

تنتهي هذه المرحلة عندما يتمكن الطفل من كتابة عدد كبير من الكلمات المنطوقة وهذا باالعتماد على عدد

محدود من الرموز الخطية ،كما وتعد هذه المرحلة كمرحلة انتقالية من أجل التحكم في اللغة المكتوبة ،ويتم
االستغناء عنها عند قراءة الكلمات المألوفة خالل سن  7سنوات)K. Stéphanie, 2000, p.12) .

 االستراتيجية اإلمالئية (:)Orthographique
بالنسبة لـ ( )Mortonالنمو نحو المرحلة االمالئية ناتج عن التفاعالت بين القارئ والمعارف اللسانية
والمعالجات المعرفية العامة .ال تسمح قواعد التحويل الخطي الصوتي دائما قراءة الكلمات الالنظامية ،ومنه البد

من شكل أخر من أشكال معالجة المعلومة ومنه نقترح المرحلة االمالئية.
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ومنه ،التعرف على الوحدات يتم في مستوى أعلى من المستوى الحرفي ،في هذه المرحلة الوحدة األساسية

هي المورفام .مع توسع مجال معالجة الوحدات الخطية ،يمكن تعويض استراتيجية فك الترميز للكلمات بالولوج

البصري المباشر إلى المعجم ،مع إمكانية االعتماد على فك الترميز الفونولوجي عند قراءة الكلمات الجديدة.
ومنه تتميز هذه المرحلة بالتعرف الفوري للكلمات ويكمن االختالف بينها وبين المرحلة اللوغوغرافية في كون

التعرف في هذه المرحلة ال يكون باالعتماد على مؤشرات بصرية متميزة وانما يعتمد على التحليل الجيد للحروف

المكونة للمورفام ،المهم في هذه المرحلة هو تطابق وترتيب الحروف المترابطة مشكلة وحدة دالة ،إذ ال يتم

استدعاء صوت الحروف وانما صوت المورفيمات أو الكلمة بكاملها .يجب اإلشارة أن انتظام الكلمة ال يتدخل
في الكلمات ذات التواتر المرتفع (كثيرة االستخدام) ولكن يؤثر التواتر على القراءة االمالئية .بعد التعرف على
الكلمة يتم الولوج إلى المعنى باستخدام النظام اللفظي ال باالعتماد على الداللة التصويرية كما في المرحلة

األولى .)K. Stéphanie, 2000, p.12( .حيث يرى

(1989

 )Morton,أن هذه االستراتيجية تختلف عن

االستراتيجية الحرفية في كون الوحدات الكتابية تعالج عن طريق النظام المعنوي الشفهي في المرحلة الكتابية ،أما
االستراتيجية اللوغوغرافية فهي تعالج الصور عن طريق النظام المعنوي المرسوم( .جنون وهيبة ،0101 ،ص)06.

بصفة عامة ،تتميز هذه االستراتيجية بوجود ثروة لغوية واسعة وقدرة على التجميع القائمة على نظام
معلوماتي أكثر تهيئة وتحضير من األبجدية .وتكون المعرفة فيها بطريقة مباشرة دون استعمال قواعد الخط

الفونولوجي ،ويقصد بهذا أن معرفة الكلمات أو األشكال الخطية تقوم على معرفة بصرية مباشرة وذلك بالرجوع
إلى المظهر الكلي ،حيث تكون الحروف متجمعة فيما بينهما بتكون كلمات مع السند المعنوي الشفهي .هذا ال
يعني أن االستراتيجية الكتابية تشبه االستراتيجية الحرفية التي تقوم هي األخرى على العامل البصري ،والفرق
بينهما يكمن في العالج اللساني أي اختالف كيفي.

وفي األخير يؤكد ( )Marsh et Frithأن جميع األطفال يمرون بنفس المراحل وبنفس الترتيب الكتساب

القراءة في حين ( )Stuart et Coltheartوأيضا ( )Seymour et Eiderيؤكدون على دور الفروقات الفردية وكذا
تأثير طرق التدريس على مراحل تطور اكتساب القراءة.
يبين ( )Wimmer et Hummelأن نموذج ( )Frithتم بناءه من خالل دراسات تمت على أطفال يتعلمون

اللغة اإلنجليزية (إنجليزيين) وبالتالي فهي غير مقبولة لبقية اللغات أي ال يمكن تطبيقها على بقية األطفال من
أوساط لغوية غير اإلنجليزية.
وفي األخير يبين كل من

( )Stuart et Coltheartو(et Hummel

 )Wimmerأنه يمكن لألطفال وفي

ظروف محددة أن يتعلموا القراءة باستخدام قواعد التحويل الخطي الصوتي دون المرور بالمرحلة اللوغوغرافية.

( )K. Stéphanie, 2000p p.12وبالرغم من هذه االنتقادات التي وجهت لهذا النموذج إال أنه يبقى األكثر
اعتمادا إلى حد الساعة في إجراء البحوث والدراسات وكذا إعداد البرامج من أجل تعلم جيد للقراءة.
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 .2.1.3القراءة وأهم العمليات المعرفية المتدخلة:
أ -القراءة والكتابة:

تعتبر العالقة بين القراءة والكتابة أحد أهم اإلشكاالت المطروحة وأصعبها في ميدان البحث الخاص باللغة

المكتوبة

(& Rapp, 2001

 )Tainturierنقال عن (أسيا بومعراف ،0100 ،ص ،)60.وقد اهتم العديد من العلماء

خاصة المختصين في علم النفس المعرفي بالعالقة الموجودة بين القراءة والكتابة ،إذ أشاروا إلى أن اكتساب

المكتوب يتطلب خبرات معرفية عديدة (كقدرات ما وراء الفونولوجية ،الفهم الشفوي ،معرفة الرمز ،قدرات

الذاكرة...إلخ) ،والتي تكون مرتبطة ببنية المكتوب وبأنواع المهمات للتحكم ،إما في القراءة أو الكتابة
( .)Valdois.S, 1993, p.33وغالبا ما تمس مسألة مدى ارتباط أو استقاللية القراءة عن الكتابة من حيث

العناصر اإلمالئية بشكل خاص ،ألنه من المعروف بأن النظام الداللي والمعجم الفونولوجي ليسا مرتبطان
بالقراءة والكتابة فحسب ،بل لهما دور كبير في إنتاج اللغة الشفاهية أيضا.

لقد أوجد العلماء ثالث فرضيات للعالقات الرابطة بين القراءة والكتابة ( :)1تعتمد القراءة والكتابة على

آليات مشتركة؛ ( :)2ال يوجد هناك شيء مشترك بين القراءة والكتابة وكل واحدة منهما تعتمد على أنظمة فهم
وانتاج مختلفة عن األخرى؛ ( :)3تشترك القراءة والكتابة من حيث بعض العناصر (مثل الذاكرة اإلمالئية

الناشطة) ،في حين أنها تختلف من حيث العناصر األخرى( .أسيا بومعراف ،0100 ،ص.)60.

وعلى العموم فإن النموذج التطوري لـ ( )Frith, 1985والذي يعتبر أساس تطوير معظم النماذج الالحقة
) (Ehri, 1991, 1992. Seymour, 1995, etc.أن من أهم مسلماتها أنهم يعتبرون تطور عمليتي القراءة والكتابة

كمكتسبات تتم بصورة متزامنة وتتأثر وتأثر الواحدة في األخرى .كما وضعوا فرضية تحول السيرورات بين القراءة

والكتابة ،إذ أن بعض االستراتيجيات تظهر في عملية قبل أن تظهر في عملية أخرى ،فمثال االستراتيجية

الفونولوجية تتطور أوال أثناء الكتابة وال يمكن االعتماد عليها أو استخدامها في القراءة قبل ذلك –أي قبل اكتسابها
أثناء عملية

الكتابة،-

عكس االستراتيجية اإلمالئية

(orthographique

 )Stratégieالتي تتطور أساسا أثناء

القراءة ليتم تحويلها إلى الكتابة.)Martinet, S.Valdois, 1999, p.583( .
وحسب ( )Frithبعد أن يكتسب الطفل الرموز القبل لغوية (ويقصد هنا بالرموز القبل كتابية اللغة الشفهية
بمعنى فهم مصطلح "كلمة" أو "جملة") يمكن للطفل الدخول في المرحلة اللوقوقرافية .هذه االستراتيجية التي

تتطور أوال أثناء القراءة والتي تسمح بالتعرف اآلني للكلمات الشائعة تظهر صعبة الوصف أثناء الكتابة (Frith,

)1985

األطفال خالل هذه المرحلة يمكنهم كتابة أو باألحرى "رسم كلمة" مألوفة تم التعرف عليها في محيطهم أو

أنها مخزنة في ذاكرتهم (المفردات البصرية الكلية  .)Vocabulaire visuel globalوتبين كل من (

; Martinet

 )S.Valdois, 1999أنه من الصعب مالحظة هذه االستراتيجية في الكتابة ،حتى أن بعض العلماء يرفضون هذه

االستراتيجية ( )Zesiger, 1995حتى وأن وجدت فهي تمثل (رسم الكلمة  )Dessin de motوليس (كتابة الكلمة

 )L’écriture de motمصطلح (كتابة–حرف  )Ecriture-orthographeال يظهر إال في المراحل الالحقة.
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كما يصف العالم ( )Ehriالمرحلة األولى في الكتابة كالمرحلة القبل تواصلية (

Précommunicatif Ehri,

 )1992أو المرحلة القبل صوتية ( (Ehri, 1991) )Préphonétiqueوالتي تتمايز قليال عن المرحلة اللوقوقرافية.
في بداية هذه المرحلة كتابات الطفل تكون غير مقروءة تشبه خلط من الخربشات ( ،)Gribouillisأحرف

( ،)Lettresرسومات ( ،)Dessinsأرقام ،خطوط مائلة ،دوائر تشبه النظام الكتابي .ويعتبر أن الطفل خالل هذه
المرحلة ليست لديه أي فكرة حول القرافيمات التي تشكل الكلمات وال عن العالقات الموجودة بين الوحدات

الفونولوجية والمقاطع الخطية.
وفي األخير فإنه وعلى الرغم من أن أغلب الدراسات تبدو لصالح فرضية العناصر المشتركة ،إال أن

اإلشكال المتعلق بالعالقة القراءة بالكتابة ال يزال قائما ،ويمكن لدراسات المقبلة أن تساهم في توضيح العالقات
الرابطة بين القراءة والكتابة( .أسيا بومعراف ،0100 ،ص)60.

ب -القراءة والوعي الفونولوجي:
أكدت عديد الدراسات العالقة بين القراءة والوعي الفونولوجي باعتبار القراءة نشاط معقد يعتمد على العديد
من القدرات المعرفية المتداخلة والمترابطة فيما بينها ،حيث يتأثر نمو إحداها بنمو األخرى ...ومن بين هذه
القدرات المعرفية نجد الوعي الحرفي والوعي الفونولوجي بحيث أن الكلمة سواءا كانت شفهية أم مكتوبة تتكون

من وحدات وتتشكل من مقاطع ،)Sophie Briquet–Duhazé, 2013, pp.5-6( ...هذا وقد بينت (أزداو،

 )2712أن تعلم القراءة يحتاج إلى اكتشاف العالقة بين الوحدات الفونولوجية (الفونيمات والمقاطع والقافية)
والوحدات اإلمالئية التي تقابلها (الحروف ومجموع الحروف) .إن تعلم هذه المتطابقات األولى تسمح بتموضع

إجراءات فك الترميز التي تكون في المرحلة األولى بطيئة ألنها تتطلب من الطفل عمل واعي وطوعي إضافة
لالنتباه( .أزداو ،0100 ،ص.)00.

ويعرف ( )Zorn et Alسنة

(Rimes

2808

الوعي الفونولوجي على أنه" :القدرة على تحليل مكونات الكالم :كلمات

 ،)Mots,مقاطع ) ،(Logatomesأصوات ) ،(Sonsووحدات صوتية ) ،(Phonèmesويتم عن طريق

عمليات معقدة هذه القدرة التي تسمح خصوصا للطفل بالسيطرة على قواعد المماثلة الخطية-الصوتية ،وهذا مهم

جدا بالنسبة للقارئ المبتدئ فالمسلك الفونولوجي يعرف من طرف العديد من الباحثين على أنه أساس القراءة.
) ،(C.Cheverie, M.Juan Narbona, 2000, p.328وغالبا ما يميز الباحثون بين مستويين من الوعي
الفنولوجي :مستوى أولي ويسميه غومبارت ( )Gombert, 1990-1994مصطلح ( ،)épiphonologiqueحيث نجده

يقول "إذا نحن نستعمل المصطلح ( )épilinguistiqueلتعيين النشاطات ما وراء اللسانية غير الواعية"...

(.)Gombert, 1990, p.22
ويعتمد هذا المستوى اعتمادا كلّيا على المؤشرات الحسية ،والذي يظهر لدى الطفل قبل تعلم القراءة،

ومستوى ثان ويطلق عليه مصطلح القدرات الماوراء الفنولوجية ( )métaphonologiqueوالذي يشير إلى الكلمة

اإلنجليزية

(awarness

 )phonologicalالذي "يعتبر واعيا" يظهر بعد تمكن الطفل من الرموز األبجدية
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( )Alegria & Mousty, 2004. Plaza, 1999. Gombert, 1990, Liberman, 1989نقال عن (أزداو ،0100 ،ص.

ص ،)00-01.وتعتبر ( )Siegel & Sperenger-Charolles, 1997أن القدرات الفونولوجية المبكرة كالقدرة على قراءة
أشباه الكلمات

(mots

 )Pseudo-تعتبر المحدد األكثر أهمية لمستوى القدرات الالحقة في العملية التعرف على

الكلمات المكتوبة ) .(M.Habib, 2010, p.32وهذا ما بينته الدراسات التجريبية كالدراسة (
Juel, Olofsson

Gombert,

 )Baddeley,التي أقيمت على القراءة خالل العشرينيات األخيرة ،أوضحت أن واحد من

المحددات األساسية للتقدم التدريجي األول في القراءة وهو في نفس الوقت وسيلة للوقاية من التسرب في تعلم

القراءة وهو الوعي الفونولوجي" ،لهذا أشارت أبحاث عديدة إلى وجود صلة بين تعلم القراءة وقدرة التعرف
واالستعمال بطريقة مقصودة عددا من الوحدات الفونولوجية للغة الشفوية (.)Zorman, M., 1999, p.37

أن هناك أطفال درّبوا على
أما عن الدراسات التدريبية ،أوضحت الدراسة التي قام بها (ّ )Bryant, P.E
ّ
أن
تعلم القراءة،
وتحصلوا على نتائج جيدة في القراءة عن اآلخرين ،وأشاروا إلى ّ
ّ
التحليل التقطيعي قبل بداية ّ

التدريب المنظم للوعي الفونولوجي (تدريب الكلمات في نفس البنية الفونولوجية) عند األطفال الصغار يبدو أنه
مرتبط بصفة إيجابية بالقدرات الالحقة في القراءة ،وهذا التأثير يحتفظ لمدة طويلة بعد ثالث أو أربع سنوات
(.)Casalis, S., 1995, p.10

ج -القراءة والمعالجة البصرية (االنتباه /اإلدراك البصري):
تعتبر القراءة نشاطا معقدا ،يستلزم صنفين من االستجابات البصرية المتناوبة والمسترسلة ،قفزات تكون

عبارة عن سلسلة من حركات العين في زمن قصير ،وتكون مهمتها استقبال جزء من النص المقروء في الحقل
البصري المركزي ،ثم تثبيتات قصيرة تفصل بين القفزات ،تكون وظيفتها تتبع المعالجة البصرية (بنعيسى زغبوش،

 ،0100ص .)00.ومنه يتوقف إدراك الكلمات المكتوبة والذي يعتبر الخطوة األولى في عملية القراءة على نافذة
انتباهية تدعى المدى اإلدراكي

(perceptif

 ،)Empanهذا األخير يتقلص عند نهاية السطر الذي هو بصدد

القراءة ويتمدد تقريبا عند بداية الكلمة ويقدر بـ

11-11

وحدة على اليمين بالنسبة للبالغ ،وحوالي

11

وحدة لدى

الطفل .يكون المدى اإلدراكي أكثر محدودية عند المتعلمين المبتدئين وهذا ألنهم يولون اهتمام أكبر للمعالجة
المركزية ( )Traitement fovéalأكثر مما يفعله المتمرنون.
تتكون هذه النافذة االنتباهية من منطقتين تختلفان عن بعضهما من حيث البنية التشريحية الوظيفية

للجهاز البصري لكل منها نوع خاص من المعالجة للكلمات المكتوبة.

أمام مركز الشبكية ،منطقة النقرة ( )la zone fovéaleمرتبطة بالخاليا المخروطية وهي خاليا ذات معالجة

جد عالية ،ومنه فإن حدة البصر على مستوى هذه المنطقة تكون جد مرتفعة مما تسمح بتحليل دقيق من أجل

التعرف على الكلمات .حول هذه المنطقة نجد منطقة أخرى تدعى ( )Para fovéaوالتي ترتبط هي األخرى بنوع

آخر من الخاليا يدعى العصيات ،والتي تتسم بمعالجة غير دقيقة تسمح بالتعرف على خصائص إدراكية
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للكلمات كطول الكلمات أو الخصائص المميزة (الشدة مثال  .)Accentsالمنطقة النقرة ( )fovéaleتتحدد بـ

22

درجة من زاوية الرؤية حول نقطة التثبيت ،بمعنى أنها تحتوي على األقل  17وحدات.

يستلزم قراءة نص انتقال العين وهذا ألن مجال النقرة ضيق للتعرف على مجمل الفقرة خالل نقطة تثبيت
واحدة ،ومنه وخالل القراءة ،تقوم العينين وبطريقة مستمرة بقفزات مفاجئة وسريعة ( )saccadesخالل وضعيتين
ثابتتين ( .)Fixationsالهدف من هذه القفزات البصرية هو احضار وبصورة سريعة الكلمة الموالية لمنطقة النقرة

( )Fovéaيمكن مرافقة قفزة بقفزة أخرى إلى اليسار (الخلف) وهذا للتصحيح ( )Régressionوهذا في حالة الشعور
بعدم فهم ما تم ق ارءته.

خالل عملية القراءة ،من خصائص المدى اإلدراكي ،إلزام العين على القيام بمعالجة المعلومات المتلقاة،
مما يستلزم قدرات حركية-بصرية ( )Oculomotricesفعالة من أجل المعالجة المتسلسلة للنص محل القراءة،
باإلضافة إلى ضرورة توجيه هذه المعالجة البصرية آلن معالجة كلمات النص يجب أن تكون في نفس اتجاه

القراءة (من اليسار إلى اليمين بالنسبة للغة الفرنسية ومن اليمين إلى اليسار بالنسبة للغة العربية) ،وهذا من أجل

الوصول إلى المعنى المراد من النص.

على الطفل أن يتعلم كيف يحرك عينيه بطريقة موائمة طوال النص تسمح له بقراءته دون حذف كلمات أو
حتى أسطر .فباإلضافة إلى المحددات التشريحية البصرية للمدى اإلدراكي هناك محددات مرتبطة بالوسط
المدرك الذي تتم فيه القراءة .عند التعرف على حرف ،يكون محاط بمجموعة من الحروف ،كل واحدة منها تولد
تشابك مما يؤدي إلى وضعية ازدحام ادراكي ( ،)Encombrement perceptifهذه الوضعية ناتجة عن االخفاء

الجانبي

(latéral

 )Masquageوالمتمثل في انخفاض كلي تقريبا للقدرة على التعرف على الحرف ،من أجل

القراءة ،على الطفل انتقاء المعلومة المرادة وهذا بمواجهة هذا السياق المزدحم اإلدراكي.

لهذا ومن أجل تقليص الضغوطات التي يواجهها الجهاز البصري خالل عملية تعلم القراءة على الطفل أن

يطور مهارات انتباهية بصرية تتدخل خالل مختلف مستويات النشاط القرائي .بدءا من التوجه اللتقاط المعلومة
البصرية إلى مراقبة المعالجة البصرية.

الشكل رقم  :00المدى االدراكي ومنطقة النقرة والحدود المجاورة لها (الراشد والطفل).
)Empan perceptif et les zones fovéale et parafovéale (adulte et enfant
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أثناء القراءة ،يكون الهدف من القفزات هو نقل مركز الرؤية ،من الكلمة محل القراءة إلى الكلمة الموالية،

الموضع الذي تحط فيه العين بعد كل قفزة يسمى مكان التموضع المفضل (

La position préférée

 )d’atterrissage en anglais: Preferred Viewing Location ou PVLتتدخل السيرورات االنتباهية البصرية
في توجيه الحركات البصرية وبصورة خاصة تلك التي ترتبط بتحديد موضح الوصول في الكلمات.

في بداية تعلم القراءة ،تتموضع العين على الحروف األولى المكونة للكلمات ،بعدها مباشرة وبسرعة تنتقل

( )PVLإلى وسط اليسار للكلمات ،بمعنى منتصف الطريق ( )Mi-cheminبين بداية ومنتصف الكلمات .ال
يمتلك المتعلم المبتدأ موضع ( )PVLيوافق ذلك الذي لدى القارئ المتمرن إال بعد سنتين من

التعليم ( Au début

 .)de CM1بمعنى حتى يمتلك الطفل مخزن للتمثيالت المفرداتية وكذا بعد التعرض الكافي للغة المكتوبة ،ويعد
هذا شرطان أساسيان حتى يتمكن الطفل من التحكم وتوجيه وضعيات العينين وفق طريقة المتمرنين.

يتمكن الطفل من تحريك عينيه إلى مركز يسار الكلمات عندما تعرض بصورة معزولة بعد سنة من التعليم

( .)Dès la fin du CPيطلق على هذه الوضعية (وسط يسار الكلمات بالنسبة للغة الفرنسية ووسط يمين الكلمات
بالنسبة للغة العربية) الوضعية األمثل للتثبيت (

La position optimale de fixation En Anglais: Optimal

 ،)Viewing Position ou OVPألنها تمنح العديد من المميزات للتعرف على الكلمة المكتوبة .إذ بينت الدراسات
أن نسبة الت ارجع ( )Régressionوكذا مدة التثبيت (زمن التعرف على الكلمة) عند تمركز العين على مستوى هذه

المنطقة منخفضة جدا ،باإلضافة إال أن درجة الدقة والوضوح (نسبة اإلجابات الصحيحة) عند التعرف على
الكلمة تكون مرتفعة عندما تتموضع أول نقطة تثبيت في الكلمة على مستوى ( .)OVPعند تثبيت الطفل للعين

في المنطقة ( )OVPسيساعد ذلك بتحويل المعالجة من معالجة تحليلية تسلسلية إلى معالجة متوازية لألحرف

المكونة للكلمات ،إذ على الطفل أن يعي بأن الحرف ليس هدف بصري منعزل وانما هو جزء تكويني لهدف

البصري أكبر أي الكلمة ،وعليه ال يقوم الطفل بمعالجة األحرف الواحدة تلوى األخرى ،وانما سيلجأ إلى المعالجة
المتزامنة والمترابطة لمجموع األحرف المكونة للكلمة ،وتعد هذه الخطوة مهمة جدا لتعلم القراءة.
ومنه وبالنظر إلى وظيفته المتمثل في تحديد مجال المعلومات التي يمكن معالجتها خالل كل مرحلة من
مراحل القراءة ،ف إن دور المدى االنتباهي البصري يعد أساسيا خالل المراحل األولى في اكتساب القراءة

) ،(S.Valdois, 2010, p.111وهذا ما تؤكده األبحاث التي أقيمت حول المدى االنتباهي البصري هذه األخيرة
ترتبط بمجال النافذة االنتباهية البصرية حيث تختلف قدرة انتشارها أو عرضها حسب نوع الكلمة المعالجة .ألجل

قراءة الكلمات المعروفة فإن النافذة ستتمدد لتشمل جميع مكوناتها مهما كان طولها ،في حين الكلمات غير

المألوفة وأشباه الكلمات فإن النافذة تتقلص لتشمل الوحدات التحتية ( )Sublexicalesكالمقاطع والقرافيمات .وفي
كلتا الحالتين يكون توزيع االنتب اه بصورة متجانسة على جميع الوحدات المتواجدة داخل هذه النافذة وهذا سيسمح

للولوج وبفعالية إلى تمثيل الكلمة أو مجموعة الحروف .وكذا تعزيز وتثبيت األثر الذاكري.
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تتدخل القدرات االنتباهية البصرية في المعالجة على مستوى منطقة النقرة ( )Fovéaويتمثل دورها في

تسهيل عملية الولوج إلى التمثيالت الذهنية المعجمية للكلمات المثبتة (أي الكلمات محل المعالجة على مستوى

المنطقة المركزية) .بحيث تؤثر على الحركات العينين والمعالجة البصرية وهذا من أجل التموضع األفضل
للعينين على الكلمات والمعالجة الجيدة للحروف المكونة للكلمة المثبتة .وبموازاة المعالجة التي تتم على مستوى
النقرة هناك معالجة أولية ( )Prétraitementعلى مستوى ( )Parafovéaكما تقوم السيرورات االنتباهية البصرية

بتعديل هذه األخيرة (المعالجة األولية على مستوى  )Parafovéaبحيث تتوافق ومتطلبات عملية القراءة وتنسيقها

مع المعالجة المركزية ( .)Fovéaحيث العديد من الباحثين حاليا يعتبرون ان نمو الطريقة المعجمية (
d’adressage

La

 )procédureخالل عملية تعلم القراءة كسيرورة ديناميكية ،مرتبط وبصورة قوية بقواعد التحويل

الحرفي–الصوتي التي تمثل شرط أساسي لذلك ،والذي يستلزم قدرات انتباهية بصرية خاصة التي ترتبط بدورها
بنوعية تعلم قواعد التحويل الخطي–الصوتي ).(M.Habib, 2010, p.32
 القدرات االنتباهية البصرية على مستوى :Parafovéa
المعالجة األولية على مستوى ( )Parafovéaتمنح مؤشرات مميزة وخاصة كطول الكلمة وشكلها وهذا

لتحديد موضع التثبيت التالي .ومن هنا وابتداء من السنة األولى من التعليم نجد األطفال يفضلون توجيه انتباههم

إلى يمين نقطة التثبيت (بالنسبة للغات التي تكون المعالجة من اليسار إلى اليمين) .ومنه فإن المعالجة األولية

(parafovéal

 )Prétraitementتكون على مستوى الكلمات التي تلي الكلمة المثبتة

(mot fixé

 )Leالمتواجدة

على يمين في األنظمة التي يكون فيها اتجاه القراءة من اليسار إلى اليمين ،بحيث تسمح ببرمجة مكان تموضع

القفزة الموالية

(lieu d’atterrissage de la prochaine saccade

البصرية بتوجيه المدى االدراكي إلى اليمين ،بمعنى باتجاه القراءة.

 ،)Leإذن وبسرعة تقوم السيرورات االنتباهية

في حالة توجيه السيرورات االنتباهية البصرية المعالجة البصرية إلى اليمين تتدخل بالموازاة -في نفس
الوقت -في مراقبة معالجة المعلومات البصرية المتواجدة في ( .)Parafovéaالمعالجة األولية على مستوى
( ،)Parafovéaوالمعالجة على مستوى ( )Fovéaمتكاملتان ،األولى توجه القفزات بينما تسمح الثانية بالدخول إلى
التمثيالت المعجمية

انتباهي

(lexicales

 .)Présentationsلقراءة جيدة تحتاج هاتين العمليتين المتزامنتين إلى مرشح

–مصفاةAttentionnel( -

 )Filtreمن أجل تخفيف التداخل الناتج عن المعالجة على مستوى

( ،)Parafovéaومن أجل تعرف أمثل للكلمات على مستوى النقرة ،أي خلل على مستوى المرشح االنتباهي
سيعيق انتظام المعالجة على مستوى النقرة والمعالجة األولية ( ،)Parafovéalهذا ما قد يؤدي إلى اضطراب في
تموضع العينين وكذا المعالجة البصرية أثناء التعرف على الكلمات المكتوبة مما ينتج عنها حركات بصرية

متوترة بمعنى تائهة (العديد من حركات التراجع ،حذف أسطر.)...
ومنه تعد القدرات االنتباهية البصرية أساسية في جميع مستويات المعالجة البصرية خالل عملية القراءة،

من جهة من أجل توجيه تناول الكلمات والنص ولكن أيضا تنسيق المعالجة في منطقة النقرة والمعالجة األولية
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على مستوى منطقة ( )Parafovéalمن خالل تخفيض شبكات االنتباهية خارج منطقة النقرة ،مجموع هذه

العمليات تهدف إلى تكييف المعالجة البصرية لمعالجة الكلمات من أجل قراءة أفضل.

إن األخذ بعين االعتبار القدرات االنتباهية البصرية سيسمح بتوضيح الرؤية أكثر فهم عملية تعلم القراءة
واالضطرابات التي قد تواجهها.
لقد بينت العديد من الدراسات دور الذي تلعبه القدرات االنتباهية البصرية في عملية القراءة ،بحيث
توصلت إلى أنها تشكل مؤشر مهم للمهارة القرائية مستقبال .حيث وجد ( )Facoettiوزمالئه ( )3020بعد تقييم

القدرات االنتباهية للتوجه لتالميذ يدرسون في التحضيري ،أن المهارات التي يتمتعون بها تنبؤ بمستوى القراءة
لديهم بعد عامين ،حيث األطفال الذين يمتلكون قدرات ضعيفة في القراءة ،منذ التحضيري يمتلكون مهارات
انتباهية منخفضة بالمقارنة بتلك التي يمتلكها أقرانهم الذين طوروا قدرات قرائية جيدة .وهي نفس النتائج التي

توصل إليها ( )Franceschiniوزمالؤه ( )3023بحيث تتفق نتائجهم على أن القدرات االنتباهية تسمح بانتقاء
معلومة من بين كم من المعلومات ،بحيث أن األطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية ،أظهروا فيما قبل

صعوبات في مهمة العراقيل ( )Une tache de barrageوهذا خالل التحضيري .هذه النتائج تبين أهمية االهتمام

بالقدرات االنتباهية البصرية لدى الطفل منذ التحضيري والعمل على تطويرها .خصوصا أ ّن تشكل هذه األخيرة
مؤشر للكشف عن أطفال احتمال أن يواجهوا صعوبات قرائية فيما بعدLeibnitz, S.Ducrot. ( .

.)M.Muneaux. J.Grainger, 2015, pp.46-48

د -القراءة والذاكرة العاملة:
يشترط التعلم التوفر على موارد داخلية وخارجية واجتماعية ،وحسن اشتغال التخزين بالذاكرة لتحسين

المكتسبات وهو ما يستلزم فهم البنيات المعرفية لمعالجة المعلومات بشكل عام ،والبنيات الذاكرية بشكل خاص.
(بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.والمنطلق أو الفكرة العامة هي أن المنبهات الداخلة تتعرض لسلسلة من

التحليالت بدءا بالتحليل حسي سطحي ( )Shallow sensory analysisمتقدمة إلى تحليالت أكثر عمقا وتعقيدا

وتجريدا واستنادا إلى المعنى (سولسو ،0111 ،ص.)000.

عند التعرف على الكلمة ففي المراحل التمهيدية قد يتم تحليل الشكل البصري وفقا لتلك المعالم الفيزيقية أو

الحسية مثل الخطوط والزوايا ،وتتصل المراحل التالية بمضاهاة المنبهات بالمعلومات المختزنة ،معرفة أن أحد

الحروف يضاهي النمط " "Aوعند أعلى مستوى (من التحليل) فإن النمط الذي تم التعرف عليه قد يفجر
ارتباطات وصو ار أو وقائع على أساس الخبرة السابقة للمفحوص بالكلمة( .سولسو ،0111 ،ص )000.هذا من
جهة ،ومن جهة ثانية وكما بينت أبحاث أقيمت على أطفال المدارس التحضيرية لتوضيح العالقة بين الذاكرة
الشفوية السريعة والقراءة ،أن االحتفاظ باألدوات الشفوية منها أصوات الحروف ،المقاطع والكلمات مرتبط

بالمستوى الالحق للقراءة ) .(Fayoll. M. All, 1992, p.73حيث أن األطفال الذين يتعلمون القراءة يتوفرون
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مسبقا على تمثالت فونولوجية للكلمات ،ونتيجة لذلك سيكون استعمال هذا المفتاح للنفاذ إلى هذه التمثالت أكثر

اقتصادا من بناء تمثالت جديدة ،ذات طبيعة أخرى (إمالئية).

وتبرهن النتائج التي يتوصل إليها ( )Petersonsأن بعض أجهزة الذاكرة يمكن أن يحتفظ بالمعلومات،
ولكن إذا لم تحظ هذه المعلومات بالتسميع الذاتي فإنها تزول من الذاكرة( .سولسو ،0111 ،ص .)000.وهذا ما

أكدته الدراسات خاصة تلك التي قام بها ( )3003 ،3000( )Baddeley et Hitch, 1974حيث عمل على التمييز
في ذاكرة العمل ،بين جزء خاص بمعالجة المعطيات اللغوية المرئية (المذكرة البصرية–المكانية) وأخر مختص
في معالجة المعطيات اللغوية المسموعة (الحلقة الفونولوجية) .في وصف اشتغال الحلقة الفونولوجية

(1986-1993

 ،)Baddeley,اعتبر بادلي أن الكلمات المقدمة بصريا ترمز فونيتكيا قبل تخزينها ،كما أوضح

( )Murray, 1965أن العناصر المقدمة شفويا تنفذ مباشرة إلى الجهاز الفونولوجي ،في حين أن العناصر المقدمة

بصريا تحول إلى رمز شفوي عبر وساطة الحلقة الفونولوجية .وبذلك ،تفيد هذه الدراسات أن الترميز يكون
باألحرى بصريا أو سمعيا في ذاكرة العمل ،وفيما يتم الربط بين الصور البصرية للكلمات (أو الحروف)

ومقابالتها الصوتية (.)Baddeley, 1996

ولم يكن بادلي وحده من اعتمد هذا التقسيم .بل نجد أيضا ( )Paivioو( )Desrochers, 1980يعتبران أن
النفاذ إلى المخزون الداللي يتم عبر طريق مزدوج ،إما عبر الصورة أو القناة اللفظية ،كما نجد التقسيم السالف

معتمدا في أنموذج المسير المزدوج للنفاذ إلى المعجم الذهني لدى كل من (

McClelland, 1989 et

( .)Seidenbergبنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .ص.)00-00.
كما بينت الدراسات إن الطفل ال ينطلق من الصفر في تعلمه القراءة والكتابة ،وانما يستثمر رصيده اللغوي

الشفوي لتعلم القراءة ،ما دامت المنطقة القفوية –الصدغية حسب

)2009, p.76

 (Ziegler,تقترن مباشرة مع

مناطق الدماغ التي تعالج الشكل الفونولوجي للكلمات ،وأصوات الكالم ومعناها ،وهو ما نجد إثباتا له في ذاكرة

العمل لبادلي ،سواء على مستوى دراستها تجريبيا (التمييز بين المذكرة البصرية –المكانية والحلقة التلفظية) ،أو
على مستوى تموضعها دماغيا ،حيث تعالج المعطيات الفونولوجية في الحلقة الفونولوجية في نصف الدماغ

األيسر ،من خالل تدخل منطقتي بروكا وفرنيكي وتعالج المعطيات البصرية المكانية ،التي مستقرها نصف
الدماغ األيمن ،ويتم الربط بينهما في منطقة أخرى متعددة الصيغ( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)01.

كما نجد

()M.Fayol ,all,199

يبين أن نحو سن تسع إلى عشر سنوات القارئ العادي ال يستعين

باستراتيجية الترميز الفونولوجي وهذا لنضج المسار المفضل وهو االمالئي الذي تكون القراءة فيه مباشرة ألن

الكلمات المقدمة له مخزنة ومعروفة من قبل وهي كلمات مألوفة ومتكررة ،ففي هذه الحالة يفسر التقليل من
العالقة بين القراءة والذاكرة قصيرة المدى ألن الشخص ال يحتاج في كل مرة تحويل حرفي –فونولوجي لتلك

الكلمات التي هي معروفة مسبقا .وهنا نجد  Baddelyيقول أن ذاكرة العمل ال تتدخل في القراءة إال في حالتين:
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بعد اكتظاظ الذاكرة البصرية قصيرة المدى و/أو عندما تشترط أداة القراءة تحويل حرفي-صوتي( .حمدوش سليمة،
 ،0110ص)60.

ه -القراءة والقدرة السيميولوجية:
يعد اكتساب القراءة في القدرة على إقامة روابط بين الرموز البصرية وتمثيالتها اللغوية الفونولوجية (الشكل
الصوتي للكلمة) والداللية (المعنى) ( ،)F. Ramus, 2010, p.67ومنه تعتبر القراءة كسيرورة نمائية عقلية تتطلب

التنسيق بين مختلف العمليات المعرفية لمعالجة سلسلة من الرموز الخطية واعادة تركيبها ذهنيا للوصول إلى
المعنى المقصود من طرف الكاتب تصريحا أو تلميحا استخالصه ،إعادة تنظيمه واالستفادة منه .إذن فالهدف
األساسي من عملية القراءة هو استخراج المعاني المتضمنة في النصوص والممثلة بواسطة رموز خطية وكما

سبق وأشرنا أن عملية القراءة تعتمد وبصورة أساسية بالتمثيالت المخزنة في المعجم الذهني للفرد ،ويعرف التمثل
على أنه عبارة عن خضوع شيء أو عناصر مجموعة من األشياء للتجريب والمعالجة والترجمة والتركيب على

شكل مجموعة جديدة من العناصر بحيث يكون هناك تطابق منتظم بين مجموعة البداية ومجموعة النهاية.

 )(Denis, 1989, p.21نقال عن ).(Peraya, Daniel, Meunier, Jean-Pierre, 1999, p.05
كما أن معارفنا ترتبط بـتمثيالتنا الذهنية وكذا المادية التي يعتبرها (( )Duvalالتخيالت الذهنية والمادية)

ذات طبيعة سيميولوجية ) (Peraya, Daniel, Meunier, Jean-Pierre, 1999, p.03هذه األخيرة تهدف إلى

فهم عملية أو سيرورة إنتاج المعنى بمعنى أن حقل دراستها يتمثل في فهم الظواهر التي ترتبط بإنتاج المعنى في
مختلف أبعاده :المعرفية ،االجتماعية والتواصلية.)Jean-Claude Domenjoz, 1999, p.8( .

حيث يبين

(1995

 )Duval,أن ال وجود لنيوزيس ( )Noésisوالذي يعرف على أنه مجموع النشاطات

المعرفية للتمييز والفهم واالستدالل دون السيميوزيس ( )Sémiosisوالمتمثل في وحدة الدراسة في السيميولوجيا أي

العالمة السيميولوجية ،إذ أن السيميوز هو الذي يحدد الشروط الممكنة لتطبيق النيوزيس(Peraya, Daniel, .
 )Meunier, Jean-Pierre, 1999, p.03وهذا يعني أن ال يمكن ممارسة الفعل القرائي بعيدا عن السيرورات

السيميولوجية وهذا ما وضحه إسماعيل لعيس ( )3002خالل تفسيره للعالقة الموجودة بين القراءة والقدرة
السيميولوجية إذ يقول "فعملية القراءة تتطلب إذن تنشيط مستوى عالي من الوظيفة السيميولوجية لفك الترميز

الخطي ،وألدل على ذلك هو سهولة استدعاء تمثيالت األشياء والعناصر المرجعية أي الفهم عندما يقترن السياق
البصري (الصورة البصرية) بالسياق اللساني (النص) .فوجود وسيطين من طبيعة مختلفة يؤدي إلى تجاوز

صعوبات فك الترميز في المستوى األول .فالقدرة القرائية تبنى إذن بشكل أساسي على نمو القدرة السيميولوجية
الخطية التي تتجلى في مظاهر نمو التعبير الخطي والتي تمثل أهم مظاهر نمو القدرات المعرفية ،حيث تتجلى

هذه القدرة السيميولوجية في القدرة المتواصلة والتدريجية على تمثل العناصر أكثر فأكثر تجريدا أي أكثر فأكثر

اعتباطية من منظور عالقة الدال بالمرجع( .إسماعيل لعيس .)0110 ،وفي األخير يمكن اعتبار اللغة المكتوبة
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بصورة عامة والقراءة بصورة خاصة ليست إال شكال من أشكال الوظيفة السيميولوجية شأنها في ذلك شأن اللغة

الشفهية.

 .2.1.3خصائص اللغة المكتوبة وتأثيرها على االكتساب لدى الطفل
بينت الدراسات أن نسبة انتشار اضطرابات تعلم القراءة في اللغات الشفافة أقل من نسبة انتشارها في
اللغات غير الشفافة ،كما وتتمثل شفافية اللغة في مدى مطابقة منطوقها إلى مكتوبها ،إذ هناك لغات لكل صوت
حرف خاص به ،وهذه اللغات تسمى اللغات الشفافة كاإليطالية واإلسبانية ،في حين نجد لغات لها مميزات
أمر صعبا حتى بالنسبة للطفل العادي وهي ما تسمى باللغات العتماء
خاصة تجعل من عملية تعلمها ا
كاإلنجليزية والفرنسية ،حيث أن اضطراب المسلك الفونولوجي يكون أكثر وضوحا عندما يكون الطفل أمام

معالجة لغة أقل شفافية على مستوى العالقات الحرفية الصوتية ،مثال اللغة االنجليزية بالمقارنة واللغة الفرنسية

أو اإلطالية )Lindgren et coll., 1985 ; Landerl et coll., 1997 ; Paulesu et coll., 2001( .في حين

اللغات الشفافة يظهر هاذا االضطراب من خالل بطئ عملية قراءة شبه كلمات (en français : Casalis, 1995
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ; Casalis, 2003 ; Grainger et coll., 2003 ; en allemand :
Wimmer, 1993 ; Wimmer 1995 ; Landerl et coll., 1997 ; Ziegler et coll., 2003 ; en espagnol :

) Jimenez- Gonzalez et Valle, 2000وليس من خالل اآلخطاء المرتكبة كما هو الحال في اللغة االنجليزية
) .(Landerl et coll., 1997 ; Ziegler et coll., 2003ومنه يتبين من خالل النتائج المتوصل إليها أنه في حالة

الكتابة الشفافة مقارنة واللغة الشفهية ،فإن األطفال عسيري القراءة يربطون بسهولة الحرف بالصوت الموافق له.
).(Expertise collective de l'INSERM, 2007, p.391
ومنه يتوقف اكتساب أو تعلم اللغة عند الطفل على درجة وضوح أو تعقد اللغة أي على الخصائص

المميزة للغة ،وفي دراسة قام بها

(1991

 )Thorstad,قارن فيها المهارات الكتابية للكلمات بين مجموعة من

األطفال اإليطاليين ومجموعة من األطفال اإلنجليزيين يتراوح سنهم  6سنوات ونصف وجد أن  %71من الكلمات

كتبت بصورة صحيحة لدى األطفال اإليطاليين في حين

%23

فقط بالنسبة لألطفال اإلنجليزيين .ومنه تفيد

المقارنة بين-اللغات بوضوح أن سرعة تعلم القراءة ،تتعلق أساسا باليسر الذي يمكن به للمتعلم أن يتعلم ربط
الحروف بأصواتها( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00

أما فيما يخص اللغة العربية فقد بينت دراسة سعيدي وبوعناني ( )2711أن الالتطابق بين منطوق اللغة

العربية ومكتوبها ال يمثل سوى ( .%1.72بنعيسى زغبوش )00 :0100.ومنه يمكن اعتبارها من اللغات الشفافة

نسبيا .بحيث اننا نجد هناك خصائصها التي تميزها عن باقي اللغات والتي يعتبر بعضها مصدر صعوبة

وغموض بالنسبة للقارئ المبتدئ العربي .يقول الضامن" :أن الخط العربي ليس خال من بعض العيوب التي من

شأنها أن تشكل صعوبات في تعلم قراءته خاصة عند الطفل في مراحله األولى من التعلم"( .غالب،0100 ،
ص)000.
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 أنها تتكون من  23صامتة يتغير شكل كتابتها حسب موقعها في الكلمة. تعتبر اللغة العربية لغة لصيقة بحيث يلتصق الضمير مع االسم. -التشابه الخطي لبعض الحروف مثال (ب ،ت ،ث )...

 -التشابه الصوتي لبعض الحروف مثال (ظ ،ض ،ذ )...

باإلضافة إلى صعوبة يجدها في قراءة وخاصة كتابة الحركات وبصورة خاصة التنوين الذي أكد
( )Ammarأنها تسبب عبئا معرفيا
 حروف تكتب وال تنطق مثل الالم الشمسية واأللف أمام واو الجماعة.1.1

حروف تنطق وال تكتب مثل حروف المد في كلمة ''هذا'' و''لكن''

اضطرابات التعلم الخاصة :عسر القراءة

تعددت التعريفات المقدمة الضطرابات التعلم وتطورت نتيجة كثرة وتعدد الدراسات التي تناولت المفهوم

حيث يعرفها ( )Snowling, 2000بأنها اضطرابات خاصة في عملية التعلم تحول دون تحقيق النجاح المدرسي،
يمكن أن تظهر لدى األطفال الذين يعانون من تأخر عام ،أو تكون خاصة باضطراب أحد السيرورات المعرفية

) ،(Chokron, 2010, p.09ويمكن أن تشكل اضطرابات التعلم خطورة في حالة ما إذا ظهرت مصاحبة لمختلف
االضطرابات المعرفية كاالنتباه والذاكرة اللفظية اآلنية ،القدرات االنتباهية البصرية ،ونظريا يمكن أن تصيب

المكانزمات الضرورية الكتساب اللغة الشفهية ،القراءة ،الكتابة ،الخط ،الحساب والحركية .اإلصابة الخاصة
إلحدى هذه السيرورات يمكن أن تعكس في شكل اضطراب يتصف بخصائص تميزه من مثل اضطراب (

Des Dyslexies, Des Dysorthographies, Des Dysgraphies, Des Dyscalculies

اضطرابات االنتباه دون أو مع فرط النشاط(Chokron, 2010, p.12) .

Des

 )Dysphasies,وحتى

وتصفها ( )Mazeau, 2005نقال عن ) (Chokron, 2010, pp.19-20على أنها "اضطرابات نفسية عصبية
تعرقل عملية التعلم ،تنتج عن حدوث أو غياب إصابة عصبية واضحة "في حالة وجود إصابة واضحة يوصف

االضط ارب بـ (إصابة " ،)Lésionnelأما في حالة غياب اإلصابة واضحة فيعتبر اضطراب (نمائي أو تطوري
 ،)Développementalوفي الحالة األولى تشترط الباحثة أن تكون اإلصابة مبكرة أي قبل أن يبلغ الطفل سنة
من العمر ( ،)La période ante- ou péri-nataleومنه فإن مصطلح اضطرابات التعلم يعد مصطلح عام يضم
مجموعة من األشكال المضطربة ،حيث نجد كل من

)K.Giraud, C.Liegeois-Chauvel, 2010

(M.Habib,

يعرفونه على أنه مجموعة من الصعوبات التي تمس مجاالت مختلفة للوظائف المعرفية وهو يصنف ضمن

ميدان علم النفس العصبي النمائي (التطوري) (M.Habib, K.Giraud, C.Liegeois-Chauvel, 2010,

) ،p.37ولكل شكل من هذه األشكال خصائص تميزه عن باقي األشكال كما يمكن أن يظهر لدى الفرد الواحد

شكلين أو أكثر ،باإلضافة إلى إمكانية االشتراك في أصل االضطراب الذي يعود عادتا إلى خلل عصبي و/أو

معرفي وظيفي .ومن هذه األشكال نجد اضطرابات عسر القراءة.
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 .1.2.3مفهوم عسر القراءة
منذ أكثر من قرن ،الحظ العديد من الباحثين

( Hallgren, 1950. Orton, 1937. Pringle-Morgan, 1896.

 .)Stephenson, 1907تواجد حاالت من األطفال يعانون من اضطراب حاد في تعلم القراءة بالرغم من تمتعهم
بذكاء عادي ،سالمين من الناحية الحس ية ،وكذا يعيشون في وسط عائلي واجتماعي مالئم ومشجع لعملية التعلم،

كما تلقوا تعليم مناسب ،هذا االضطراب الذي ضل لزمن بعيد غير معروف أطلق عليه مصطلح عسر القراءة
التطورية أو عسر القراءة وهذا لتشابهه واضطراب تعلم القراءة المكتسب نتيجة اصابة عصبية التي اكتشفت في

وقت سابق بقليل ) .(Déjerine, 1891ومن خالل هذا القول يتبين لنا أن هناك شكالن من عسر القراءة المكتسب

والتطوري.

وحسب قاموس األرطوفونيا يستخدم مصطلح عسر القراءة لغويا وكما بلغة الطب المختصة لتحديد مجموع
االضطرابات الخاصة والدائمة التي تظهر لدى الشخص (طفل/راشد) عند التعرف (تمييز) على الكلمات

المكتوبة .في حين عندما يصعب على الشخص إنتاج الكلمات المكتوبة يطلق على هذا النوع من الصعوبة
عسر الكتابة ( ،(Dysorthographieويستحسن استخدام مصطلح اضطرابات عسر القراءة (

Troubles

 )dyslexiquesعلى اضطراب عسر القراءة ( ،)Dyslexieوهذا الختالف مظاهر ودرجة خطورة وانعكاسات هذه
االضطرابات على الحياة المدرسية و/أو االجتماعية .إذ يعتبر التوجه الكالسيكي المفسر ألعرض وخصائص

اضطرابات نمو القراءة والكتابة أن اضطراب عسر القراءة/عسر الكتابة كاضطراب أحادي ()Trouble unitaire

يمكن أن يرجع إلى تيارات تفسيرية :عضوية ،تربوية ،عاطفية (نفسية) ،أو اجتماعية ثقافية ،والتي كانت منطلقا
لبناء برامج وأدوات للتكفل ،ومنذ ثالثين سنة وباالعتماد على التطور الحاصل في ميدان العلوم المعرفية

العصبية وكذا من خالل فهم سيرورة تعلم اللغة المكتوبة في الحالة العادية ،تم بناء نماذج نظرية مرجعية تفسر

آلية تعلم اللغة المكتوبة خالل نمو الطفل ،والتي أعادت النظر في مفهوم األحادية ( )Unitaireلعسر القراءة،
ومنذ ذلك الحين لم يعد يستخدم مصطلح عسر القراءة وانما اتجهت األبحاث نحو التمييز بين اضطرابات عسر

القراءة التطوري واضطرابات عسر القراءة المكتسبة ،وتعتبر اضطرابات عسر القراءة مستمرة.

كما تحصي منظمة الصحة العالمية ) (OMSنسبة  %3إلى  %12من سكان العالم يعانون من اضطرابات

عسر القراءة ،هذا بالرغم من غموض مفهوم عسر القراءة واختالف التوجهات حول أصل االضطراب فمثال في

فرنسا ترجع أسباب اضطرابات عسر القراءة إلى عوامل بيداغوجية ونفسية اجتماعية عكس الواليات المتحدة
األمريكية التي تعتبر هذه الظروف كعوامل تزيد من حدة االضطرابات فقط وانما يرجع السبب الرئيسي لها إلى

عوامل تكوينية أو بيولوجية بالدرجة األولى.

()F.Brin-Henry, C.Courrier, E.Lederlé, V.Masy, 2012, p.85

ويقدم نفس القاموس وصف لعسر القراءة التطوري على أنه "اضطرابات تمس التعلمات المدرسية" )(DSM IV-R

أو كـ "اضطرابات في نمو المكتسبات المدرسية" ) (CIM 10تظهر لدى طفل ذو مستوى ذكاء عادي ،سليم من
الناحية الحسية (السمعية والبصرية) ،ال يعاني من اضطرابات عصبية حادة ،متمدرس بصورة طبيعية ،يعيش في
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وسط اجتماعي ثقافي محفز ،هذه االضطرابات تعيق اكتساب سيرورات التعرف على الكلمات المكتوبة (التجميع

والعنونة) التي تعد من اهم الشروط الضرورية للقراءة والكتابة خاصة بالنسبة لألنظمة اللغوية األلفبائية ،تتمثل

العناصر التي تعد من المبادئ الضرورية الكتساب سيرورات التعرف على الكلمات المكتوبة في :ذاكرة
فونولوجية جيدة ،قدرة متطورة على ادراك الكالم ،قدرات ميتافونولوجية مهيأة بطريقة مالئمة ،القدرة على التعرف

دون صعوبة على أسماء الحروف وأصوات القرافيمات ،سرعة النفاذ إلى المعجم الذهني.
حاليا وبالرجوع إلى أنظمة التصنيف العالمية للمشاكل الصحية
()CIM 10

في أوربا،

()CFMTEA

تسجيل تفاوت أي فرق

13

()DSM IV

في الواليات المتحدة األمريكية،

بفرنسا] .ال يمكن تشخيص اضطرابات عسر القراءة قبل سن  3سنوات أي بعد

شه ار بين عمر الطفل المعجمي المتحصل عليه من خالل االختبارات والعمر

المعجمي المناسب لمستواه الدراسي(المرجعي) ،وتتميز اضطرابات عسر القراءة بعدم آلية النفاذ إلى اللغة

المكتوبة ،بمعنى انعدام آلية الربط الحرفي الصوتي (التعرف على الكلمة) والعكس (أي الكتابة).

(F.Brin-

)Henry, C.Courrier. E.Lederlé, V.Masy, 2012, p.86

ومن خالل هذا التعريف الذي يعتمده المختصين األرطوفونيين نالحظ أن عسر القراءة يضم مجموعة من

األعراض ولكل عرض منها مجموعة من الخصائص والمميزات ،هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن التعريف
يركز على أهم الشروط التي يعتمد عليها اكتساب اللغة المكتوبة كما نجد التعريف يربط اضطراب القراءة

باضطراب االنتاج الكتابي أي الكتابة .أما من الناحية العيادية ،فيعرف اضطراب عسر القراءة كصعوبة حادة
ومستمرة عند الدخول في القراءة ،يترجم بتأخر على األقل بسنتين دراسيتين بالمقارنة والسن الزمني للطفل ،ذو

ذكاء عادي ،متمدرس بصورة طبيعية ،ال يعاني من مشاكل حسية وال اصابات عصبية وال اضطرابات نمائية

شاملة.

()Michéle. Mazeau, 2005, p.243

وتعرف ( )Isabelle Poulet, 2013اضطراب عسر القراءة على أنه اضطراب دائم يمس التعرف اآللي على

الكلمات ،حيث أن عمر المضطربين في القراءة يكون متأخر بسنتين عن عمره الزمني مع ذكاء عادي في قيمته
األدنى .كما يعرف على أنه صعوبة خاصة في اللغة الكتابية وال يعتبر تأخر بسيط في االكتساب وانما
اضطراب تكويني ومعرفي ،كما ال يعد اضطراب تواصلي أو تخلف ذهني وتضيف الباحثة (

Isabelle Poulet,

 )2013أنه خلل في نمو القدرة على استخدام الرمز اللغوي على المستوى المعجمي و/أو التركيبي و/أو
الفونولوجي.
وتعد إ عاقة دائمة ومستمرة حتى بعد التكفل إذ يشكل انحراف عن العادي ،نسجل تحسن طفيف وبطيء
عند التكفل المكثف مع برنامج بيداغوجي مكيف

()Isabelle Poulet, 2013, p.40

ومنه فالباحثة (

Isabelle

 )Poulet, 2013تصف عسر القراءة على أنه إعاقة تتميز بصعوبة التعرف على الرموز اللغوية المكونة للكلمات
المكتوبة ،وتعتبره اضطراب دائم ومستمر ليس تأخ ار يمكن تداركه مع مرور الوقت ،إذ أن العالج ال يكون

بصورة تامة وانما يتم تسجيل تحسن طفيف وهذا بعد الخضوع للتدريب المكثف وكذا استخدام برامج وطرق
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تعليمية تتماشى وخصائص الحالة ،ويعرفه كليمون لوني (" :)C. Loynyعسر القراءة ما هو إال صعوبة نوعية
لتعلم اللغة المكتوبة نجد هذا االضطراب عند أطفال عاديين ال يعانون من أي خلل حركي أو حسي ولهم مستوى

عقلي ،وتكمن هذه الصعوبات في أخطاء التسلسل للخطوط الكتابية أو في النسخ الشكلي ( Mucchielli.R et

 ،)Bourcier.A, 1979, p.19ويسجل هذا التعريف ضمن التعاريف ذات محك االستبعاد بمعنى أنه استبعد من
فئة المعسورين ق ارئيا الحاالت التي تعاني من اضطرابات حسية حركية واإلعاقة الذهنية.

في حين فضل باحثون آخرون وضع الديسليكسيا في إطار شامل للوظيفة الرمزية بالمفهوم النشوئي

لبياجيه حول التطور الذهني لدى الطفل .فبالنسبة لـ ( ،)Estienne. Fفإن صعوبات "الدمج السمعي-الصوتي"

(auditivo-phontique

 )integrationو"الصوتي الخطي" التي تميز المصاب بالديسليكسيا ،تنتج عن مشكل

االنتقال من "الذكاء التأليفي" إلى "الذكاء التحليلي" الذي يعتبر مؤشر على دخول الطفل "المرحلة المفاهيمية"

(( .)stade du conceptإسماعيل لعيس ،0110 ،ص)00.

بينما تتمثل الفرضية المسيطرة حاليا في اعتبار أن األطفال الذين يعانون من عسر القراءة يواجهون خلل

في جهاز التمثيل الذهني والمعالجة المعرفية ألصوات الكالم ،هذا ما يعرقل تعلم قواعد التحويل الحرفي–
الصوتي واستخدامها في الوقت المناسب أثناء القراءة

نفال عن

()F. Ramus, 2010, p.67

)Colé. 2003

& (Snowling.200. Sprenger-Charolles

ومنه يمكن تبني تعريف "إسماعيل لعيس "2771 ،كتعريف إجرائي في هذه

الدراسة الذي يرى بأ ّن" :صعوبة تعلم القراءة تتمثل في خلل في سيرورة استدعاء مختلف التمثيالت التي تحيل
إليها الرموز الكتابية ،والتي تتصف بمستوى كبير من التجريد نظ ار لطابعها االعتباطي بالدرجة األولى".
(إسماعيل لعيس.)0110 ،

 .2.2.3تصنيفات عسر القراءة
لقد تعددت التصنيفات المقدمة ألشكال عسر القراءة ولكن المتمعن فيها سيجد أن أغلبها يكمن االختالف
بينها في المصطلح وتتفق أغلبها في المفهوم بمعنى اختالف التسميات لمفهوم واحد ونذكر أهم هذه التصنيفات

تلك التي تعتمد على االستراتيجيات المتبعة في عملية القراءة من طرف الطفل ،وهو "النموذج ذو المسلكين" أو
الطريقين في القراءة ( ،)Marshall J. Newcombe F, 1973والذي حسبهما يميل بعض األفراد إلى استعمال إعادة

الترميز الفونولوجي ( )recodage phonologiqueفيتم الربط بين الحروف والفونيمات ،بينما يفضل أفراد آخرون

طريق التعرف على الكلمة دون اللجوء إلى إعادة الترميز ،واال فبدرجة قليلة .نقال عن (إسماعيل لعيس،0110 ،

ص )00.بمعنى يعتمد هذا النموذج في تصنيف اضطراب عسر القراءة على موقع اإلصابة على مستوى إحدى
سياقات التعرف على الكلمة (التجميع و/أو العنونة).
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أ -عسر القراءة الفونولوجي

العديد من األطفال عسيري القراءة يقرؤون بطريقة خاصة :يدركون الكلمة ككل ،ال يتحكمون في قواعد

التحويل الخطي الصوتي ،ويجدون صعوبة حادة في فك ترميز الكلمات الجديدة والالكلمات ،تتمثل االستراتيجية

التي يعتمدون عليها أثناء القراءة بالدرجة األولى في االستراتيجية البصرية وكذا المعجمية ،هذا النوع من
الديسلكسيا يطلق عليها:

Dysphoétique

) (Boder. 1973أو عسر القراءة من النوع

)Dyslexie phonologique (Snowling &Hulme.1989

Dyslexie

)(Bakker. 1992

 ،ouوقد قدمت تفسيرات مختلفة لهذا النوع من عسر

القراءة ،كما طرح بعض الباحثين فرضية تأخر النمو ) (Frith.1985أو اضطراب على مستوى ذاكرة العمل والنفاذ
إلى المعجم الذهني

(

(& Obregon

 )Wolfوتتجه الدراسات حاليا حول التأكد من فرضية الخلل الفونولوجي

Hoien. 1989. Kamhi. 1992. Katz. 1986. Lecocq. 1991. Liberman &Shankweiler. 1985. Morais.

Alegria et Content. 1987. Perfetti. 1989. Siegel. 1985. Siegle et Faux. 1989. Snowling. 1989.

 )Stanovich. 1980. 1982. 1988نقال عن ) ،(Monique. Plaza, 1995, p.18إذ أن األطفال الذين يعانون من

هذا الشكل من نوع عسر القراءة لديهم صعوبة في المسلك الفونولوجي (أي السيرورة التجميعية) (F.Brin-

 )Henry. C.Courrier. E.Lederlé. V.Masy. 2012, p.86يجب اإلشارة إلى أن األطفال عسري القراءة
الفونولوجي ال يواجهون خلل معرفي خالل عملية المعجمية

(lexicale

 )Procédureومنه يمكنهم تعلم الشكل

الخطي للكلمات بمساعدة مختص يوضح لهم الشكل الفونولوجي ومعنى الكلمة الواجب تخزينها (طريقة التعلم
الكلية)(Valdois. s et all. 2005, p.12) .

ب -عسر القراءة السطحي
في ( )1983تحدث ( )Mashallو( )Templeعلى هذا النوع من عسر القراءة يكون نمو المسار الفونولوجي
سويا لكن المسلك المعجمي يكون مضطربا وفي هذا الجدول نجد أن األطفال المصابين بهذا النوع من عسر

القراءة يقرؤون كلمات دون معنى أي أن استراتيجية التجميع لديهم سليمة فهم يتعرفون على مكونات الكلمة

يحللونها ثم يجمعونها في سلسلة ،لكنهم يعانون من التعرف على الكلمات غير المنتظمة ()Mots irréguliers
ويقعون في أخطاء تسمى أخطاء تنظيمية ألن الكلمة بشكلها غير المنتظم ليست مخزنة في المعجم الذهني
وبالتالي ال يتمكنون من استحضارها وفي محاولة الستعمال االستراتيجية غير المصابة وهي التجميع يقعون في

هذا النوع من األخطاء .كقراءة كلمة
[Knaif ] Knife

عوض أن

Femme

يقرؤوها][naif

بالفرنسية

][fè: m

عوض

نطقها][fam

أو قراءة الكلمة اإلنجليزية

ومثل هذه الحاالت لوحظت في علم النفس العصبي العيادي ،في

حالة عسر القراءة المكتسب وقام بوصف هذه الحاالت دائما ( )Newcombeو( )Marshallفي  .1973والحظ
الباحثان صعوبة الحالة التي وصفوها في قراءة الكلمات التي يوافق نطقها كتابتها وخلص الباحثان إلى تأثير
انتظام كتابة الكلمات على قراءتها من طرف هذا النوع من المصابين (صليحة غالب ،0100 ،ص.)000.
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ويعرف هذا النوع من العسر القرائي في قاموس األرطوفونيا" :يواجه األطفال الذين يعانون من عسر

القراءة السطحي صعوبة في سيرورة العنونة ،صعوبة النفاذ إلى المعجم الحرفي ،هذا يعني أن لديهم صعوبة
قراءة الكلمات الالنظامية ،حيث يمتلكون القدرة على قراءة الكلمات النظامية والالكلمات ،األخطاء التي يواجهوا

هذا النوع من العسر القرائي تسمى بأخطاء االنتظام" ((F.Brin-Henry, )Les erreurs de régularisation

 .)C.Courrier, E.Lederlé, V.Masy, 2012, p.86ومنه يظهر هؤالء األطفال وكأنهم ال يملكون أي

معلومات خاصة بالمظهر الخطي للكلمة ،ومنه ال يمكنهم كتابة أي كلمة إال انطالقا من المعالجة الفونولوجية.

ألنهم ال يملكون أي أثر لها للشكل الخطي للكلمة في الذاكرة)Valdois. S et all, 2005, p.12( .

ج -عسر القراءة المختلط:
يواجه األطفال الذين يعانون من هذا النوع من أنواع عسر القراءة اضطرابات عسر القراءة الفونولوجي
وعسر القراءة السطحي ،مع إصابة مسلكا القراءة (التجميع والعنونة) حيث يعاني أطفال هذا النوع من

االضطراب صعوبات فك الترميز (الخطي الصوتي) صعوبة كبيرة في بناء الذاكرة البصرية الحرفية

( Le stock

 )visuo-orthographiqueوكذا صعوبات حادة في الفهم ( F.Brin-Henry, C.Courrier, E.Lederlé,

)V.Masy, 2012, p.86

 .0.0.0أعراض عسر القراءة
كما سبق وأشرنا أنه قد تم االستغناء عن استخدام مصطلح اضطراب عسر القراءة وانما اضطرابات عسر
القراءة بصيغة الجمع هذا ألنه يضم عدة أشكال وكل شكل من هذه األشكال يتمايز عن غيره بمجموعة من

األعراض ولكل عرض من هذه األعراض خصائص ،لهذا نجد ( )Habib, 2010يعرض أعراض عسر القراءة في
شكل ثالث تناذرات كل تناذر يشمل على مجموعة من األعراض وهذا من خالل مجموع المالحظات العيادية

خالل تكفله واحتكاكه بمثل هذه الحاالت ،حيث يتعرض المختص خالل ممارسته إلى مجموعات ومن البديهي

مالحظة فروقات واضحة في الميادين المعرفية ،ومنه ،وباالعتماد على (– )WISC-IVبالرغم من غموض
النتائج المتحصل عليها -في تقييم بعض الميادين المعرفية المضطربة وهذا بمقارنتها بالمستوى الذكاء العام

الممثل من خالل نتائج االختبارات الفرعية المرجعية (القياسية) -إذ يمكن مواجهة عدة أشكال من االضطرابات

المشتركة ،كعسر القراءة/عسر الحساب ،عسر القراءة/عسر الحركة ،عسر القراءة/عسر الخط ،عسر
القراءة/عسر الكتابة إذ غالبا ما يظهر عسر القراءة رفقة اضطراب أخر ،وقد ميز بين

3

تجمعات أطلق عليها

مصطلح "كوكبة  "Constellation dys- dys-وهذا خالل دراسة تمثلت في تحليل سلسلة من  277حالة تعاني من
صعوبات التعلم خالل بداية االبتدائي ( ،)Habib. 2003من أجل تحديد الخصائص النمطية لمختلف السيرورات

المضطربة ،والتي نلخصها فيما يلي:
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أ -التناذر الفونولوجي :Le syndrome phonologique

ويتمثل الحالة التشخيصية األكثر استخدما ،أي أكثر األعراض التي يتم تشخيصها من أجل الكشف عن

عسر القراءة ،بحيث يمكن الكشف من خاللها على عسر القراءة منذ المرحلة التحضيرية ،تتزامن وسوابق مرضية
للغة الشفهية التي تعتبر وبغض النظر عن درجة خطورتها كمؤشر لحدوث اضطراب عسر القراءة ،إذ يسيطر
هذا اضطراب على سيرورة فك الترميز مع ارتكاب أخطاء على مستوى التحويل الخطي الصوتي ،ضعف أو

انعدام تعلم القرافيمات المعقدة

)on, oi, Ail, ain…etc.

 (ou,بعد سنة من التمدرس ،العنصر المميز للجدول

اإلكلينيكي هو اضطراب الوعي الفونولوجي إذ يعد من جهة مؤشر على االضطراب وكمظهر آلليته المتوقعة من
جهة أخرى .نالحظ في بداية مرحلة التعلم ،عدم القدرة على تقطيع الكلمة األولى إلى وحداتها الصغرى (التحت

مقطعية  )Sublexicaleوبصورة خاصة في بداية ونهاية الكلمات ) (Attaque/Rimeوالتي يفترض أن يتمكن
منها الطفل بسهولة ،مع تأخر في اكتساب التقطيع الفونيمي.
من بين هذه المظاهر الميتافونولوجية نجد التقطيع المقطعي الذي يعد (خاصة بالنسبة للغة الفرنسية)
المرحلة القاعدية (المفتاحية) ،بحيث يجد الطفل عسير القراءة صعوبة في تحقيق الروابط بين الصوامت
والصوائت حتى في اللغة الشفهية ،وبصورة خاصة تعميم هذه المكتسبات في الوضعيات المتماثلة .وفي نفس

السياق ،يضاف إلى الجدول اإلكلينيكي اضطراب الذاكرة اللحظية السمعية اللفظية ،باإلضافة إلى اضطراب
سرعة التسمية الذي يعد كميزة مرضية ( .)Pathognomoniqueكما نسجل خالل الفحص النفسوعصبي للوعي

الفونولوجي ،تباعد بين الذكاء اللفظي والذكاء غير اللفظي ،كذلك اضطراب في ذاكرة العمل دون خلل دال في

الوظائف التنفيذية .في بعض الحاالت يمكن تسجيل عوامل تؤدي إلى اإلصابة بعسر الحساب خاصة في

المظاهر التي لها عالقة بالسيرورات اللغوية والتسلسلية (العد ،معارف مفرداتية رياضية ،داللة العمليات).

(.)M.Habib, 2010, pp.34-36

ب -التناذر االنتباهي البصري :Syndrome visuo-attentionnel

ويتمثل في عسر القراءة يكون فيه فك الترميز صحيح ولكن بطيء أو ممزوج بكلمات مشوهة وانحرافات

/داللية ،مع حذف الكثير من الكلمات القصيرة (ضمائر ،أدوات) ،يفسر بنقص المعالجة البصرية للمثيرات
المعروضة خاصة في حالة كثرة المثيرات وصعبة التمايز ،تختلف مظاهر التطور في هذا الشكل من عسر

القراءة ولك ن غالبا ما تتجه إلى االستقرار على قراءة مترددة ،ومجهدة مع االسراف في المعالجة المعرفية ،هذا ما
يؤدي إلى خلل في فهم النص المقروء ،وكأن القارئ ال يستطيع القيام بمهمة مزدوجة القراءة والفهم في نفس

الوقت.
هذا النوع من االضطراب يمكن أن يظهر في صورتين:
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 في الحالة األولى ،ال تعاني الحالة من إصابات مسبقة على مستوى اللغة الشفهية ،الوعي الفونولوجيلدى الحالة عادي ،يتضح من خالل التقييم النفسي عصبي اضطراب االنتباه حسب االختبارات

الخاصة ،واضطراب واضح على مستوى ذاكرة العمل ،اضطراب في تثبيط االجابات اآللية كما في
اختبار ( )Stroopأو ما يشابهه ،كما يمكن في هذه الحالة أن يصاحب اضطراب عسر القراءة اضطراب
االنتباه مع أو دون فرط النشاط.

 -الحالة الثانية ،وهي أكثر الحاالت شيوعا ويطلق عليها مصطلح عسر القراءة المزدوج ،حيث يبدأ

االضطراب بخلل فونولوجي ليتطور فيما بعد إلى خلل انتباهي بصري ،غالبا ال نسجل في اختبار الذكاء

( )WISCالتباعد بين القدرات اللفظية والمعالجة اإلدراكية ،اختبارات االنتباه قد تظهر مضطربة كما قد
تظهر عادية ،كما تكون ذاكرة العمل أكثر اضطرابا من الذاكرة السمعية–اللفظية قصيرة المدى.

ج -تناذر عسر الحركة :Le syndrome dyspraxique

في هذه الحالة ال يكون اضطراب عسر القراءة هو االضطراب الرئيسي ،االضطراب الرئيسي والمكون
للجدول العيادي الضطرابات التنسيق الخاصة :تأخر النمو الحركي بالمقارنة والنمو اللغوي ،عسر الخط،

اضطراب البصري الحركي ،الذي يؤدي إلى اضطراب اإلدراك واعادة إنتاج األشكال الهندسية مما يؤدي إلى
مشاكل في المعارف الفضائية عادتا ما تصاحب اضطراب عسر الحساب الفضائي ،يفسر اضطراب عسر

القراءة في هذه الحالة كانعكاس لصعوبات اإلدراك الفضائي ،المرتبط بصعوبات البصرية الفضائية .ويظهر

عادة هذا الشكل من التناذر عند األطفال ذوي الذكاء المرتفع ) (Précocité intellectuelleحيث تتعدى درجة
الذكاء عندهم

117

درجة على اختبارات الذكاء ( )WISC-IVينعكس هذا النوع من االضطرابات على الكتابة

أكثر (وبصورة واضحة على شكل عسر الخط) مع بطء في تنفيذ األوامر ،أما فيما يتعلق بالقراءة فعادة ما يتم

استدراك جزء منها ولكن وبصورة عامة تبدو قراءة مضطربة خصوصا في جانب الليونة وغير دقيقة.
العنصران

2

و 3يضمان عادتا وحدات تصنف ضمن مصطلح اضطرابات التعلم الاللفظية (

 (Rourk.1989) )d’apprentissage non verbalأو تناذر الدماغ األيمن التطوري
développemental

)droit

Trouble

( Syndrome hémisphérique

(& Mesulman, 1983. Gross-Tsur et all, 1995

 )Weintraubالذي يشمل

اضطرابات سلوكية  :صعوبة االنتباه والتركيز ،صعوبة التواصل مع اآلخرين ينتج عنه صعوبة في التنغيم

( )Prosodieصعوبة في المهمات التي تتطلب المعارف الفضائية ،ومن بينها المهارات المدرسية وبصورة خاصة
الرياضيات الفضائية (الهندسة).
أما فيما يتعلق بعالقة اضطراب عسر القراءة باضطرابات عسر الحساب فقد بينت الدراسات نسبة  27إلى
%17

من األطفال عسيري القراءة يعانون من عسر الحساب ،وقد فسرت هذه النتائج إلى أن االضطراب اللساني

المؤدي إلى اضطراب عسر الق ارءة يمكن أن يؤثر كذلك على بعض مظاهر النمو القدرات الرياضية ،وبصورة
خاصة المظاهر الفونولوجية المتدخلة فيها كالنشاطات القاعدية للعد ،في المقابل بينت بعض الدراسات
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( )Landerl et al, 2004أن هناك اختالف في بعض مهمات الحساب العددي بين األطفال عسيري القراءة فقط
وبي ن األطفال الذين يعانون من عسر القراءة وعسر الرياضيات معا وكذا األطفال عسيري الحساب ،هذا ما يبين
استقاللية االضطرابين من حيث األصل.

باإلضافة إلى هذه المظاهر نجد أيضا من األعراض التي يعاني منها عسيري القراءة اضطراب الذاكرة

التطوري أو النمائي ،وكذا تناذر عسر التنفيذ

(dysexécutifs

 )Syndromeوالذي يصنف عادة ضمن

اضطرابات التناذر الجبهي المرضي الخاص بحيث يظهر عند الحاالت التي تعاني من الصرع أو التناذرات

الوراثية ،والذي يمكن أن يؤدي عادتا إلى صعوبات التعلم ومنها عسر القراءة الحاد بحيث يصعب التكفل بهذه

الحاالت ،ضف إلى ذلك قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ،حيث بينت الدراسة التي قام بها

( Menghini

 )et al, 2009على عينة كبيرة من األطفال الذين يعانون من عسر القراءة وأطفال عاديين أن هناك انخفاض دال
لدى األطفال عسيري القراءة على مستوى بعض القدرات في مختلف االختبارات التنفيذية من بينها اختبار

( ،)Wisconsin Card Sorting Testأين سجل األطفال عسيري القراءة نتائج منخفضة في الفئات .باإلضافة إلى
هذه األعراض نجد بعض الحاالت من األطفال عسيري القراءة يعانون من اضطراب االنتباه مع أو دون فرط

النشاط)M.Habib, 2010, pp.37.38( .

 .2.2.3أهم النةريات المفسرة لعسر القراءة
تعد اضطرابات عسر القراءة من االضطرابات األكثر انتشا ار في األوساط المدرسية ما أدى إلى استقطاب

اهتمام العديد من االبحاث والدراسات العلمية العالمية خالل العشرين سنة الماضية

(M, 2003

،)Habib.

محاولين بذلك تقديم وصف لالضطراب والبحث عن أصوله وذلك بغرض تصنيفه وتفسيره ،وبذلك ظهرت عدة

توجهات نظرية تفسيرية لكل منها مسلماتها الخاصة ،نذكر من بين التوجهات النظرية:
أ -النةرية العصبية:

بالرغم من أن الجهود لم تتوصل بعد لتوضيح هذه الظاهرة إلى أنها سمحت لنا حاليا من اعتباره
كاضطراب عصبي بالدرجة األولى هذا الذي لم يكن قبل عشرين سنة الماضية ،(Habib. M, 2010, p.27) .إذ
انبثقت من الدراسات العصبية العديدة ،عدة فرضيات تتفق معظمها على األصل الوظيفي العصبي الضطرابات

عسر القراءة ،حيث بينت العديد من الدراسات أن عسيري القراءة يعانون من نقص وظيفي على مستوى منطقة

( )Périsylviennesوبالضبط في النصف األيسر من الدماغ ،وهذا ما توصل إليه ( ،)Paulesu et al, 1996إذ
يفترض أن الخلل المسجل لدى عسيري القراءة يمكن أن يرتبط بانقطاع على مستوى الحلقة

(gauche

.)Périsylviennes
وحسب

(2007

 )Chokron,فإنه انطالقا من األعراض المرضية التي تؤكد العجز القشري (

Cécité

 )corticaleخالل الفحص النفسي العصبي وكذا استحالة حدوث هذا االضطراب بعيدا عن أي إصابة عصبية،
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تم إجراء فحص دقيق ألجزاء في الفص القفوي ،والتي بينت ليس إصابة وانما توقف عن نمو ()Agénésie
للقشرة القفوية ،احتمال أن يكون نتيجة نقص األكسجين قبل الميالد (S. ( .)Episode anoxique néo-natale

.)Chokron, 2010, p.20

إن غياب إ صابة عصبية واضحة ال يسمح بأي حال من األحوال استبعاد االصابة العصبيةS. ( .

 ،)Chokron, 2010, p.20فحسب التعريفات يكون االضطراب تطوريا في حالة عدم تسجيل اصابات على
المستوى العصبي ،أو حسي حركي وهذا باستخدام االختبارات المكملة ،مع غياب إصابات في مرحلة الرضاعة
والطفولة المبكرة ،هذا التعريف يتطلب فحص مفصل وكذا الخضوع لجميع االختبارات العصبية والحسية
والحركية والنفسوعصبية ويعد هذا تطبيقيا أم ار مستبعدا ،ولكون االضطراب ال يمكن أن يظهر سوى خالل النمو

يمكن تفسيره في شكلين.
 -اضطراب نتج دفعة واحدة ،لكن لم يتم الكشف عنه قبل ظهور األعراض األولى (عادة خالل

1-3

سنوات) بحيث يظهر فقط االضطراب خالل النمو؛

 يتشكل االضطراب تدريجيا خالل نضج بعض الوظائف التي تنمو بطريقة مختلة.ومنه غياب اصابة واضحة باستخدام التصوير العصبي ( )Techniques neuro-imagerieيمكن ارجاعه
إلى عدة أسباب ،إذ يحتمل أن االختبار االشعاعي المستخدم ال يكشف بوضوح األبنية المصابة (كشبكة

األلياف) ،أو أن الخلل ال يتمثل في اصابة متمركزة وواضحة وانما اضطراب في النمو (توقف النمو

Agénésie

أو ضمور  ،)Atrophieأو ألن اإلصابات دقيقة جدا ( )Microscopiqueوتصيب مثال األبنية الدماغية الدقيقة
جدا

(microarchitecture cérébrale

 )Laكهجرة الخاليا العصبية

(migration neuronale

وضوح اإلصابة العصبية ال تعني بالضرورة غياب اإلصابة.)S. Chokron, 2010, p.21( .

 )Laومنه عدم

ومنه يمكن افتراض ما يلي :أن اضطراب نفس السيرورة العصبية التطورية يمكن أن يكون أصل مختلف

أشكال عسر القراءة ،التمايز يمكن فقط أن يكون في اختالف موقع السيرورة المضطربة ،فمثال بالنسبة لعسر
القراءة الفونولوجي فتتمثل اإلصابة على مستوى الحلقة المتمركزة في منطقة بروكا والمنطقة المحيطية األمامية

لشق سلفيوس ( )Périsylviennes postérieuresالخاصة بمعالجة المظاهر الفونولوجية للقراءة ،أو سوء التنظيم

التشريحي لشبكة األلياف العصبية التحتية الرابطة بين المناطق الصدغية الجدارية للفص األيسر ،وهي مناطق

ضرورية في الوساطة الفونولوجية أثناء القراءة (.)J-F. Démonet, M. Jucla, 2010, p.51
كما بينت دراسة قامت بها مجموعة البحث ( )L. Blomert, Maastrichtأهمية القشرة الصدغية العلوية في
وظيفة التماثل الخطي الحرفي والتي تعد مرحلة ضرورية للقراءة وأظهرت أن سيرورة الربط النفسوعصبي داخل

هذه المنطقة (القشرة الصدغية العلوية) تكون مضطربة لدى األطفال الذين يعانون من العسر القرائي

 )al. 2009نقال عن (.)J-F. Démonet, M. Jucla, 2010, p.51
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وأظهر ) (Ruff et al, 2002أن عسيري القراءة يظهرون نقص في النشاط العصبي في المنطقة المسماة

(gyrus supra-marginalis gauche
(et al. 1996

 ،)Leوتعتبر هذه المنطقة جد مهمة خالل سيرورة الوعي الفونولوجي

 ،)Démonetأما عسر القراءة السطحي فتتمثل في إصابة متصلة بالجزء الداخلي للمسارات

الخاصة بالقراءة وبالمناطق القشرية الصدغية العليا الثنائية الجانب (

Centres corticaux pariétaux

 ،)postérieure bilatérauxفي حين يتمثل تناذر عسر الحركة ( )Syndrome dyspraxiqueفي خلل وظيفي
على مستوى الحلقات المحيطية الجبهية المخيخية (M. Habib, ( )Les circuits péri-fronto-cérébelleux
)2010, p.40

وفي هذا السياق نجد العديد من األبحاث التي اهتمت بإعداد نماذج نظرية تهتم معظمها بتفسير
االضطرابات المصاحبة والتي تشتمل على اضطراب عسر القراءة (

Nicolson et Fawcett, 2007. Ullman et

 ،)J.M. Albaret, P. DeCastelnau, 2009, pp.9-10( .)Pierpont , 2005بحيث يقترح كل من
2005

( Ullman et

 )Pierpont,نموذج يفسر تزامن االضطرابات اللغوية باالضطرابات الغير لغوية والذي أطلق عليه اسم

فرضية الخلل اإلجرائي ( )Déficit procédural, Procedural Deficit Hypothesisوالذي يركز على عدم القدرة
على تعلم واستخدام مجموعة من القواعد أو القوانين في مجال اللغة وكذا في مجال الحركة .فمن الناحية

العصبية التشريحية ،فإن النظام االجرائي يتكون من شبكة من البنيات العصبية المتشكلة من العقد القاعدية

(de la bas

 ،)Ganglionsوالقشرة الجبهية

المناطق القبل حركية
العلوية والمخيخ

(frontale

(régions prémotrices

 )Cortexمع منطقة بروكا

 ،)Lesالقشرة الجدارية

(temporal supérieur et le cervelet

القشرية للجسم المخطط
القشرية –المخيخية

(boucle cortico-striatale

(pariétal

(de Broca

 )L’aireوكذا

 ،)Cortexالقشرية الصدغية

 .)Cortexحلقتين رئيسيتين يمكن تحديدهما :الحلقة

 ،)Laالمتدخلة أثناء اكتساب السالسل الحركية ،والحلقة
 )Laالمتدخلة أثناء تكييف المعرفة الفعلية والظروف

(boucle cortico-cérébelleuse

المفاجئة .تعدد البنيات -المناطق -المتدخلة يفسر عدم تجانس االضطرابات (

L’hétérogénéité des

 .)troublesبحيث أي نوع من أنواع اضطرابات اللغة -وحتى صعوبات التعلم الخاصة باعتبارها تتضمن

اضطرابات اللغة كشكل من أشكالها -يمكن أن يكون مصاحب لخلل وظيفي متمركز في إحدى مناطق الحلقات.

تنقسم كل حلقة إلى قسمين بمعنى كل حلقة تنقسم إلى حلقتين تحتيتين  Sous-circuitsالواحدة مسؤولة
عن اللغة واألخرى عن الحركة ،تحتالن منطقة مركزية في النموذج التفاعلي لالضطرابات التطورية المقترح من

طرف ( )Nicolson et Fawcett, 2007حيث يبينان أن االضطرابات الخاصة ترتكز على اصابة في نظام التعلم
اإلجرائي في حين ترتكز االضطرابات العامة للتعلم في اصابة النظام التقريري ( ،)Déclaratifيرجع هذان
الباحثان اضطرابات اللغة الخاصة واضطرابات التنسيق الحركي إلى إصابات على مستوى الحلقة القشرية للجسم
المخطط في حين ترتبط اصابة الحلقة القشرية المخيخية باضطراب التنسيق الحركي واضطراب عسر القراءة.

()J.M.Albaret, P. DeCastelnau, 2009, pp.9-10
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ب -النةرية المعرفية:

في الواقع ،إن سيرورات النمو ،ونمو جميع جوانب لدى الفرد (الجسمية ،النفسية اللغوية االجتماعية

العاطفية) يتوقف ويعتمد بصفة كلية على نمو العمليات المعرفية ،فحسب

(Poulet, 2013

 )Isabelleتمثل

الوظائف المعرفية كل السيرورات الذهنية التي من خاللها يتمكن الفرد من اكتساب المعلومات ومعالجتها

وتغييرها ونقلها كما يعتمد عليها في انتاج النشاطات بمعنى التنفيذ ) ،(Isabelle Poulet, 2013, p.22هذا

وتعتبر نفس الباحثة أن صعوبات التعلم الخاصة هي اضطرابات معرفية بالدرجة ألولى :إذ يمكن اعتبارها

كأعراض أو نتيجة واضحة الضطراب الوظائف المعرفية التحتية ،والتي تنعكس بصورة واضحة خالل التمدرس
)(Isabelle Poulet, 2013, p.21

وتضم االضطرابات المعرفية جميع أشكال الخلل الوظيفي المعرفي قد تكون شاملة ومنه تؤدي إلى إعاقة

ذهنية (التخلف العقلي) أو خاصة بوظيفة معرفية محددة كاللغة والحركة والذاكرة واالنتباه (Isabelle Poulet,

)،2013, p.22

في نهاية القرن  11وبداية القرن  ،27افترض األطباء الذين واجهوا حاالت تعاني من صعوبات تعلم القراءة

أن اضطرابات بصرية هي أصل عسر القراءة التطوري

(1896, Hinshelwood, 1900

 )Morgan,لذلك تم

استخدام مصطلح "العمه اللفظي الوالدي" وهذا لوصف حاالت تعاني من صعوبات حادة أثناء تعلم القراءة مع

ذكاء عادي .والفرضية التي أدت إلى ظهور عدة دراسات حول الخلل البصري لدى عسيري القراءة هي فرضية

إصابة النظام البصري للمعالجة الدقيقة ( ،)Système visuel magnocellulaireحيث

%17

من الخاليا العقدية

لشبكية العين أكثر حجما من البقية كما تتميز بكثرة الميالنين وكثرة المحاور مما يسمح بانتقال سريع للمعلومات،

هذه الخاليا تسمى بـ ( (Shaley et Perry, 1986) )Magnocellulairesهذه الخاليا الناقلة تنشط بصورة خاصة

عند معالجة المثيرات ذات التواتر المكاني المنخفض وكذا ذات التواتر الزمني المرتفع ،ويتدخل هذا النظام
بصورة خاصة أثناء معالجة التباينات الضعيفة مما يسمح بتحليل كلي للمثيرات )(Merrigan et Maunell, 1993

ولقد بينت الدراسة التي قام بها ( )Livingstone et Coll, 1991أن عسيري القراءة التطورية يعانون من
إ صابة على مستوى هذا النظام ،وللتأكد من النتائج المتحصل عليها قام الباحثان بدراسة خاليا دماغ خمسة
أشخاص مصابين بعسر القراءة وهذا بعد وفاتهم ( ،)Post-mortemوقد تبين من خالل هذه الدراسة أن خاليا

هذا النظام وعلى مستوى ( )Corps genouillé latéralتكون أجسام الخاليا صغيرة جدا ( %27صغيرة جدا) لدى
عسيري القراءة بالمقارنة وأدمغة حاالت لم يعانوا من عسر القراءة ،لتتوالى الدراسات المؤيدة والمؤكدة إلصابة
(et Walsh, 1997( )Magnocellulaire

 ،)Steinوبالرغم من النجاح واألهمية التي القتها هذه

النظام البصري

الفرضية إال أنها اليوم أصبحت محل جدل ،حيث أكد

 )Skottun,أن الدراسات التي تبين غياب هذا

(2000

االضطراب لدى فئة عسيري القراءة أكثر من تلك التي تؤكدها ،حيث وخالل تحليله لـ

الفرضية وجد أن  71فقط من الدراسات تؤكد إصابة النظام البصري (.)Magnocellulaire
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في حين  11دراسة تعارض الفرضية وتنفي وجودها أما

77

المتبقية فقد بينت أنه لم يتم تسجيل أي فقدان

للحساسية لمثيرات مهما كانت درجة تواترها المكاني أو الزماني عند الحاالت التي تعاني من العسر القرائي .ثم

شيئا فشيئا تطورت هذه الفرضية لتصبح الفرضية

)Hypothèse

(d’un trouble magnocellulaire amodal

حيث يكون االضطراب على مستوى األنظمة الدقيقة البصرية والسمعية بحيث توصل كل من (
1996

Borsting et

 )Coll,أن صعوبات معالجة التوترات المنخفضة المكانية والتوترات المرتفعة الزمانية تظهر فقط لدى

األطفال الذين يعانون من عسر القراءة المختلط وتتفق هذه النتائج نتائج العديد من الدراسات (

Cestnik et

 ،)Coltheart, 1999. Spinelli et collaborateurs, 1997ما أدى بـ ( )John Steinإلى وضع فرضية خلل (
amodal

un

 )trouble magnocellulaireيمس الباحات السمعية والبصرية (.)Stein et Talcott. 1999. Stein. 2003

ولقد توالت الفرضيات المفسرة للنظام أخرها كانت الفرضية التي تفسر العالقة بين اضطرابات

( )magnocellulaireوصعوبات القراءة والتي تفترض تدخل النظام ( )magnocellulaireفي توجيه االنتباه
البصري الذي يتدخل بدوره في عملية القراءة ويطلق عليها (،)Hypothèse des troubles visuo-attentionnels

ويشكل عامل االنتباه البصري لدى البعض أساس االضطراب في صعوبة تعلم القراءة من النمط السطحي ،وهو

خلل معرفي بحت (.)Valdois.S, 2003, p.565
حيث بين

(et Nazir, 2000

 )Aghababianانخفاض القدرات االنتباهية حول نقاط التثبيت أثناء عملية

القراءة ( ،)Aghababian et Nazir, 2004ولقد تأكدت هذه الفرضية خالل العديد من الدراسات التي استخدمت
طريقة البحث عن هدف ( )Cibleبين مموهات (مثال اختبار االجراس في بطارية  ،)Odedysوقد بينت هذه
الدراسات أن األطفال عسيري القراءة يواجهون صعوبات خاصة إذ يستغرقون فترة زمنية طويلة خالل مهمة
البحث عن األهداف وهذا ما تم تفسيره باضطراب على مستوى مهارات االنتباه البصري

( Marendaz et Coll,

.)1996. Vidyasagar et Pammer, 1999. Iles et Coll, 2000. Buchholtz et McKone, 2004

وقد توصلت الدراسات أن االضطرابات االنتباهية البصرية تظهر فقط لدى األطفال الذين يعانون عسر

القراءة الفونولوجي

)et Coll, 2002

 (Facoettiما أدى إلى التساؤل حول عالقة االضطرابات الخاصة بالنوع

البصري بخلل المعالجة ذات الطبيعة السمعية وحتى اللمسية ،هذا ما أدى إلى اقتراح فرضية (

Hypothèse

 )d’un trouble amodal de l’attention perceptiveحيث بين الباحثان ( )Facoetti et Coll, 2002أن األطفال
عسيري القراءة الذين يعانون من خلل في االنتباه السمعي يظهرون كذلك اضطرابات في توجيه االنتباه البصري

(de l'INSERM, 2007 Expertise

()Valdois, 2010, p.92

 .)collectiveوكل هذه الصعوبات تؤدي إلى خلل المعالجة الفونولوجية

كل هذه الفرضيات تفسر عسر القراءة الفونولوجي وكذا عسر القراءة المختلط ما دفع العلماء للبحث حول

أصل اضطراب عسر القراءة السطحي هذه الحاالت ال تظهر صعوبات في المعالجة الفونولوجية ،لتظهر بذلك

فرضية المدى االنتباهي البصري ( )L’empan visuo-attentionnelيقترح النموذج المتعدد األثر
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 )multi-tracesلقراءة الكلمات متعددة المقاطع ( )Les mots polysullabiquesلـ

( Ans. Carbonnel et Valdois

 )1998وجود نافذة انتباهية بصرية تقوم بالمعالجة أثناء القراءة المتمرنة وكذا أثناء تعلم القراءة .وقد تم استبدال
مصطلح نافذة بما يقابله في المعجم النفسي "المدى ( )L’empanوتم استخدامه من طرف

( Bosse, Tainturier

.)et Valdois, 2007
ويقصد بالمدى ( )VAكمية العناصر البصرية المتمايزة والمعروضة ضمن مجموعة عناصر والتي يتم
معالجتها في نفس الوقت ،ويقصد بها في مجال القراءة ،مجموع الوحدات الخطية المتمايزة التي يمكن معالجتها
في نفس الوقت داخل سلسلة من الحروف ،بحيث الحظ الباحثون أن أي نقص في المدى االنتباهي البصري

يؤدي إلى خلل في قراءة أشباه الكلمات ،إذ أن معالجة هذا النوع من الكلمات يتطلب مدى انتباهي بصري واسع

من أجل اإلحاطة بجميع الحروف المشكلة للوحدات التحت معجمية الخاصة باللغة ،وينتج عن نقص المدى

االنتباهي البصري خلل في معالجة المقاطع والقرافيمات المكونة من مجموع الحروف.

وقد بينت الدراسات استقاللية شبكة المكونات الفونولوجية واالنتباهية البصرية ،ومنه فإصابة شبكة

المكونات الفونولوجية تؤدي إلى االصابة بعسر القراءة الفونولوجي وال تؤثر على وظيفة المدى االنتباهي

البصري ،والعكس ،فإن نقص المدى االنتباهي البصري يؤدي إلى اإلصابة بعسر القراءة السطحي وال يؤثر هو
األخر في شبكة المعالجة الفونولوجية )Valdois, 2010, p.95( .ومنه يرتبط اضطراب عسر القراءة السطحي

باضطراب المدى االنتباهي البصري.

هذا وقد بينت الدراسات أن جميع أشكال المعالجة (السمعية والبصرية) تتم على مستوى جهاز يدعى

بذاكرة العمل أو الذاكرة العاملة ،وهي تتكون من المنظم المركزي والسجل الفضائي البصري والحلقة الفونولوجية،

هذه األخيرة تلعب دو ار هاما في قيام عدد من العمليات المعرفية كتعلم القراءة والتي أثبتتها عدة دراسات كتلك
التي قام بها كل من الباحث ( )Mannو( )Jormو( )Gilletو( )Billardوغيرهم.

ومن جهة أخرى توصل الباحثون أمثال ( )Baddeleyو( )Cathercoleإلى أنها تتدخل في عملية اكتساب
مفردات جديدة ،كما أنها تلعب دو ار أساسيا في قيام عملية الفهم والذي أثبتته دراسة ( )Baddeleyو(.)Crain
(خديجة حمري،

،0110

ص )00.وفي نفس السياق أوضح ( )Baddeleyوآخرون ( )2883أن الحلقة الفونولوجية

وأسماها الفرماوي الدائرة السمعية ( ،)La Boucle Phonologiqueوالتي تعتبر أحد األنظمة المكونة لنظام الذاكرة
العاملة ،المسؤولة عن مقارنة الكلمة المقروءة بما هو مخزن في البناء المعرفي للفرد ،وأوضح أن مدة التخزين
الفونولوجي هي ثانيتين واذا لم يتم استخدام استراتيجيات الترميز تحلل الوحدات الموجودة وتتالشي .وبالتالي فسر

العجز الموجود عند المعسرين قرائيا على أنه عج از في استخدام استراتيجيات التشفير (الترميز) المناسبة للكلمات

المقروءة .وهذا يؤدي إلى تالشي أثرها وبالتالي ضعف المخزون اللغوي .واألطفال الذين يعانون من عجز على
مستوى ذاكرة العمل أثناء معالجتهم للرموز اللغوية تالحظ لديهم عدم التمكن من تركيب كلمة بعد فك ترميز
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مقطعين أو ثالثة منها ونفس الشيء بالنسبة للكلمات دون معنى باإلضافة إلى عدم التمكن من إعادة جملة .كما
يمتازون بمعجم ذهني غير كاف( .غالب صليحة ،0100 ،ص.)000.
كما توصل الباحثان ( )Gillefو( )Billardفي سنة

1136

إلى أن المشكل في حالة اإلصابة بعسر القراءة

يعود إلى إصابة على مستوى مكانزم التكرار اللفظي ،في الحلقة الفونولوجية( .خديجة حمري ،0110 ،ص ،)00.كما

بينت نتائج الدراسات ومن بينها ( )Laberg & Samuel, 1984أن مشكلة الديسلكسيا تتمثل في عدم القدرة على
إيجاد التوازن بين عمليتي التشفير والفهم والقراءة ،وهو ما أكدته أيضا دراسة كل من (

Vellution & Denkla,

( .)1995حمدي علي الفرماوي ،0100 ،ص)060.

ج -النةرية اللسانية:
تعتبر الدراسات التي قام بها ( )Isabelle et Alvin Libermanالقدرات الفونولوجية من أهم المحددات في
عملية تعلم القراءة وكذا عسر القراءة ،وبالتالي ،فأي خلل على مستوى هذه القدرات سيؤثر بالضرورة على عملية

القراءة ،وبذلك ظهرت الفرضية الفونولوجية التي تتأسس على مبدأ أن القراءة نشاط لغوي بالدرجة األولى وتتطور
باالعتماد على مكتسبات اللغة الشفهية ،وترجع اضطرابات عسر القراءة إلى خلل في السيرورة الفونولوجية أثناء
القراءة وتفسر الفرضية الفونولوجية الكالسيكية الصعوبات الحادة والخاصة أثناء التحويل الخطي الصوتي بخلل

في التحليل الفونيمي ،وكذا الذاكرة الفونولوجية قصيرة المدى .وأيضا صعوبة التحديد وسرعة النفاذ إلى المعجم
الشفهي.
وهناك من يرجعها من ناحية إلى اضطراب سمعي داخلي ومن ناحية أخرى يفسر من خالل اضطراب
اإلدراك الفونيمي ،فبالنسبة للفرضية الكالسيكية تفسر الصعوبات الحادة التي يواجهوها عسيري القراءة أثناء قراءة

الكلمات الجديدة بضعف المهارات الفونولوجية للغة الشفهية لديهم أي ليس فقط أثناء القراءة وانما يعانون من
خلل فونولوجي للغة الشفهية ،بمعنى خلل في التحليل الفونيمي وكذا الذاكرة الفونولوجية قصيرة المدى ،حيث أي
إصابة على مستوى هذه القدرات سيعيق عملية فك الترميز بالنظر إلى أنه ومن أجل القيام بهذه العملية البد أوال

من ربط الوحدات التحت معجمية للغة المكتوبة ،الغرافيمات ،مع الوحدات التي تقابلها في اللغة الشفهية
الفونيمات ،وبعدها البد من جمع الوحدات الناتجة عن عملية فك الترميز للولوج إلى الكلمة ،المرحلة األولى

تستلزم مهارات التحليل الفونيمي ،أما الثانية فتتطلب الذاكرة الفونولوجية قصيرة المدى ومنه فالطفل الذي يعجز
عن استخراج الفونيمات ويعاني من مشاكل النسيان سيجد صعوبة في عملية فك الترميز

( Liberman et coll.,

.)1982 ; Mann et Liberman, 1984 ; McDougall et coll., 1994 ; Scarborough, 1998
هذا النوع من الصعوبة ينتج عن خلل معرفي خاص ذو طبيعة فونولوجية

(2000

 ،)Snowling,وقد

أظهرت العديد من الدراسات شكل أخر من الصعوبات تمثل في صعوبات التحديد وخاصة السرعة خالل النفاذ

إلى المعجم الذهني لدى عسيري القراءة

( Bowers et Wolf, 1993 ; Wolf et Bowers, 1999 ; Wolf et coll., 2000

 .); Wolf et coll., 2002حيث أكد بعض الباحثين على وجود مصدرين مستقلين يفسران صعوبات القراءة لدى
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عسيري القراءة األول يرتبط بقدرات التحليل الفونيمي وخلل الذاكرة الفونولوجية (يتم تقييمه عادة من خالل الدقة

في اإلجابة) ،واألخر يرتبط بالنفاذ إلى المعجم عادة ما يتم تقييمه من خالل الزمن المستغرق عند اإلجابة خالل
مهمات سرعة التسمية ) (Rapid Automatic Naming, ou RANوأكثرها استخداما :صور األشياء (طاولة ،كرة)

أول تسمية األلوان (أحمر ،أصفر) سلسلة األرقام أو الحروف.
وهناك برهانان تجريبيان ساهما في دعم هذه الفرضية .من جهة ،يسمح النجاح في مهمات التسمية
السريعة في تفسير جانب واحد من التباين في عملية القراءة ،باإلضافة إلى بقية الجوانب التي تفسرها مهمات
التحليل الفونيمي وكذا الذاكرة الفونولوجية ومن جهة أخرى ال ترتبط قدرات التحليل الفونولوجي والتسمية السريعة

بنفس القدرات المتدخلة في القراءة فاألولى تفسر التحديد في اإلجابة ،أما الثانية فزمن المعالجة ،كما بينت
الدراسات دور القدرات الفونولوجية وبصورة خاصة القدرة على التحليل الفونيمي في ظهور عسر القراءة وهذا من

خالل مقارنة مجموعة عسيري القراءة ومجموعة قراء عاديين أصغر منهم سنا ولكنهم متساوون في السن القرائي
(بمعنى نفس المستوى في القراءة) وقد تبين من خالل هذه المقارنة ضعف النتائج التي سجلها عسيري القراءة

في مهمات التحليل الفونيمي (

en anglais: Bruck, 1992 ; Fawcett et Nicholson, 1994 ; en allemand:

.)Wimmer, 1993

ومنه هذا الخلل ال يمكن نسبه إلى دور القراءة في القدرة على التحليل الفونيمي ،بالنظر إلى أن أفراد

المجموعتين متساوون في القدرة على القراءة .باإلضافة إلى أن أغلب الدراسات الطولية بينت اضطراب التحليل
الفونيمي لدى أطفال قبل تعلم القراءة والذين أصيبوا باضطراب عسر القراءة فيما بعد

( en allemand: Wimmer,

 .)1993 et 1996 ; en français: Sprenger-Charolles et coll., 2000ومنه بينت الدراسات الطولية أن القدرات
الفونولوجية وبصورة خاصة قدرة على التحليل الفونيمي كأحسن مؤشر تنبؤي لمستوى القراءة لدى األطفال .هذا

كما توصلت نفس الدراسات أن التدريب لهذه القدرات كانت له تأثيرات إيجابية على القدرة في القراءة فيما بعد.
وبعد هذا االستنتاج توالت الدراسات حول البحث عن أصل هذه االضطرابات ،ومنه افترض العديد من
الباحثين أن أصل االضطرابات الفونولوجية لدى األطفال عسيري القراءة هو خلل في سرعة المعالجة اإلدراكية

السمعية ،سواء أتعلق االمر باإلدراك اللغوي أم ال ،هذا الخلل يعيق معالجة األصوات القصيرة واالنتقاالت
الزمنية السريعة .فقد توصل
تتراوح أعمارهم الزمنية من

(1980

12-3

 )Tallal,خالل دراسة قام بها تكونت العينة من

27

حالة عسيري القراءة

سنة ،قاموا بمهمة تمييز األصوات الغير لغوية بحيث على الطفل أن يحدد إن

سمع نفس الصوت أم ال ،وبأي ترتيب عرضت (مهمة الحكم على الترتيب الزمني) ،وقد تمثلت المثيرات في
مجموعة أصوات قصيرة وكذا طويلة ،وتمايزت المدة الزمنية الفاصلة بين المثيرات من المتقاربة إلى المتباعدة

زمنيا ،وتمت مقارنة النتائج المتوصل إليها مع نتائج المجموعة الضابطة والمتمثلة في قراء عاديين يتراوح معدل

أعمارهم  3سنوات و 1أشهر ،وكانت نتائج عسيري القراءة في مهمة الحكم على التسلسل الزمني منخفضة مقارنة
ونتائج العاديين عندما يكون الفارق الزمني قصير ،ونفس النتائج تم تسجيلها بالنسبة لمهمة التمييز.
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وألجل التأكد من أن أصل هذا االضطراب راجع إلى خلل معجمي ،تمت اختبار العالقة بين النتائج

الصحيحة المتحصل عليها في اختبار التمييز في الظروف السريعة ونتائج اختبارات القراءة ،وقد توصل تحليل

هذه النتائج أن هناك عالقة ارتباطيه دالة تراوحت بين  7.31و 7.31حسب نوع االختبار ،في حين ال توجد عالقة
بين قدرات التمييز ومستوى الذكاء أو سن األطفال .إال أن هذه الدراسة ال ترجح فرضية الخلل السمعي لدى

عسيري القراءة ،كما ال تؤكد ارتباط الخلل السمعي بالمعالجة السمعية السريعة.

وكما تعارضت نتائج هذه الدراسة والدراسة الطولية التي قام بها ( )Share et coll, 2002اللذين توصال إلى

أن عسيري القراءة يعانون من اضطراب في مهمة الحكم على الترتيب الزمني لفارق الزمني األطول ،ومنه هذه
النتائج ال تفسر أن اضطراب المسلك الفونولوجي لدى عسيري القراءة أثناء القراءة راجع إلى خلل في سرعة

المعالجة الزمنية ،وخالل دراسة قام بها كل من ( ،)Mody et coll, 1997تبين أن األطفال عسيري القراءة يعانون
من اضطرابات التمييز الفونيمي وليس اضطراب المعالجة الزمنية ،كما تبين أن االضطراب خاص بمعالجة

أصوات الكالم دون غيرها من األصوات ،أي أن الخلل يكمن في إدراك أصوات الكالم بحيث أظهرت نتائج

الدراسات

(et coll., 2001

 .)Serniclaesأنه في حالة ما عرض على الحاالت نفس األصوات لكن في الجزء

األول من التجربة عرضت على شكل أصوات ال تنتمي إلى مجال الكالم ( )Situation non-paroleبحيث يكمن
االختالف في الخصائص الفيزيائية ،وفي الجزء الثاني تم عرض نفس األصوات لكن في وضعية كالم

( ،)Condition paroleفتبين من خالل النتائج المتوصل إليها أن الحاالت تعاني من خلل المعالجة االدراكية
ألصوات الكالم ،بمعنى أن عسيري القراءة يعانون من خلل االدراك الفونيمي

.)1999 ; Rosen et Manganari, 2001

( Schulte-Körne et coll., 1998 et

وفي نفس السياق تبين أن االختالف يكمن في كون األصوات تتغاير أيضا من الناحية العصبية بحيث ال
تستثير نفس الشبكات القشرية )Dehaene-Lambertz et coll., 2005( .أي أن األصوات اللغوية تستثير مناطق
عصبية مختصة غير المناطق المستثارة في األصوات غير اللغوية ،ففي نصف الدماغ األيسر نجده متخصص

في المعالجة فونولوجية ،داللية ومعجمية بمعنى المعالجة اللغوية ،في حين نصف الدماغ األيمن فهو متخصص

في تردد الصوت وارتفاعه ( ،)La hauteur tonalكما يتدخل في النغمة واللحن الصوتي ،وتكييف الصوت على

حسب االنفعال بمعنى المعالجة الفيزيائية (.)Elizabeth Frésnel-elbaz, 1990, pp.44-46

لكن وكما فسرت الدراسات أن اضطراب الوعي الفونولوجي يؤدي إلى اضطراب في عملية القراءة ،فإنها

بينت من جانب أخر أن العالقة بين القراءة والقدرات السمعية ضعيفة ( )4,2%, Ramus et coll., 2003bأو غير
دالة ( .)Chiappe et coll: 2002. White et collكما بينت الدراسة التي قام بها ( )Share et coll, 2002أن تقييم
القدرات السمعية المبكرة ال تعد كمؤشر تنبئي للضعف القرائي مستقبال .ومنه فإن الخلل السمعي ال يفسر

االضطراب الفونولوجي لألطفال عسيري القراءة.
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وقد توالت الدراسات الفونولوجية لتفسير اضطرابات عسر القراءة من وجهة نظر لسانية لتفترض أن

األطفال الذي يواجهون صعوبة في سيرورة اختيار وكذا إعادة بناء الفئات الفونيمية األولى للغة األم سيواجهون

صعوبات في عملية القراءة الحقا ،إذ حسب علماء اللغة يولد الطفل في حمام لغوي بمعنى أنه مزود بجميع

األنظمة الفونولوجية العالمية وهذا ما يفسر ميزة العالمية في اللغة ( ،)Universelولكنه وخالل تفاعالته الصوتية

واللغوية مع المحيطين به ،يقوم الطفل باختيار الوحدات الصوتية الموجودة في نظامه الفونولوجي واالستغناء عن

بقية الوحدات التي ال تنتمي إلى النظام الفونولوجي الخاص بمحيطه اللغوي ،وبالتالي يقترح بعض العلماء أن
الفئات الفونيمية لم تتمايز لدى األطفال عسيري القراءة بنفس الطريقة واألطفال العاديين ،فهم يجدون صعوبة في

تمييز فونيمات مختلف الفئات هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يدركون بصورة أفضل من العاديين بعض االختالفات البين فونيمية ،ومنه ال يمكن

إرجاع هذا الخلل إلى اضطراب في الميكانيزمات السمعية (

Mody et coll., 1997 ; Schulte-Körne et coll.,

 .)1998 et 1999 ; Rosen et Manganari, 2001 ; Serniclaes et coll., 2001ومنه فقد بينت الدراسات أن األطفال
عسري القراءة لديهم نقص في إدراك الفئات الفونيمية ( )déficit de perception catégorielleمقارنة بالعاديين.

 .2.2.3عسر القراءة وأهم االضطرابات المعرفية
أ -عالقة عسر القراءة بعسر الكتابة
غالبا ما يصاحب عسر الكتابة عسر القراءة ،وزيادة على ذلك غالبا ما يكون هذا االضطراب من نفس
النوع ،على سبيل المثال غالبا ما ترتبط االضطرابات االنتقائية التي تمس قراءة الكلمات الزائفة باضطراب كتابة
هذا النوع من الكلمات ) (Roeltgen, 1985وبصورة مشابهة غالبا ،ما تظهر االضطرابات االنتقائية التي تمس

قراءة الكلمات الشاذة بصورة متزامنة مع اضطرابات مشابهة على مستوى كتابتها (
Behrmann & Bub, 1992

Baxter & Warrington,

 .)1987.كما لوحظت ترابطات مماثلة بين عسر القراءة العميق وعسر الكتابة العميق

(&  )Marshall, 1987 Coltheart, Pattersonنقال عن (أسيا بومعراف ،0100 ،ص.)60.

حيث من خالل مالحظة أشكال عسر الكتابة سوف ندرك أنها تتقارب وبشكل كبير إلى أشكال عسر

القراءة :إذ يواجه األطفال الذين يعانون من عسر الكتابة الفونولوجية صعوبات في كتابة الكلمات الجديدة وأشباه
الكلمات ولكن لديهم القدرة عل كتابة الكلمات الشائعة بصورة صحيحة ،وذلك نتيجة لسوء تحليل السلسلة

الفونولوجية أثناء عملية اإلمالء أو لعدم معرفة قواعد التحويل الفونيمي القرافيمي أو للسببين معا ،ويظهر هذا

االضطراب لدى األطفال الذين يعانون من عسر القراءة الفونولوجية ويواجهون اضطرابات في الوعي الفونولوجي

( ،)La conscience phonologiqueوبذلك تؤدي صعوبات تحليل السلسلة الفونيمية للكلمة إلى مشاكل أو خلط
خطي فونيمي ( ،)Paragraphies phonémiquesويتجلى ذلك في مظاهر :كالحذف ،تغيير (حرف مكان حرف

آخر) ،إضافة قلب لبعض عناصر السلسلة كما يمكن مالحظة أخطاء ناتجة عن الخلط بين الفونيمات
المهموسة بالمجهورة.
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كما بينت بعض الدراسات أن بعض الحاالت التي تعاني من اضطرابات عسر الكتابة الفونولوجي لديها

القدرة على كتابة الكلمات حتى المعقدة

( Campbell.Butterworth.1985.Howard et Best. 1996. Snowling et

1996. Martinet. Boss. Valdois et Tainturier. 1999

 )Hulm.في حين أظهرت دراسات أخرى اضطرابات

مصاحبة في الكتابة المألوفة ((Temple et Marshall. 1983. Temple. 1986. Funnell )Orthographe d’usage
et Davison.1989.Manis.Custodio et Szeseulski. 1993. Hanley et Gard.1995.Sprenger-Charolles.

 )Colé. Lacert et Serniclas. 200حيث أن أثر التعقيد الخطي يظهر لدى حاالت عسر القراءة الفونولوجي .ومنه
فإن األخطاء المرتكبة عادة ما قد تكون ليست ذات طبيعة فونولوجية ،بمعنى أن السلسلة الخطية ال تتوافق
والشكل الفونيمي للكلمة التي أمليت ،وفي المقابل نالحظ مؤشرات خطية مميزة في الناتج الخاطئ ،أي أن الكلمة

المكتوبة تحوي على بعض الخصائص الخطية التي تدل على تخزين على األقل جزئي للشكل الخطي للكلمة،
وهذه الصعوبات تظهر أكثر خالل عملية إمالء أشباه الكلمات .بمعنى أن األخطاء المرتكبة ال تكون ذات

طبيعة فونولوجية أو لسبب التحليل السيئ للسلسلة الفونولوجية وانما لخلل أثناء عملية التخزين لشكل الكلمة.

وقد بينت الدراسات الحديثة أنه قد ترجع سبب الصعوبات في الكتابة المألوفة إلى اضطراب سيرورة أو

عملية التحليل أثناء القراءة .حسب الفرضية التي وضعها شار ( )share, 1995-1999حول التعلم الذاتي

(Auto-

 ،)Apprentissageفإن عملية فك الترميز التي يقوم بها الطفل لكلمة مكتوبة في سياق دال تؤدي إلى استثارة
شكلها الفونولوجي وكذا معناها ،خالل عملية المعالجة ،الشكل الخطي للكلمة سيخزن داخل الذاكرة وهذا من

خالل الربط بين المعلومة ذات الطبيعة الخطية (الشكل الخطي للكلمة) ،والشكل الفونولوجي الموافق لها وكذا

معناها (بمعنى استدخال معلومة معجمية).
وفي حالة ما إذا كان الطفل عسير القراءة الفونولوجي كما يعاني من مشاكل في عملية التحليل ،فإن

اكتساب المعجم الخطي من خالل التعليم الذاتي سيكون مضطربا .في حين عسر القراءة السطحي (

La

 )dysorthographie de surfaceفإن أطفال هذا النوع يكتبون الكلمات كما تنطق ،بغض النظر عن خصائصها

ب تكتب كتبن) ،وكلما كانت الكلمات معقدة كلما زادت شدة االضطراب ،في حين نجد أن
الخطية مثال (كت ٌ
قدراتهم على كتابة الكلمات التي ال تحمل معنى وكذا أشباه الكلمات جيدة ،إال أن هذا ال يلغي احتمال ارتكاب

أخطاء أثناء كتابتها وهذا بسبب عدم احترام قواعد اإلمالء ،وكذا عدم احترام قواعد التحويل الصوتي الخطي،

خصوصا بالنسبة لألصوات المعقدة كتابيا ( مثال

ph-f

أو

H

الصامتة) التي عادة ما يجهلها األطفال.

هذا النوع من االضطراب يظهر لدى األطفال الذين يعانون من عسر القراءة السطحي ،أي األطفال الذين

يعانون من اضطراب خاص بقراءة الكلمات غير القياسية ( ،)Irréguliersويرتكبون بصورة خاصة أخطاء في
االنتظام (ينطقون الكلمات كما هي مكتوبة) ،ومنه يظهر هؤالء األطفال وكأنهم ال يملكون أي معلومات خاصة
بالمظهر الخطي للكلمة ،ومنه ال يمكنهم كتابة أي كلمة إال انطالقا من المعالجة الفونولوجية .ألنهم ال يملكون
أي أثر لها للشكل الخطي للكلمة في الذاكرة .ومنه يمكنهم كتابة نفس الكلمة بأشكال خطية مختلفة أثناء عملية

اإلمالء وهذا خالل حصص متتالية ( ،)ocèan: osseeo eaussèan oceanكما يجدون صعوبة في إيجاد المعنى
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الخاص للكلمات المتشابهة صوتيا والمختلفة من حيث الشكل الخطي أثناء تقديمها كتابيا

(chant

،)champ

وخالل مهمة تحديد الشكل الخطي الصحيح لكلمة داخل سلسلة من الكلمات المتشابهة صوتيا ()homo phones

والتي تعرض عليه كتابيا (… )eg: ocèen’eaussèan’ocèan’ocèautغالبا ما يصعب عليهم تعيين الشكل الخطي
الصحيح للكلمة واإلنتاج الخطي ألغلب األطفال عسري القراءة السطحي فونولوجية ال يحترمون عادة خصائص
أو مؤشرات خطية خاصة.

يؤدي عدم قدرتهم على تخزين األشكال الخطية للكلمات إلى اإلصابة بعسر كتابة حاد ودائم إلى غاية

الرشد حتى عندما يتخلص الفرد من اضطراب عسر القراءة .وقد بينت الدراسات أن األطفال كال االضطرابين

عسري القراءة/عسيري الكتابة السطحية ال يظهرون اضطرابات في الذاكرة وبصورة خاصة الذاكرة البصرية وانما
الصعوبات التي يواجهونها في تكوين معلومات معجمية خاصة تكون ناتجة عن عدم القدرة على التحليل

البصري لمجموع السلسلة الخطية للكلمة ومنه المعالجة الكلية)Valdois. s et all, 2005, p.12( .

زيادة ذلك ،تمنح الدراسات الخاصة بتعميم عالج اضطرابات القراءة على الكتابة ،حيث تبين بأنه وجدت

آثار على تعميم عالج كلمات معينة لدى أشخاص مصابين بإصابات مكتسبة ،بحيث أن التدريب الحاصل على
مستوى القراءة سوف تكون له آثار إيجابية على كتابة الكلمات المتدرب عليها ولكن ليس الكلمات غير المتدرب
عليها ( .)Hillis, 1993. Weeks & Coltheart, 1996لقد وجدت نتائج مشابهة حتى لدى األشخاص العاديين،

حيث إن آداءات هؤالء األشخاص على مستوى مهمة إتخاذ القرار المعجمي لبعض الكلمات كانت بطيئة وغير
صحيحة في بعض األحيان ،وبصورة مماثلة وجد األشخاص العاديون صعوبة في كتابة هذه الكلمات أيضا

( .)Holmes & Carruthers, 1998. Burt & Tate, 2002نقال عن

(أسيا بومعراف ،0100 ،ص)60.

ب -اضطراب الوعي الفونولوجي وعسر القراءة:
حتى نهاية القرن

11

وبداية القرن

27

كانت االضطرابات البصرية تعتبر أصل اضطراب عسر القراءة

التطوري ،وحتى ذلك الوقت كانت تعد الفرضية األكثر قبوال في الوسط البحثي ،إال أن جاءت أبحاث

( )Vellutino, 1979الذي نفى وجود اضطرابات بصرية لدى األطفال عسيري القراءة وأكد بصورة مطلقة وبقوة
األصل الفونولولوجي الضطراب عسر القراءة ،ومنذ ذلك الحين وخالل
واألبحاث

(Scanlon, 2004. Valdois, Colé & David, 2004

الفرضية ( .)S. Valdois, 2005, p.267ومنه يقر

(2001

21

سنة األخيرة العديد من الدراسات

&  )Vellutino, Fletcher, Snowlingأكدت هذه

 )Ramus,أن اضطراب المهارات الفونولوجية يعد

االضطراب األكثر تواجدا وبصورة دائمة كأصل لصعوبات اكتساب اللغة المكتوبة لدى األطفال

( C.Billard,

 ،)M.Pagnard, M.Touzin, V.Leroy-Malherbe, M.E.Baralle,C.Galbiatti, F. Pinton, 2005, p.301بحيث
بين ( )Ramusوأخرون ( )2773وهذا خالل دراسة قاموا بها من أجل التأكد من الفرضيات الموضحة سابقا
(اضطرابات بصرية واضطراب الوعي الفونولوجي) كسبب الضطراب عسر القراءة ،توصل إلى أن اضطراب

عسر القراءة ناتج عن اضطراب فونولوجي بالدرجة األولى ،كما أن اضطراب البصري ( )Magnocellulaireال
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يمس إال نسبة جد محدودة من األشخاص ويمكن اعتباره كعامل يزيد من حدة االضطراب ،ولكن مع غياب

عالقة مباشرة مع اضطراب عسر القراءة.)S. Valdois, 2005, p.273( .
هذا ،وقد بين الباحثون أمثال (

Haith, 1990. Snowling, 2000. Stanovich & Siegel, 1994.

& )Penninngton, Van Orden, Smith, Green

أن العديد من األطفال الديسلكسيين يعجزون عن تقطيع

الكلمات إلى فونيمات أو مقاطع ومنه ال يمكنهم فهم قواعد التحول الحرفي–الصوتي .هذه الصعوبة والتي تتمثل
في اضطراب الوعي الفونولوجي تعد السبب الرئيسي في عسر القراءة التطورية ( ،)M.Jucla, 2010, p.315كما أن

النظرية الفونولوجية ترتكز على توضيح بأن أطفال عسيري القراءة يعانون من نقص التمثيل الذهني والمعالجة

المعرفية ألصوات الكالم هذا يسيئ تعلم المماثلة الخطية-الصوتية أي سيطرتهم على القراءةF. Ramus, ( .

.)2005, p.24
كما نجد رواد النظريات المعرفية النمطية ( )Modularistesوحتى الترابطية ()Connexionnistes
يحصرون اضطرابات القراءة بصفة عامة إلى عجز يمس فك الترميز الكلمات ،ومنه عجز يمس معالجة

الفونيمات

(traitement du phonème

 .(M. Plaza, 1995, p.19) )Leهذا كما وجد الباحث ( )Casalisخالل

دراسة مقارنة قام بها على مجموعتين من األطفال الذين يعانون من عسر القراءة ومجموعة من األطفال القراء
العاديين أن مهارات األطفال عسيري القراءة فيما يخص مهام الوعي الفونولوجي والمورفولوجي كانت منخفضة

مقارنة بنتائج أقرانهم (من حيث السن الزمني) من المجموعة الثانية (القراء العاديين M. ( .)normo-lecteurs

.)Jucla, 2010, p.337
وأوضحت العديد من الدراسات أن عسيري القراءة لهم صعوبة في اكتشاف القوافي ،تقطيع الكلمات إلى

مقاطع ،إضافة أو حذف مقطع أو وحدة صوتية في السلسلة الكالمية ،قلب المقاطع أو األصواتS. ( .

 .)Raynand, M. Palza, 2006, p.43وأقر الباحثون في هذه الدراسات على أن سيطرة على الوعي الفونولوجي

ضروري الكتساب القراءة ،وبأن االضطراب الفونولوجي هو أصل عـسر القراءة التطوري ،فالسـيطرة الفونولوجية
بالنسبة للقارئ المبتدئ تظهر كنقطة تثبيت لالندماج إلى النظام الهجائيS. Raynand, M. Palza, 2006, ( .

.)p.44

تقر أن عسيري القراءة لهم نتائج ضعيفة
أما ( )Sylviane Valdoisفهي تعرض دراسات لبعض الباحثين ّ
فيما يخص تكرار شبه كلمات في قراءة األصوات ،في التسمية ،وفي المهمات الحول الفونولوجية واضطرابات

على مستوى الذاكرة الشفوية قصيرة المدى .)S. Valdois, 2004, p.5( .إال أن كل هذه الدراسات التي تؤكد
األصل الفونولوجي الضطراب عسر القراءة نجد من جانب أخر هناك من يفترض أن الطرق السيئة لتعلم القراءة

تسبب اضطرابات في القراءة وليس اضطراب في المكونات الفونولوجية لمعالجة المعلومة اللسانية ( Fayol et

 .)Gombert, 1992, p.213إال أن البعض يرفض هذه الفرضية ويعلل ذلك بكون اضطراب الوظيفة الفونولوجية
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سابق لصعوبات تعلم القراءة لدى المعسورين في حين يكون الخلل كنتيجة لنقص تعلم القراءة لدى فئة ضعاف

القراءة)F.Ramus, 2004( .

ج -عسر القراءة والمعالجة البصرية (اضطراب االنتباه /اإلدراك البصري):
في بداية الدراسات ،كانت اضطرابات تعلم القراءة مرتبطة بالدرجة األولى باضطراب المعالجة البصرية
( ،)S.Valdois, 2010, p.91( )Traitement visuelحيث وفي الميدان البصري ،تقليد بعيد يعود إلى (

Pringle

 ،)Morgan et Ortonواعتمده فيما بعد ( )Lovegrove et Steinحيث يفترضون أن عسيري القراءة يعانون من
عدم استقرار في التثبيت البصري

(oculaire

 )Fixationوالتي تؤدي إلى اختالالت حركية خاصة واضطراب

تموضع الحروف والكلمات ،عديد األبحاث والدراسات تفترض أن هذا االضطراب يرجع إلى خلل وظيفي في

مسارات الخاليا المعالجة البصرية للمثيرات اآلنية والسريعة ) (Voies magnocellulairesعلى مستوى الجهاز
البصري ،ومنه فاالضطراب البصري يمثل سبب مستقل الضطراب القراءة وهذا بعد االضطراب الفونولوجي

مباشرة ) (F.Ramus, 2002بحيث يشكل عامل االنتباه البصري لدى البعض أساس االضطراب في صعوبة تعلم
القراءة من النمط السطحي ،ويعد خالال معرفيا بالدرجة األولى ).(S. Valdois, 2003, p.565
ولقد بينت الدراسات التي أقيمت حول حاالت يعانون من عسر القراءة خلل في المدى االنتباهي البصري

(visuo-attentionnel

 )Empanالمصطلح الذي استخدم ليعوض المصطلح النافذة االنتباهية البصرية (

La

 )fenêtre visuo-attentionnelلدى هذه الفئة ،وهذا ما أكدته الدراسات التي أقيمت على مجموعات من عسيري
القراءة وهذا من أجل تحديد نسبة انتشار هذا االضطراب لدى هذه الفئة من األطفال ،وكذا مدى ارتباط هذا

االضطراب باضطرابات المعالجة الفونولوجية وعالقته بقراءة الكلمات ) (S.Valdois, 2010, p.99بحيث بينت

الدراسات (

Pynte & Billard, 2003, Ducrot, Lété, Sprenger-Charolles Geiger & Lettvin, 2000. Geiger

 )Lettvin & Zegarra Moran, 1992عدم تمكن األطفال الذين يعانون من اضطراب الديسلكسيا من مراقبة توزيع
انتباههم باستخدام استراتيجية كتلك التي يعتمد علها القارئ المتمرن وهذا من أجل التحكم في حصر الشبكات

االنتباهية في الرؤية المحيطية ،مما يؤدي إلى خلل في المرشح االنتباهي خارج المنطقة المركزية.

إن عسير القراءة يوجه انتباهه بطريقة غير عادية إلى المنطقة المحيطية ،من هنا نجد المعالجة الجيدة

للمنطقة المحيطية ستؤدي إلى التعرف على الكلمة الموجودة بهذه المنطقة مما يؤدي إلى التداخل بينها وبين
الكلمة المعالجة في المنطقة المركزية ،هذا ما يفسر األخطاء التي يقع فيها عسير القراءة من نوع التداخل كلمتين

(/provenant de /maison/et /maman

 )maimanيعتبر اضطراب المرشح االنتباهي الفرضية المحتملة

لتفسير الحساسية المفرطة للتراكم االدراكي لدى هذه الفئة من األطفال (

Leibnitz, S.Ducrot. M.Muneaux.

.)J.Grainger.2015. 48
بالموازاة نجد عديد الدراسات السابقة قد توصلت إلى نتائج تؤكد ما تم ذكره ،نذكر الدراسات التي قام بها

)Gezerck & Stuhr, 1998. Hutzler & Wimmer, 2004. Rayner, 1986
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الحركات البصرية ألطفال عسيري القراءة أثناء القراءة ،والذين أظهروا أن الحركات البصرية لدى البعض منهم

أثناء مهمات قراءة الكلمات المعزولة وكذا أشباه الكلمات وحتى الجمل تختلف بالمقارنة وتلك التي سجلها أقرانهم
من القراء العاديين حيث تميزت بطول فترات التثبيت وكثرتها ،قفزات قصيرة ،نسبة التراجع مرتفعة وكذا سجلت

اختالالت أثناء االنتقال الى السطر الموالي.(S. Ducrot, 2014, p.5) .
وحسب العديد من العلماء ( )Facoetti, Zorzi, Cestnick, Lorusso, Molteni, Paganoni et al.2006تؤدي
اضطرابات المعالجة االنتباهية البصرية إلى اضطرابات في قراءة أشباه الكلمات ( )Pseudo-motsوكذا إلى خلل
في تقطيع القرافيمات خالل معالجة المهام الفونولوجية .هذا ما أدى إلى التخلي عن فرضية االنتقال االنتباهي

( )Déplacement attentionnelلتحول بعدها إلى فرضية إصابة ( )Magnocellulaireوالتي تفترض خلل في
وظيفة الفص الجداري (كذلك الجزء األيمن) لالضطراب (.)S. Valdois, 2010, p.93
كما لوحظ عند األطفال عسيري القراءة صعوبات في تنسيق القفزات والتثبيتات وهذا خالل تحليل
الرسومات

Bucci, Ganem,Poncet, Daunys & Brémond-Gignac, 2008. Kapoula, Bucci,

(Kapoula,

 )Jurion, Ayoun, Afkhami & Brémond-Gignac, 2007ومؤخ ار أثناء القراءة.)Jainta & Kapoula, 2011( .
د-

عسر القراءة واضطراب الذاكرة العاملة:
يعاني األطفال من ذوي صعوبات التعلم من اضطرابات على مستوى ذاكرة العمل

(Pickering et ( )MDT

 ،)Gathercole, 2004حيث يمثل اضطراب الذاكرة العاملة نسبة  %17من األطفال المتمدرسين

( Gathercole et

 ،)Alloway, 2008ومن بين صعوبات التعلم نجد األطفال الذين يعانون من عسر القراءة النمائي ،الذين عادة ما
يظهرون اضطرابات في الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة العاملة السمعية اللفظية (

& Nicolson. Fawcett

 .)Baddeley. 1992كما بينت العديد من الدراسات أن هناك عدة اضطرابات الذاكرة العاملة اللفظية في حين
نسجل سالمة الذاكرة العاملة البصرية الفضائية لدى نفس المضطربين ( )De Jong. 1998. Kibby. 2009نقال عن

( .)G.Bussy: 31حيث تبرهن النتائج التي يتوصل إليها ( )Petersonsأن بعض أجهزة الذاكرة يمكن أن تحتفظ
بالمعلومات ،ولكن إذا لم تحظ هذه المعلومات بالتسميع الذاتي فإنها تزول من الذاكرة (سولسو ،0111 ،ص.)000.

فالذاكرة العاملة يبدو أنها تعمل بواسطة شفرة سمعية حتى إذا ما تم الكشف عن المعلومات من خالل

شفرة غير سمعية–بصرية مثال .ورغم أن أدلة حديثة برهنت على وجود بعض التداخل في الشفرات ،فإن الترميز

السائد للمعلومات في الذاكرة العاملة يبدو أنه ذو طبيعة سمعية (سولسوـ  ،0111ص ،)006.وهذا ما أكده كل من

(et Gillet

 )Kappaفاألطفال الذ ين يعانون من العسر القرائي لديهم تأخر في النمو البنيوي والوظيفي للحلقة

الفونولوجية ،فهما بذلك يتفقان والنتائج التي توصل إليها

(1986

 )Baddeley,الذي أقر أن محدودية الذاكرة

العاملة السمعية تؤدي إلى صعوبات في المعالجة الفونولوجية ) ،(Monique Plaza,1995, p.25وهذا ما بينته

( )Touzin, 2000أن األطفال عسيري القراءة يفشلون في روائز السعة اإلدراكية وذاكرة العمل وهذا النوع من

االضطرابات قد اتفق عليه معظم الباحثين كما جاء في أدب الموضوع أن الضعاف في القراءة لهم صعوبة في
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ترميز المعلومة الفونولوجية في الذاكرة قصيرة المدى وأيضا في استرجاع معلومة تم ترميزها فونولوجيا في الذاكرة

طويلة المدى وفي استعمال استراتيجيات للتنظيم الفعال لعدد من المعلومات في ذاكرة العمل .ومن البديهي أن
تكون لهؤالء صعوبات في القراءة ألن الذاكرة قصيرة المدى لها دور ذاكرة العمل في القراءة فهي النظام الذي
يعتمد عليه لالحتفاظ بأثر ترتيب الكلمات في الجملة مثال.

تقول ( )Touzinأن "الصعوبات في الذاكرة قصيرة المدى تجعل األطفال المعسرين قرائيا يحتفظون بكلمات
تم فك ترميزها جزئيا ليتم مقارنتها بصور نطقية مخزنة في الذاكرة طويلة األمد .فهم يعتمدون على الترميز

اإلمالئي بينما القارئ العادي يعتمد على الترميز الفونولوجي ( )Touzin, 2000, p.35نقال عن (غالب صليحة،

 ،0100ص ،)000.كما نجد في أنموذج ذاكرة العمل ،اقترح بادلي وآخرون ( )1171جها از يسمح ببناء الصور
الذهنية ومناولتها ،سماه المذكرة البصرية–المكانية (أو السجل البصري–المكاني) .إنه جهاز لتخزين المعلومات
البصرية وترميزها ،والصور الذهنية واالحالة المكانية على األشياء

)1986. Logie. 1994

 (Baddeley.وعليه،

فتخزين المعلومات البصرية (أو التعلم) تكون مدعومة بتوليد الصور الذهنية حسب (( .)Logie, 1994بنعيسى

زغبوش ،0100 ،ص .)06.وقد بينت الدراسات أن اضطراب االنتباه البصري لدى عسيري القراءة يعيق بناء
التمثيالت الحرفية داخل الذاكرة قصيرة المدى(M.Habib, 2010, p.32) .

ه -عسر القراءة والقدرة السيميولوجية:
لعل أفضل ما يفسر العالقة بين عسر القراءة واضطراب القدرة السيميولوجية الدراسة التي قام بها لعيس

( ،)2771بحيث تمت الدراسة على أطفال عاديين ومجموعة من األطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية
فتوصل إلى أن األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين حسب السن في القدرة على التمثيل الخطي

للرموز في رسم موضوع مقترح ،بحيث تغلب لديهم الطابع األيقوني من الوحدات السيمولوجية فالتمثيل الذي

يعتمد على إعادة تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال يتم بنفس المهارة كما عند القراء العاديين
هذا القصور اإلدراكي الذاكري ال يمكن ربطه باإلنجاز الحركي اليدوي ألن التمثيل األيقوني ال يختلف عن

الحاالت العادية .ومنه اعتبر أن صعوبة تعلم القراءة تكمن في وجود خلل على مستوى الوظيفة السيميولوجية
وبالضبط على مستوى المنظم السيميولوجي الذي يلعب دو ار هاما في عملية القراءة ،فهو المسؤول عن تنشيط

واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف ،من جهة ،على التمثيالت الكتابية (

structure

 )orthographiqueللكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية للمكونات الحرفية من جهة ثانية ،وهما
الطريقان اللذين تتم بهما عملية القراءة .ومنه فهو يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت الخطية( .جنون وهيبة،0101 ،

ص )00.وفيما يلي النموذج المقدم من طرف "إسماعيل لعيس "2771 ،والذي يمثل سيرورة عملية القراءة عند
العاديين وموضع الخلل السيميولوجي لدى الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة.
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المنظم البصري االنتباهي

المنظم الفونولوجي
خلل المنةم السيميولوجي
لمعالجة الوحدات الخطية

التمثيل الكتابي (البنية الكتابية)

التمثيل الفونولوجي

التمثيل المفرداتي

التحويل الحرفي الصوتي

المستوى األول من

التهجئة

فك الترميز

المستوى الثاني من
فك الترميز

تمثيل المرجع (الفهم)

الشكل رقم  :00يوضح مخطط سيرورة عملية القراءة العادية وموقع الخلل السيميولوجي في صعوبة تعلم القراءة عند
الطفل (إسماعيل لعيس)0110 ،

 .2.2.3تشخيص عسر القراءة
يتشابه تشخيص اضطراب عسر القراءة وتشخيص صعوبات التعلم الخاصة ،ومن أهم المعايير المميزة

لهذه الصعوبات (سواء أتعلق األمر بصعوبة تعلم القراءة و/أو الكتابة و/أو الرياضيات) تلك التي حددت مؤخ ار
في التصنيف العالمي لألمراض ) (CIM-10وكذا ( )DSM-IVوهي:
 -مفهوم التناقض

)de discordance

 :(Notionويقصد به التناقض بين النتائج المسجلة في مختلف

االختبارات التي تقيس االضطرابات المحددة ومستوى الذكاء الحسن.

 معيار االستبعادالتربوي

(d’exclusion

)éducative

 )Critèreويقصد استبعاد التخلف العام ،االعاقة الحسية ،الحرمان

 (Carenceالصعوبة اللغوية ،االضطرابات الذهنية الحادة كسبب رئيسي

لالضطراب.
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 -معيار التضمين

)de l’inclusion

 (Critèreبمعنى أن االضطراب راجع إلى عوامل خاصة بالطفل

ومحددة بصعوبات عصبية بيولوجية ( )Neurobiologiquesأو عصبية تطورية

.)Chokron. S, 2010, p.11( )développementales

(Neuro-

 .3.2.3أهم البرامج المستخدمة في التكفل باضطراب عسر القراءة
ومن بين أهم البرامج والتي تم االعتماد عليها في بناء برنامج الرسم المعتمد في الدراسة الحالية نجد:

أ-

حذاري عيناي Attention mes yeux

وهي أداة معدة من طرف مجموعة من المختصين األرطفونيين المتكونة من Catherine CARRET
–

ICHER

Nocole

et

DERRIER-COULOUGNON

Catherine

COUITE-BROZE,

) POULAILLON (2012بهدف التكفل بالمجال البصري الوظيقي مع انتظام االستراتيجيات .
 -1الخلفية النةرية لألداة :
حسب

Blanche Ducarne

تتطلب القراءة ،مستوى فونولوجي ،إدرك أولي جيد ،نوعية جيدة من االنتباه

البصري فهم تام لألشكال وكذا تنظيم فضائي جيد ،كل هذه الوظائف تتداخل الواحدة في األخرى.

يواجه العديد من األطفال الذين يعانون من عسر القراءة السطحي صعوبات مترابطة مشكلة عامل مفاقم

الضطرابات تعلم اللغة المكتوبة :

 اضطرابات التنظيم البصري الفضائي. اضطرابات االنتباه البصري. اضطرابات الوظائف التنفيذية. اضطرابات الحركية البصرية (التي تستلزم تدخل مختص في طب العيون).حسب التعريف المقدم في قاموس

Petit Robert

يتمثل االنتباه في سيروروة معرفية الستثارة الطاقة

الذهنية ،إنه انتقاء معلومة محددة للمعالجة من بين عدد كبير من المعلومات المهمة جدا ،باالضافة إلى
اإلحتفاظ بها في الوعي وضمن السياق مما يسمح بتطوير المحتوى ،فهي نشاط منعكس ومكيف حسب الوضعية
.يدخل االنتباه تغييرات نوعية على المعلومة أو على العمليات الذهنية المحدثة ،يتحدد هذا االنتقاء على مستوى

الوظائف التنفيذية وهذا بمساعدة االداري المركزي (أحد مكونات الذاكرة العاملة) ،نسجل عدة درجات في االنتباه

:االنتقائي ،الموزع ،القيصري .

لقد أثبتت العديد من الدراسات حول عسر القراءة صعوبات معرفية تتعلق بالمهام التي تتطلب تدخل
وتوظيف األنظمة البصرية

 Magnocellulaireو، Parvocellulaire

بحيث نالحظ لدي عسيري القراءة السطحي

(يظهرون اضطرابات االنتباه البصري) اضطرابات معالجة توزيع االنتباه بطريقة غير منتناسقة على مجموع
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سلسلة الحروف المكونة للكلمة المقروءة ،حيث يقر كل من
طبيعي للمعالجة المحيطية

الحاجب الجانبي

lateral

)(Parafoveal

S.valdois ,M.Mazeau et M.Touzin

على حساب المعالجة المركزية

()Fovéal

تفوق غير

(اضطراب التثبيط مع تأثير

 )Masquageترتبط هذه الصعوبة بخلل في توزيع البؤرة االنتباهية (النافذة االنتباهية

ضيقة أو غير منتظمة) .ومنه وحسب

S.Valdois ,Geiger et al

يعجز عسيري القراءة السطحي من القيام

بالمعالجة المتزامنة للكلمات ومجموع الحروف المكونة لهذه الكلمات .إذن ،اضطراب المعالجة الكلية للمعلومة

البصرية مع اضطراب التثبيط للمعالجة المركزية.
كل هذه المظاهر التي يعاني منها عسيري القراءة وبصورة خاصة عسر القراءة السطحي دفعت بمجموعة

من مختصين أرطفونيين إلى التفكير في أداه للتكفل بهذا االضطراب ،مقترحين بذلك مجموعة من األنشطة

والتمارين التي تسمح ومع مرور الوقت بتدريب وتطوير قدرات االنتباه وكذا استراتيجيات االستدالل ،واالستكشاف

البصري وتجريبيها ولعدة سنوات على عينة من المضطربين.

تم بناء هذه التمارين بصورة تتماشى واستراتيجيات القراءة :العمل على التنظيم الخطي لسلسلة البصرية،

تدريب منتظم للرؤية على الخطوط األفقية (في حركة -القراءة باللغة الفرنسية -من اليسار إلى اليمين وهذا

لتفادي النكسات الالرادية وغير متحكم فيها ،المتداخلة) أو عمودية (تالحق الرؤية من األعلى إلى األسفل من
أجل تغيير األسطر) .مع مراعاة تكرار وثبات التمثيالت التي تساعد على استباق الفرد.
حتى تتأكد فعالية هذا البرنامج ،البد من اشراكه ببرامج أخرى للتكفل باالسترتيجيات الذهنية .على
المختص األرطفوني مساعدة الفرد من اكتشاف سيروراته الذهنية الخاصة من خالل القيام بالعديد من المهام،

التعلم ،االنتباه ،المالحظة ،االستماع ،االستحضار ،التخزين ...قبل أي تمرين تكون الحالة في وضعية "مشروع

استحضار

»Projet d’évocation

الرموز ،الحروف ،أشباه الكلمات ،كلمات مدركة ،التمييز ،التحليل ضمن

مختلف التكوينات المورفولوجية وهذا من أجل تمثيلها ذهنا .ستساعده على تركيز انتباهه حول مختلف العناصر

المكونة للسالسل ،من القيام في األخير بحوصلة ،من خالل الربط بين جميع الوحدات ،ومنه يحضر الفرد
لالستباق  ،Anticipationالتنظيم ،التخطيط للمهام األساسية.كما يساعد ذلك في التخفيض من االندفاعية وكذا
اضطرابات التثبيط التي تميز الحاالت التي تعاني من االضطرابات االنتباهية البصرية.
يساهم التوقيت للتمارين

Chronométre

في التحكم في سرعة المعالجة البصرية ،هذه األخيرة تكون في

البداي ة أكثر بطء ألن سرعة التحليل تتزايد بالتدريج حتى تصبح أكثر سرعة من أجل معالجة أكثر تركيبا (كلية)،
ومنه زيادة سعة النافذة االنتباهية.

الحظ المختصون خالل هذا التدريب الخاص ،انخفاض في اضطرابات االنتباهية البصرية ،مع تحسن في

القدرات البصرية الفضائية وانخفاض في التوقفات وهذا في القراءة بصوت مرتفع وأيضا القرار أو االستجابة

المعجمية .Décision lexicale
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 -0أقسام األداة:
تتكون األداة من خمسة أقسام أو مراحل:

أ -استراتيجيات االستكشاف البصري Les stratégies d’exploration visuelle :

و يتكون هذا الجزء من  27بطاقة .
 الهدف العالجي :االستكشاف البصري ،التركيز البؤري  ،Focalisationاالنتباه القيصري
والتثبيط.
 التمارين :التناوب المنتظم بين التركيز البؤري والتثبيط مع التمسك باستراتيجية واعية ومعكوسة
 .Réfléchieتمارين المسح البصري  .واالستباق:
 البحث عن أهداف ضمن مموهات متشابهة بصريا ،احتواء األداة على جانبين لغوي وغير لغوي،

تمارين الحواجز (التشابه المورفولوجي ،صد ال شعوري  Scotomisationللسمات أو المعالم المتوافقة،

القلب)...
 تمارين التمييز والتعرف على العناصر المعزولة (البحث عن عدة أهداف) مع تغيير بؤرة االنتباه من
أجل استبعاد التكرار األلي

Pérséviration

(الليونة العصبية).

ب -معالجة السالسل Traitement des séquences :

وتشتمل على البطاقات من  21إلى .33
 الهدف العالجي :الوصول إلى توزيع جيد للبؤرة االنتباهية من خالل الزيادة التدريجية لسعة
النافذة االنتباهية.
 التمارين :تتمثل في االستكشاف بالترتيب ومقارنة السالسل متدرجة الطول ،الرسومات الرموز
وكذا الحروف ،التعرف على الكلمات أو أشباه الكلمات متشابهة من الناحية المورفولوجية :
 تمثيل أفقي.
 تمثيل داخل جداول (تدريب نصف المجال البصري)
بعض التمارين يمكن االعتماد على االستحضار :مما يتطلب تدخل االدراك ،الذاكرة قصيرة

المدى والذاكرة العاملة.

ت -تحليل القراءة األفقيةAnalyse de lecture horisontale :

وتتمثل في البطاقات من  31إلى .13
 الهدف العالجي :الزيادة في مخزون المعجم الخطي
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 التعرف على الكلمات الهدف المنعزلة.

 التعرف على الكلمات الدالة داخل سياق دال أو غير دال (سلسلة من الحروف) دون
مؤشرات حول بداية ونهاية الكلمة –كلمات تحتوى على صوت متهدف (المجال الفونيمي).

 كلمات تنتمي إلى مجال داللي أو معجمي
 كلمات البناء
 كلمات تحتوي على قرافيمات ضمن سياق له معنى.
تساعد االطالة في هذه التمارين تعلم امالئي للكلمات الموجودة ،البحث عن األصناف

النحوية  ،الجنس والعدد ،تخزين الكلمات....

ث -االستكشاف النةامي للعناصر المعزولة الممثلة بطريقة مبعثرة وسالسل عمودية وأفقية داخل

مصفوفة Repérage systématique d’éléments isolés présentés de façon aléatoire et

de séquences verticales et horizontales dans les matrices.

وتتمثل في البطاقات  11إلى .77
 الهدف العالجي :التنظيم البصري الفضائي والبصري االنتباهي مع البحث عن استراتيجيات
ذهنية مستخدمة ،التحليل والتركيب البصري  ،يمكن لهذه التمارين أن تستخدم للتكفل بحاالت
غياب نصف المجال البصري . Héminégligents

 البحث عن عناصر ناقصة.
 البحث عن عناصر مختلفة :لعبة األخطاء (وجود أو غياب ،استبدال ،أحجام ،أشكال،
اتجاهات ،ألوان مختلفة)

 البحث عموديا أو أفقيا عن رسومات ،سالسل ،رموز ،أشباه كلمات ،أو كلمات مدمجة في
مصفوفة).

ج -اذهب /ال تذهب GO/NO GO

وتتمثل في البطاقات من  71إلى .76
 الهدف العالجي :المعالجة األنية للمعلومة والتي تتطلب تدخل :
 االنتباه القيصري ،االنتقائي والموزع.
 الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة والتمثيالت الذهنية.
 بعض الوظائف التنفيذية (االستثارة ،التثبيط ،الليونة الذهنية ،التنظيم.)...
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أ -الكتابة مزودة بالرسومات:

الطريقة البصرية الداللية ( )visio-semantiqueهي تقنية قام بوضعها مجموعة من الباحثين في علم

النفس وعلم النفس العصبي المعرفي من أجل اكتساب واعادة اكساب الكتابة والقراءة المألوفة لدى الطفل
والراشد ،وهي تهدف إلى تسهيل عملية التخزين للخصائص المميزة للكلمات المكتوبة وهي أداة مقوية للذاكرة
البصرية وكذا الداللية لدى الطفل وتقترح هذه التقنية وسيلة لعب تسهل عملية تخزين شكل الكلمات المكتوبة

وهي تقنية مشوقة.

األدوات :يقترح "الكتابة الممثلة"

277

كلمة ممثلة (مزودة برسومات تدل عليها) منها

77

كلمة متشابهة صوتيا

مختلفة كتابيا (خطية) مرتبة ترتيبا ألفبائيا ووفق خصائص.
 سيرورة التعليم Procedure D’apprentissage -استثارة الصور الذهنية Sensibilisation à l’imagerie mentale

تطبق هذه التقنية على حاالت (أطفال و/أو راشدين) ال يعانون من اضطراب الذاكرة البصرية ،للتأكد من

قدرة الطفل على تذكر الرسومات المدمجة في كل كلمة وذلك بصورة سهلة البد من تعويده على إنتاج وتخزين
التمثيالت الذهنية الصور األشياء وخالل عدة حصص أولية .هذا التدريب مقتبس من تقنية إعادة التربية
باستخدام الصور الذهنية للباحث

(et Vander kaa, 1989

 )Vander Lindenللحاالت المصابة بفقدان الذاكرة

والتي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
 المشاهدة المباشرة Visualisation directe

تدريب الطفل على بناء صورة ذهنية للشيء (أو صورة له) المعروضة عليه
"أنظر جيدا لهذا الشيء ،عندما أخفيه حاول استحضار ما أمكن من أجزاءه وهذا بعد إغماض عينيك"
على المعالج اقتراح أشياء متدرجة التعقيد ،من البسيطة التي تحوي على عدد قليل من المميزات أو

الخصائص (مثال تفاحة) بعدها المعقدة التي تحتوي على عدد كبير من المميزات ومختلف (مثال سيارة) .من
أجل تدريب الطفل على توضيح تمثيالته الذهنية نقوم بطرح مجموعة من األسئلة حول المميزات (البصرية،

المكانية

Spatiales

 )Visuo-للشيء المعروض .مثال (ما لون السيارة التي هي بمخيلتك ،هل تملك بابين أم

أربعة ،هل بداخلها سائق أم ال...إلخ).

في حالة ما إذا الطفل لم يفهم التعليمة أو واجهة صعوبات ،يمكن أن تطلب منه رسم الشيء مع أكبر

قدر ممكن من التفصيل .تتمثل المرحلة األولية في معرفة ما إذا توصل الطفل إلى تمثيل أو رسم النموذج
بصورة جيدة .في حالة ما إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التعبير أو صعوبة في الرسم وهذا عند طرح

األسئلة حول التمثيالت البصرية أو رسوماته تكون صعبة المعالجة ،هنا يمكن اللجوء إلى طريقة التعرف على
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النموذج وهذا بعرضه بين أشياء مختلفة

(de reconnaissance à choix multiples

 )Procedureفي هذه

الطريقة :يطلب الفاحص من الطفل حفظ صورة لتمثيلها ذهنيا (مثال قط) عندما يصرح الطفل أنه قد نجح في

بناء صورة واضحة للرسم ،يعرض عليه

71

رسما تمثل إحداها الرسمة التي قام ببناء صورة ذهنية لها وهذا من

أجل التأكد من نوعية الصورة التي اكتسبها.

في هذه الطريقة ،البد من إعداد جيد لألداة بحيث يسمح للطفل من التركيز على مختلف الخصائص
والمميزات الصورة .في البداية ،تعرض على الطفل صورة تكون متباعدة مع الصورة الهدف بعدد معتبر من

الخصائص البصرية :طريقة عرض الصورة ،اللون ،الحجم ،التوجه...إلخ بحيث تسهل على الطفل التعرف على

الصورة الهدف .بعدها ،ومن خالل مجموعة منتظمة وخاصة من التمرينات يمكن التركيز أكثر على خاصية
واحدة من هذه الخصائص ،واحدة تلوى األخرى مثال عرض صورة مضلة وتعيينها بين

نفس الشكل لكن مختلفة من حيث التوجه.

71

مضالت تكون من

أو عرض سيارة ثم تعيينها بين  71سيارات من نفس النوع ولكن تختلف في اللون...إلخ.

البد من التأكد من تخزين الصورة في الذاكرة طويلة المدى ،ولهذا فإن أغلب تمارين التدريب يمكن

إعدادها عن طريق مراعاة التباعد بين زمن عرض الرسم ومرحلة التعرف عليه ،اإلجابة على األسئلة الشفهية
التوضيحية أو إعادة الرسم .في حالة ما إذا واجه الطفل صعوبات حادة في هذه المرحلة هنا يمكن اللجوء إلى
الطريقة المسماة (االسترجاع المتباعد  )Récupération espacéeالمتمثلة في التباعد التدريجي بين زمن العرض

(النموذج) وزمن التعيين ( ،)Vander Linde, Coyette et Seron, 2000خالل سيرورة استثارة الصورة الذهنية البد
من مراقبة عدم تسريع سيرورة المعالجة البصرية للصور وبناء الصور الذهنية .خالل مرحلة مراقبة وتحليل
(معالجة) الصورة يمكن توجيه شفهيا عملية تحليل الطفل وهذا لفت انتباهه وتركيزه لخصائص معينة باستخدام
أسئلة (عند إغماض عينيك ،هل يمكنك رؤية لون القط؟ هل هو في وضعية الجلوس ،نائم أو واقف ،اتجاه رأسه

إلى اليسار أم اليمين أو األمام...الخ)
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 المشاهدة غير المباشرة Visualisation indirecte

نفس المبادئ السابقة نجدها خالل هذه المرحلة ،االختالف الوحيد هو غياب النموذج .بحيث على الطفل

بناء صورة ذهنية انطالقا من كلمة مقدمة إليه شفهيا .مثال "حاول استحضار كلب ،كما لو أنك تراه وعيناك

مغمضتان" كما في المرحلة السابقة ،يمكن مساعدة الطفل خالل محاولة بناء صورته الذهنية وهذا باقتراحات
خالل بناءه ذهنيا وهذا من أجل تطوير وتنمية الخصائص البنائية للصورة .مثال "نطلب منه إن كان الكلب الذي

يراه كبي ار أم صغيرا ،شعره طويل أم قصير "...من المستحسن أن نبدأ هذا التعليم الخاص بالمشاهدة غير
المباشرة ببناء الطفل لصور أشياء أو أشخاص يعرفهم من قبل (دراجته ،دميته ،أخته الكبرى ،سريره )...بعدها
يمكننا إدخال تمرينات على عناصر ترتبط بطريقة غير مباشرة والتجارب الخاصة ،كما البد من طرح أسئلة أكثر
خصوصية للشيء المطلوب وهذا للتأكد من أن الطفل قد تكونت حقا لديه صورة ذهنية صحيحة واضحة للشيء

الهدف.
ب -تعلم الكلمات المكتوبة المزودة بالرسومات المدمجة
عند التأكد من إمكانية الطفل بناء صور ذهنية واضحة للكلمات ،ينتقل بعدها إلى استخدام الطريقة
المسماة ( )Orthographe illustréeلتسهيل عملية التعلم يمكن تقسيم األداء إلى مراحل كما يمكن تقسيم الكلمات
التي تستخدم تدريب الطفل عليها إلى عدد محدد في كل حصة ،ويختلف عدد الكلمات المقدمة لكل حالة
باختالف القدرات التي يتمتع بها هذه األخيرة بمعنى يتحكم في ذلك الفروق الفردية لكل طفل ،بمعنى أن كل

حصة تحتوي على عدد من الكلمات تتناسب وقدرات الخاصة لكل طفل.
تتمثل الخطوة األولى في إمالء مجموعة الكلمات (القائمة) التي نود تعليمها للطفل وهذا من أجل معرفة
إذا ما كان يرتكب أخطاء أم ال (ما هي الحاالت التي يرتكب فيها األخطاء) وفي حالة إمالء الكلمات المتشابهة

صوتيا تختلف كتابيا البد من توضيح معنى الكلمة للطفل جيدا .عند تحديد الكلمات التي يخطأ فيها الطفل

(يجب إعادة اإلمالء هذا ألن بعض األطفال ما يكتبون نفس الكلمة بأشكال مختلفة كما هناك من األطفال من
قد يكتبها صحيحة وهذا صدفة فقط) توضع في قائمة التدريب .هذا بالنسبة للكلمات التي تكتب بأشكال مختلفة

وتنطق بنفس الصورة حيث البد من ربط الكلمة بالمعنى ،أما بالنسبة للكلمات الشاذة أي صعبة الكتابة هنا البد
من إتباع  71خطوات:
 نقل الكلمة والرسمة مع رؤية النموذج :تعرض كل كلمة لوحدها على الطفل بعدها تبين الخصائصالمميزة لكل كلمة ،كما نذكره بمعناها بعدها نريه الكلمة مكتوبة مزودة برسم يدل على معناها ،بعدها

نطلب منه إعادة كتابتها مع الرسمة بعد رسمها نطلب منه وصف الرابط الموصول بين الكلمة والرسمة.

في حالة ما إذا اهتم الطفل ببعض العناصر اإلضافية الموجودة ،ال يجب تشويشه ألنها قد تساعده فيما
بعد على االسترجاع والتذكر بحيث يمكن استخدامها كمؤشر يساعد على االحتفاظ الجيد بصورة الكلمة
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ومن ثمة االسترجاع الجيد لها من الذاكرة ،كما البد من لفت انتباه الطفل إلى أن نفس الحرف يمكن

كتابته بصورة مختلفة.

 النقل المباشر للكلمة والرسمة مع غياب النموذج :نعرض على الطفل الرسمة وبعد مالحظتها نخفيالنموذج ونطلب من الطفل إعادة رسمها ،وفي حالة ما إذا أخطأ الطفل هنا نرجع إلى المرحلة السابقة
بمعنى يقوم بكتابة والرسم والنموذج موضوع أمامه .في حالة ما إذا الحظنا أن الطفل قد تسرع في

مشاهدة النموذج علينا من تحذيره وتوجيهه لتدقيق والتركيز.

 نقل الكلمة والرسمة بعد مدة :بعد التمكن من رسومات القائمة خالل المرحلتين األوليتين ،نطلب منالطفل إعادة رسم وكتابة الكلمة وذلك خالل فترات متباعدة بعد

17

دقائق من رؤية النموذج 37 ،دقيقة،

ساعة في نهاية الحصة .وفي حالة الخطأ يتم عرض النموذج مرة أخرى.

 نقل الكلمة دون الرسمة :في هذه المرحة ،تعرض الكلمة على الطفل شفهيا ،وعليه استحضار الكلمةالمزودة بالرسمة ذهنيا ،بعدها عليه كتابتها ،في بداية على الطفل أن يستحضر الكلمة ذهنيا قبل
كتابتها.
ت-

مراقبة التعلم Contrôle de l’apprentissage

 التقييم اآلني ( )Evaluation immediateقبل بداية التعلم ،البد من إعداد قائمتين  Aو Bمن الكلماتالتي تسمح لنا بمراقبة تأثير التدريب ومنه معرفة الفرق الذي أحدثه طريقة البصرية الداللية لدى الطفل.
القائمة

A

هي التي تكون موضوع التعليم في حين القائمة

B

ستكون قائمة للمراقبة (ضابطة) ،عند نهاية

تعليم القائمة ( )Aالكلمات المدونة يتم دمجها مع تلك التي لم يخضع للتدريب ثم يتم إمالءها جميعا على

الطفل .إذا كانت الكلمات المدربة أحسن من تلك التي لم تدرب فهذا يعني أن التدريب قد نجح ،البد من
السؤال حول الصورة التي تمثل كل كلمة كتبت بصورة سليمة ،كذلك بالنسبة للكلمات المدربة والتي تم

ارتكاب الخطأ فيها ،في حالة ما إذا ال حظنا أن الطفل لم يستطيع استدعاء الصورة الممثلة لها ،هذا
البد من إعادة عملية التدريب.
 الحفة لمدة طويلة :البد من التأكد من الحفظ لمدة طويلة وهذا من خالل إعادة استحضارها وهذا علىمراحل متفاوتة من أجل التأكد من االحتفاظ بها في الذاكرة طويلة المدى .على المعلم وخالل الخوض

في قائمة جديدة من الكلمات الطلب من الطفل استرجاع القوائم السابقة وهذا خالل عملية اإلمالء مع
استحضار الصور المرفقة لكل كلمة.
ث -التدريب على تحويل التعليم
 مختلف نشاطات الكتابة :وتتمثل هذه النشاطات في اإلمالء والنقل ،من المستحسن الطلب من الطفلمختلف النشاطات الكتابية كالتعبير الكتابي ،التلقائي...الخ أو تعيين الكلمات التي تم تعلمها.
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 األشكال المشتقة :خالل التدريب ،يمكن تدريب الطفل على استخدام رسمة واحدة لكلمات مشتقةمورفولوجيا (حرفيا) مثال صورة أو رسمة أسنان بالنسبة لألسنان ،طبيب أسنان.
ج-

التدريب على التصوير اآللي Entrainment à l’auto imageries

إن الهدف من هذه الطريقة هو ربط الصورة الخطية للكلمة بالمعنى .وهنا تقوم الحالة بكتابة الكلمات

ووضع رسومات من إنتاج خياله أي تكون من صنعه الخاص .هذه التقنية بطبيعة الحال ال تقوم بتصحيح جميع
األخطاء.
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خالصة الفصل:

تم في هذا الفصل التطرق لإلطار النظري حول القراءة وصعوباتها وبصورة خاصة العسر القرائي،

مقتصرين على أهم الجوانب التي تخدم بحثنا ،بحيث تناولنا أهم المفاهيم المقدمة للقراءة باعتبارها مظه ار من

مظاهر السيميولوجيا من جهة وكذا كعملية معرفية نفسوعصبية من جهة أخرى ،تتشكل من ميكانيزمين أساسيين
متكاملين ومتداخلين في نسق معقد من الناحية المعرفية وكذا العصبية ما أدى إلى تعدد وتباين النماذج المفسرة

لهما والمتمثالن في ميكانيزم التعرف على الكلمة وكذا الفهم ،كما يتحدد الجانب النفسو معرفي في كون القراءة
سيرورة معرفية تتدخل وتتشابك فيها العديد من العمليات المعرفية ،فهي عبارة عن معالجة بصرية لسلسة من

الدوال الخطية ،ومنه تتمثل في استدخل معلومة بصرية ومن ثم معالجتها بصريا وفق تسلسلها المكاني على

مستوى المفكرة البصرية الفضائية وتحويلها من الصورة البصرية إلى صورة لفظية ومعالجتها وفق تسلسلها

الزمني وتحليلها وكذا إعادة تركيبها ويتم هذا على مستوى الحلقة الفونولوجية ،وربطها بمدلولها وهذا من خالل
استرجاعه من الذاكرة طويلة المدى هذا بالنسبة للكلمات المؤلوفة أما تلك غير المألوفة –الجديدة – فيتم إرسالها

إلى الذاكرة طويلة المدى وتخزينها داخل المعجم الذهني في صورتيها الخطية وكذا الفونولوجية وكل هذا

باالعتماد على اإلداري المركزي ،وتشكل مواضع المعالجة السابقة الذكر مكونات الذاكرة العاملة .التي تعتبر أهم

العمليات المعرفية المتدخلة في أي سلوك يقوم به الفرد ومنه المعالجة اللغوية وبصورة خاصة القراءة.

وفي نفس الفصل تعرضنا ألهم وأخطر الصعوبات التي قد يواجهها الطفل أثناء تعلم القراءة ،ويعتبر

اضطراب عسر القراءة مهما بالنظر إلى اإلحصائيات التي تبين نسبة انتشاره في الوسط المدرسي ،كما تكمن
خطورة االضطراب في كونه اضطراب نمائي وبالتالي صعوبة التخلص منه بصورة نهائية هذا من جهة ،وكذا

غموض السبب الرئيسي لالضطراب هذا ما يفسره تعدد النظريات التي تناولته ،ونجد من أهمها النظرية العصبية

واللسانية وكذا المعرفية هذا من ناحية أخرى ،باالضافة إلى عدم تواجده في شكل موحد وانما يظهر لدى الفرد
الواحد في ما أسماه  Habib .2010بالكوكبة من األعراض ،هذا ما دفع بالعلماء تفضيل استخدام مصطلح
اضطرابات عسر القراءة عوض اضطراب القراءة ،وقد يرجع ذلك إلى اختالف األعراض المصاحبة لكل شكل

من أشكاله ،وقد اقتصرنا في بحثنا على تناول عالقة هذه االضطرابات باضطراب أهم العمليات المعرفية ،وهذا
من منطلق أن من أهم أشكاله نجد عسر القراءة الفونولوجي (اضطراب الوظيفة الفونولوجية) عسر القراءة

السطحي (اضطراب المعالجة البصرية) عسر القراءة المختلط ،وكذا من منطلق ما سبق ذكره في كون القراءة
عبارة عن تمثيل المدلول باستخدام دوال رسومية خطية (الكتابة) ومن هنا تتجلى عناصر السيميوز (الوظيفة

السيميولوجية) والكل يتم معالجته على مستوى نظام واحد أال وهو نظام الذاكرة العاملة التي تعتبر مقر المعالجة
المعرفية بصورة عامة .وفي األخير عرضنا أهم البرامج التي تستخدم في التكفل بهذه االضطرابات والتي اعتمد
عليها في بناء برنامج الرسم المقترح في الدراسة الحالية.
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 :1-1الدراسات االستطالعية

تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة هامة ألي بحث علمي ،تمكن الباحث من المعرفة األولية لمكان البحث

وكذلك تساعد في تحديد األدوات التي يراها مناسبة إلجراء الدراسة ،فهي أساس المرحلة التحضيرية من البحـث،
إنها مرحلة البحث عن الفرضيات الممكنة
وتمثلت دراستنا االستطالعية في:
 -2خطوات إعداد نشاط الرسم المقترح
 -3التحقق من الخصائص السيكومترية لالختيارات المطبقة في الدراسة.
1-1-2

مجاالت الدراسة االستطالعية:

 -1-1-1-2المجال المكاني:
تم إجراء هذه الدراسة في ثالث مدارس على مستوى مدينة سطيف وهم" :بوشالغم الطاهر" و"حشمي

حسين" ،و"ميدوني شريف ".

 -2-1-1-2المجال الزماني:
بدأت هذه المرحلة من الدراسة الميدانية  50أكتوبر  5003وانتهت في  50مارس .5001
الجدول رقم  :0يبين توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية في المدارس المختارة
المدارس
نوع الدراسة
الدراسة االستطالعية

بوشالغم الطاهر

حشمي حسين

ميدوني الشريف

المجموع

08

00

08

00

 -3-1-1-2المجال البشري:
لما كان الهدف من الدراسة ككل هو الوقوف على مدى مساهمة نشاط الرسم في تحسين القراءة من
خالل تحسين أهم القدرات المعرفية المتدخلة فيها (عملية القراءة) لدى التالميذ الذين يعانون من صعوبات

القراءة بصفة عامة ومن العسر القرائي بصورة خاصة ،كان لزاما علينا في البداية التحقق من الخصائص
السي كومترية لالختبارات التي تقيس الجوانب التي درست في بحثنا والمطبقة في الدراسة ،ولهذا الغرض تمثلت
عينة الدراسة في مجموعة من التالميذ تتراوح أعمارهم من ( 17إلى

12

تلميذا وتلميذة اختيرت بصورة عشوائية.

سنة) ،وقد تكونت عينة الدراسة من

17

كما استعننا كذلك بآراء  11أساتذة ومختص في ميدان التعليم واألرطوفونيا (معلمين ومختصين أرطفونيين)

وهذا من أجل تحكيم برنامج الرسم وكذا االستمارات المطبقة في الدراسة.
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المنهج المستخدم في الدراسات االستطالعية

تم اعتماد المنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة الظاهرة ،كما توجد في الواقع فيصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها

تعبي ار كيفيا أو كميا.
-3-1-2

أدوات جمع بيانات الدراسة االستطالعية

وقد تمثلت في مجموع االختبارات المطبقة من أجل قياس متغيرات الدراسة وكذا االستمارات ومجموع
أنشطة الرسم المكونة للبرنامج المقترح.
اعتمدت الدراسة االستطالعية على مجموعة من الخطوات تمثلت في:
 )0اختيار

00

تلميذ بصورة عشوائية وذلك لقياس الخصائص السيكومترية لالختبارات التالية:

 اختيار لعيس "القراءة".

 اختيار الوعي الفونولوجي
 اختبار القدرة السيميولوجية
 اختيار الكتابة.

 اختيار المعالجة البصرية.
 اختيار الذاكرة العاملة.

 )5اختيار  00محكم تمثلوا في :اساتذة جامعيين في تخصص األرطفونيا وكذا علوم التربية ،ومعلم ومختص
في األرطفونيا من أجل حساب صدق المحكمين.
الجدول رقم  :0يبين قائمة المحكمين لالستمارات وبرنامج الرسم
العدد

المحكمين
أساتذة جامعيين –تخصص أرطفونيا-

73

أساتذة جامعيين –تخصص علوم التربية -

71

معلمين-مرحلة ابتدائية-

72

مختصين أرطفونيين

72

أما بالنسبة لألدوات اإلحصائية فتختلف باختالف األداة وتمثلت في:
 بالنسبة لالختبارات المطبقة في الدراسة:
لقد اعتمدنا في استخراج الثبات والصدق على:
الثبات  :قمنا في كل مرة بتوزيع االختبار على عينة األطفال المختارة ،وللتأكد من ثبات االختبار نقوم بتمرير
االختبا ر للمرة األولى على األطفال ونسجل النتائج المتحصل عليها في التمرير األول ثم نعيد تمرير االختبار
في مدة تعدت  03أشهر على نفس عينة األطفال لكي نسجل النتائج المتحصل عليها في التمرير الثاني ،ثم
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نقوم بحساب معامل االرتباط مرتين (لتمريرين األول والثاني) للتأكد من وجود عالقة دالة بين التمريرين وبالتالي

إمكانية تعميم االختبار على عينة البحث.

الصدق :قمنا باستخراجه من الثبات وذلك وفق العالقة التالية الصدق= الثبات√
وتمثلت االختبارات في:
 اختيار "القراءة".
 اختيار الوعي الفونولوجي
 اختيار اإلمالء.

 اختيار المعالجة البصرية.
 اختيار الذاكرة العاملة.

 اختيار القدرة السيميولوجية.

 بالنسبة لالستمارات وبرنامج الرسم المقترح في الدراسة:
لقد اعتمدنا للتحقق من الخصائص السيكومترية لالستمارات المطبقة في الدراسة وكذا االنشطة المقترحة

في برنامج الرسم على:

الصدق :قمنا باستخدام صدق المحكمين واعتمدنا في ذلك على طريقة الوشي لحساب معامل االتفاق بين

المحكمين وذلك باستخدام المعادلة التالية:

𝟐𝒏𝒆−𝑵/
𝟐𝑵/

حيث أن = CVR :نسبة صدق المحتوى
ne
N

=CVR

Content Validity Ratio

= عدد المحكمين الذين اتفقوا على الفقرة األساسية في قياس المجال الذي تندرج تحته.

= العدد الكلي للمحكمين.

واستهدف التحكيم ما يلي:

 وضوح عبارات المقياس وكذا االستمارات وقياسها لما وضعت ألجله. معرفة مدى مالئمة النشاطات والموضوعات لألهداف المرجوة. -مدى مناسبة الزمن لتطبيق أنشطة البرنامج.

 مالئمة األنشطة واألدوات المعتمدة في البرنامج وسن التالميذ. اضافات ممكنة تخدم البرنامج والبحث بصفة عامة. تحديد المدة الالزمة لتطبيق برنامج الرسم المقترح.وتمثلت االختيارات أو البدائل في:
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 -عبارة جوهرية

 -عبارة مفيدة وليست جوهرية

 -عبارة غير جوهرية (بلقيدوم بلقاسم ، 5011 ،ص)511

-2-1-2

معالجة نتائج الدراسات االستطالعية

 -1-2-1-2معالجة نتائج الخصائص السيكومترية لالختبارات:
أ -الخصائص السيكومترية الختبار القراءة:
تم إعداد هذا النص من طرف إ .لعيس إسماعيل ( )2771انطالقا واستلهـاما من اختبار القراءة من طرف

). (J.Zwoboda

 إةهار معيار صدق وثبات اختبار الق ارءة لعيس (:)0110
خالل الدراسة الحالية ،وبعد تطبيق االختبار على أفراد المجموعة

(00

تلميذ) واعادة تطبيقه للمرة الثانية

(التمرير الثاني) وذلك بعد  3أشهر من التمرير األول تحصلنا على النتائج التالية:

الجدول رقم  :0يبين نتائج الخصائص السيكومترية الختبار القراءة.
اختبار القراءة

الخصائص السيكومترية

معامل االرتباط R

0085

الصدق

0050

اتضح من خالل النتائج المعروضة على الجدول أن معامل االرتباط بيرسن قدر بـ  ،R=0.93هذا ما يفسر

لنا االرتباط القوي عند درجة حرية  =0.02

حيث توجد عالقة قوية بين التمرير األول لالختبار والتجربة

الثانية التي تعتبر كمرحلة ثانية لتمرير االختبار على نفس األطفال ،مما يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي
تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمتعامل االرتباط بيرسن وقيمة الصدق.

ب-

الخصائص السيكومترية الختبار الوعي الفونولوجي
قامت بتكييفه وتقنينه في إطار شهادة الدكتوراه الباحثة (أزداو)2012 ،
 إةهار معيار صدق وثبات اختبار الوعي الفونولوجي المتحصل عليها من طرف أزداو (:)0100
قمنا بالتأكد من صدق وثبات االختبار المكيف من طرف الباحثة أزداو ( )3023بإتباعنا طريقة إعادة

االختبار بحيث طبقنا االختبار على عينة متكونة من

10

طفال (التمرين األول) وبعد فترة أعدنا تطبيق نفس

االختبار على نفس العينة (التمرين الثاني) تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول الموالي:
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الجدول رقم  :0يبين نتائج الخصائص السيكومترية الختبار الوعي الفونولوجي.
اختبار الوعي الفونولوجي

الخصائص السيكومترية
0.93

الصدق

0.83

معامل االرتباط R

يتضح لنا من خالل النتائج المتحصل عليها والمدونة في الجدول أعاله أن معامل االرتباط بيرسن

 ،R=0.93وهذا ما يفسر لنا االرتباط القوي عند درجة حرية

α=0.02

بمعنى توجد عالقة قوية بين التمرير األول

لالختبار والتمرير الثاني له على نفس أفراد العينة ،كما تحصلنا على قيمة الصدق تساوي

0.83

أي نسبة

%92

وهي نسبة قوية ،وهذا ما يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل

االرتباط بيرسن وكذا نسبة الصدق.

ج -الخصائص السيكومترية الختبار القدرة السيميولوجية لـ "لعيس (:")0110
هو اختبار قام بإعداده الباحث إسماعيل لعيس ( )3002ويهدف إلى تحديد خصائص التمثيل الخطي لدى

األطفال بصورة خاصة الذين يعانون صعوبة تعلم القراءة ،من خالل رسم موضوع مقترح.
 إةهار معيار صدق وثبات اختبار القدرة السيميولوجية المتوصل إليها:

للتأكد من صدق وثبات هذا االختبار على أطفال عينة البحث ،قمنا بحساب الخصائص السيكومترية
لنفس االختبار على عينة تتكون من  10طفل وتحصلنا عند تطبيقنا لالختبار على العينة في التمرير األول وكذا

في التمرير الثاني وذلك بعد  2أشهر على النتائج المدونة في الجدول التالي:

الجدول رقم  :0يبين نتائج الخصائص السيكومترية الختبار الفدرة السيميولوجية.
اختبار القدرة السيميولوجية

الخصائص السيكومترية
0025

الصدق

0021

معامل االرتباط R

يتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها أن معامل االرتباط
مستوى داللة

α=0.02

R=0.28

وهذا ما يفسر االرتباط عند

وهذا يعني أنه توجد عالقة بين التمرير األول والتمرير الثاني لنفس االختبار على نفس

أفراد المجموعة ،كما تحصلنا على الصدق وذلك باستخراجه من الثبات على نتيجة

المتحصل عليها تأكد لنا صالحية تعميم االختبار على عينة البحث.

165

0.03

ومن خالل هذه النتائج

الفصل الرابع
د-

مجتمع الدراسة وإجراءاتها

الخصائص السيكومترية الختبار الكتابة لغالب (:)0100
طبق االختبار من طرف الباحثة "غالب "2142 ،في رسالة الدكتوراه المعنونة" :عسر القراءة في الوسط

العيادي المدرسي الجزائري -تناول معرفي لساني في التعريف والتشخيص والتدريب من خالل تعيير اختبار تقييم

القراءة-واقتراح برنامج للفحص والتدريب على القراءة" .حيث تمت هذه الدراسة على حوالي  35تلميذ وتلميذة.
 إةهار معيار صدق وثبات اختبار االمالء لغالب (:)0100

قمنا بتطبيق مهمة اإلمالء على أفراد العينة وبعد  2أشهر أعدنا تطبيق إمالء نفس النص على نفس أفراد
العينة فتحصلنا على النتائج التالية:
الجدول رقم  :6يبين نتائج الخصائص السيكومترية الختبار الكتابة

معامل االرتباط

الخصائص السيكومترية
0085

مهمة الكتابة
الصدق

0050

يتضح لنا من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله أن معامل االرتباط
االرتباط القوي عند مستوى داللة

α=0.02

R=0.93

وهذا ما يفسر لنا

حيث توجد عالقة قوية بين التمرير األول لالختبار والتمرير الثاني له

لنفس أفراد العينة ،كما تحصلنا على نتيجة الصدق

0.80

وهذا ما يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق

من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط بيرسن وكذا نتيجة الصدق المسجلة.

ه -الخصائص السيكومترية الختبار المعالجة البصرية:
واعتمدنا في ذلك على اختبار األجراس وهو اختبار مقتبس من بطارية

( Bale –Bilan Analytique du

 )Langageوالتي قامت بإنجازه مجموعة من الباحثين التابعين إلى أكاديمية قرونبل ""Académie de Gronoble
والمتمثلين في

Jaquer ROX et Sylviane VALDOIS.

وآخرون.

 إةهار معيار صدق وثبات االختبار:
إن اعتمادنا على اختبار األجراس كان بسبب أن هذا األخير بسيط وسهل التنفيذ لكل األطفال في العالم

حيث أنه اختبار عملي عكس البند األول الذي هو لفظي وبالتالي فإن تطبيقه كان سهال ،غير أن هذا لم يمنع
من التأكد من ثبات االختبار بحيث تم تطبيقه على عينة مكونة من

10

طفل (التمرين األول) وبعد مدة أعدنا

تطبيقه على نفس أفراد العينة وقمنا بحساب معامل االرتباط بين درجات التمرير األول ودرجات التمرير الثاني
فتحصلنا على النتائج التالية:
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الجدول رقم  :0يبين النتائج الخاصة بالخصائص السيكومترية الختبار المعالجة البصرية

الخصائص السيكومترية
0085

اختبار األجراس
معامل االرتباط R
الصدق

0050

نستنتج من خالل النتائج المتحصل عليها أن معامل االرتباط

(االرتباط القوي) عند مستوى داللة

α=0.02

R=0.93

وهذا ما يفسر العالقة القوية

حيث توجد عالقة قوية بين التمرير األول لالختبار والتمرير الثاني

لنفس االختبار وذلك على نفس أفراد العينة كما استنتجنا قيمة الصدق والتي وصلت إلى  ،0.80ويؤكد لنا
صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط
و-

α

وقيمة الصدق.

الخصائص السيكومترية الختبار الذاكرة العاملة:
يشمل هذا التناول مجموعة اختبارات تقيس قدرة نظامي الذاكرة النشيطة (المفكرة البصرية  -الفضائية

والحلقة الفونولوجية) والمصممة من طرف

( )Baddly & Gathercole 1982و(& all 1989

 ،)Yuillوالتي تم

تكييفها على الواقع الجزائري من طرف (قاسمي أمال  )2001باإلضافة الختبارات ()Siegel R.S & Rayan 1989

المكيفة من طرف (سعيدون سهيلة .)2004


إةهار معيار الصدق والثبات الختبار الذاكرة العاملة لبادلي :Baddely
لقد تم تطبيق االختبار على عينة متكونة من

10

طفال وبعد

2

أشهر قمنا بإعادة التمرير (تجربة ثانية)

نفس االختبار على نفس أفراد العينة ،وبعد حساب معامل االرتباط بيرسن بين درجات التمرير األول الخاص
بالتجربة األولى ودرجات التمرير الثاني والخاص بالتجربة الثانية تحصلنا على النتائج التالية:
الجدول رقم  :0يبين نتائج الخصائص السيكومترية الختبار الذاكرة.
اختبار الذاكرة لـ Baddeley

الخصائص السيكومترية
0025

الصدق

0025

معامل االرتباط R

اتضح من خالل النتائج المعروضة على الجدول أن معامل االرتباط قدر بـ

االرتباط عند مستوى

α=0.02

R=0.52

هذا ما يفسر لنا

حيث توجد عالقة بين التجربة األولى والتي تتمثل في تمرير االختبار للمرة األولى

والتجربة الثانية التي تعتبر كمرحلة ثانية لتمرير االختبار على نفس األطفال كما تحصلنا على قيمة الصدق

التي قدرت بـ  ،0.03وهذا يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل
االرتباط بيرسن وكذا قيمة الصدق.
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 2-2معالجة نتائج الخصائص السيكومترية لالستمارات وبرنامج الرسم المقترح في الدراسة
 بالنسبة لالستمارات المطبقة في االختبار:
وهي عبارة عن مجموعة استمارات تم االعتماد عليها من أجل تشخيص التالميذ الذين يعانون من العسر

القرائي وهي:

 استمارة شبكة المالحظة
 استمارة المقابلة

 استمارة جمع البيانات موجهة لألولياء
 استمارة المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة
وقد تم االعتماد في بنائها على مجموعة من االستمارات واألدوات وكذا التراث النظري حول اضطراب

العسر القرائي باإلضافة إلى أراء األساتذة والمعلمين والمختصين في األرطفونيا وكذا في ميدان التربية والتعليم
وبناء المناهج والتقويم التربوي .ففيما يخص االستمارات الموجهة لألولياء وكذا الفريق البيداغوجي فقد اعتمدنا
بصورة خاصة على االستمارة التي أعدها لعيس ( )2771وقد قام بتقييم قائمة األسئلة وتنقيط العبارات من حيث
محتواها ومالئمتها للموضوع المدروس ووضوحها وسالمة لغتها ،وذلك بإعطاء نقطة على سلم من  17نقاط .وتم
ن و −ن2/

حساب درجة الصدق بطريقة معادلة ''لوتشي'' :ص م=

ن2/

بعد تطبيق المعادلة على كل سؤال من أسئلة االستمارة ،تبين أنها صادقة (ص م أكبر أو تساوي  7.1في

كل سؤال) عدا ثالثة أسئلة تم حذفها نهائيا من طرف الباحث.

الجدول رقم  :0درجات الصدق من حيث الميزات العامة لألداة
ميزات المقياس

الدرجة

عالقته بالموضوع

7.7

الوضوح اللغوي

7.1

المدة الزمنية إلجرائه

7.7

سهولة التصحيح

7.6

أما من حيث ثبات األداة ،فكانت نتائج إعادة التطبيق مقاربة من نتائج التطبيق األول بحيث تحصلنا على
قيمة مرتفعة لمعامل االرتباط لـ ( .)0.32( Pearsonإ .لعيس ،0110 ،ص .ص)000-000.

كما اعتمدنا كذلك في بنائها على مظاهر اضطراب العسر القرائي وأراء المختصين األرطفونيين وبصورة

خاصة المختص

األرطفونيMouchnino, 2015(:

 .)Philippeأما استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي

لألسرة فقد تم تكييف استمارة الباحث عبد العزيز السيد الشخص .بعد عرض االستمارات على عينة المحكمين

المختصين تحصلنا على النتائج التالية:
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الجدول رقم  :01نتائج صدق المحكمين بالنسبة لشبكة المالحةة:

لقد أسفرت المعالجة االحصائية لصدق المحتوى عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق

المفردات كما هو موضح في الجدول المبين أدناه:
األبعاد

معامل صدق المحتوى
0000

البنود
يرد استجابة لما يسمعه

الفهم

يتفاعل مع النص المنطوق

0000

الشفهي

يقيم مضمون النص المنطوق

0000

يفهم الحديث

0000

يتواصل مع الغير

0000

يقدم ذاته ويعبر عنها

0000

االتصال البصري

0000

التعبير

توظيف المعارف المكتسبة

0000

الشفهي

احترام زمن العرض

0000

مستويات الصوت مناسبة للمقام

0000

سالمة اللغة من حيث البنية والتوظيف

0000

اإلشارات وااليماءات

0000

يفهم ما يق أر

0000

يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

0000

يعيد انتاج المعلومات الواردة في النص المكتوب

0000

يستعمل استراتيجية في القراءة ويفهم مضمون النص

0000

مستويات النص مناسبة للمقام

0000

التمييز بين الحروف المتقاربة في الشكل

0000

القراءة

(الفهم

والتعرف

على الكلمة) نطق الحروف التي تكتب وال تنطق

الكتابة

والخط

0000

استخدام التنغيم بطريقة صحيحة

0000

السرعة مناسبة

0000

مراعاة عالمات الوقف

0000

يتعرف على مختلف أشكال الحروف وضوابط الكتابة

0000

يتحكم في مستويات اللغة المكتوبة

0000

رسم خطوط وأشكال ممهدة للكتابة

0000

خط الحروف منفردة مع احترام مقاييس الكتابة

0000

استعمال سليم لحركات المد والتنوين والشدة

0000

كتابة سليمة للكلمات أثناء االمالء

0000

المحافظة على البعد بين الكلمات عند النسخ

0000

استعمال عالمات الوقف

0000
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اكمال جملة تبين رأيه حول موضوع أو شخصية ما

0000

ترتيب عدة صور مزودة بأحداث خطيا تعبر عن قصة واعادة نسخها

0000

جمالية الخط

0000

الجدول رقم  :00نتائج صدق المحكمين بالنسبة لالستمارة الموجهة ألولياء األمور:

لقد أسفرت المعالجة االحصائية لصدق المحتوى عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق

المفردات كما هو موضح في الجدول المبين أدناه:

البنود

األبعاد

معامل صدق المحتوى
0000

معلومات خاصة بالحالة

أسئلة عامة حول الطفل

معلومات حول األسرة

أسئلة عامة حول اسرة الطفل

0000

معلومات عن ظروف الحمل

0000

معلومات حول الوالدة

0000

معلومات بعد الوالدة

0000

األمراض التي يعاني منها الطفل

0000

االعاقات التي يعاني منها الطفل

0000

الحوادث التي تعرض لها الطفل

0000

األدوية التي تناولها الطفل

0000

طريقة التواصل التي يستخدمها الطفل

0000

اسئلة حول النمو الحس حركي للطفل

0000

اسئلة حول الحركة العامة للطفل

0000

اسئلة حول الحركة الدقيقة للطفل

0000

الجانبية عند الطفل

0000

أسئلة حول مرحلة الصرخات عند الطفل

0000

أسئلة حول مرحلة المناغاة

0000

أسئلة حول ظهور الكلمات عند الطفل

0000

أسئلة حول ظهور الجملة عند الطفل

0000

طريقة التواصل

0000

تنفيذ األوامر البسيطة

0000

تنفيذ األوامر المعقدة

0000

نوعية الكالم عند الطفل

0000

النطق عند الطفل

0000

المظاهر السلوكية في مرحلة الرضيع

0000

سلوكات أثناء اللعب

0000

سلوكات الطفل مع بقية األطفال

0000

المظاهر السلوكية في مراحل الطفولة

0000

معلومات حول الوالدة

التاريخ الطبي للحالة

النمو الحسوحركي

النمو اللغوي للحالة

الجانب السلوكي للطفل
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تاريخ العائلة

الوضعية العائلية

0000

السوابق العائلية

0000

المستوى العلمي والثقافي للعائلة

0000

كيفية تعامل العائلة مع الطفل

0000

الجدول رقم  :00نتائج صدق المحكمين بالنسبة الستبيان المقابلة النصف موجهة الموجه للمدير والمعلم:

لقد أسفرت المعالجة االحصائية لصدق المحتوى عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق

المفردات كما هو موضح في الجدول المبين أدناه:
األبعاد
معلومات

البنود
حول

المؤسسة
التعليمية

اسئلة

معلومات خاصة
بالتلميذ

حركي

عدد التالميذ بالمدرسة
نظام التدريس بالمدرسة (الساعي)

0080

عدد األقسام بالمدرسة لكل مستوى

0013

عدد األساتذة بالمدرسة

0013

حضور المعلم

0000

حول الطريقة المستخدمة في التدربس من طرف المعلم

المعلم

الجانب

معمل صدق المحتوى
0013

الحسو

0000

سلوك المعلم في المدرسة مع الزمالء

0013

سلوك المعلم في المدرسة مع التالميذ

0080

المستوى الدراسي

0000

منذ متى وأنت تعرف الطفل

0080

متوسط العمر في القسم

0013

هل يتلقى الطفل مساعدة في المدرسة

0080

اللغة المستخدمة في القسم

0000

اللغة التي يفضل استخدامها الطفل

0000

سبب التكفل

0000

هل يحضر الطفل

0000

سبب الغياب أو التأخر

0000

هل أعاد السنة

0000

السنة المعادة

0000

المظهر الخارجي

0080

سبب الغياب أو التأخر

0000

المشي

0000

الجري

0000

القفز

0000

الصعود والنزول

0000

األلعاب الحركية الكرة مثال

0000
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يقوم بنشاط التركيب ()puzzle legos

0000

استخدام أدوات التنظيم

0000

الحركية الكتابية الرسم النسقي

0000

لديه خط سيئ

0000

يرتجف أثناء عملية القص

0000

يجد صعوبة في الجانبية

0000

المفردات

0000

تراكيب الجمل /القواعد

0000

وضوح التعبير (النطق ،الصوت)

0000

يأخذ الكلمة ،يقوم بتوجيه الحوار

0000

يعبر عن أفكاره
اللغة والتواصل

0000

يتأتئ أو يتمتم

0000

التعبير الكتابي

0000

األسئلة

0000

التعليمات

0000

القصص

0000

مفاهيم درست بالقسم

االنتباه والتركيز

المستوى التعليمي
للطفل

وبصورة

خاصة القراءة

0000

تعليمات كتابية

0000

أسئلة استبيان كانرز  27بند

0000

تتبع الحالة موضوع الحوار

0000

يبحث عن الكلمات ،ينسى تسمية بعض األشياء

0000

يقدم إجابات خارج الموضوع

0000

ينظر إلى ردة فعل قبل تنفيذ التعليمة أو تكملة التعليمة

0000

يستطيع سرد حادثة أو قصة بصورة صحيحة

0000

يمكنه إعادة صياغة جملة

0000

نقص الرصيد المفرداتي

0000

يخلط بين مصطلحات لغوية

0000

يقوم الطفل بمجهود في القسم

0000

القراءة

0000

الفهم القرائي

0000

الرياضيات

0000

اللغة المكتوبة

0000

بقية المواد

0000

التواصل مع الكبار

0080

مع األطفال

0000
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الوظائف

االجتماعية

والسلوكية للطفل
داخل
المدرسي

المحيط
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االندماج داخل المجموعة

0080

االستقاللية /التبعية في النشاطات الحرة

0080

االستقاللية والتبعية في النشاطات الموجهة

0080

يق أر بمتعة واهتمام

0000

يق أر ببطء

0000

عند استرجاع قصة قراءها يسردها بتسلسلها الزمني

0000

عند استرجاع قصة قرئت عليه يسردها بتسلسلها الزمني

0000

يفهم النص المقروء عليه

0000

يفهم النص الذي يقرؤه

0000

يقوم بالتصحيح في حالة عدم الفهم أو التوقف

0000

يحترم عالمات الوقف لفهم الفكرة

0000

يرتكب الكثير من األخطاء عند القراءة

0000

يتعرف على شكل الكلمة (الطريقة الكلية)

0000

يتحكم في قواعد التحويل الحرفي الصوتي

0000

يجد صعوبة في كتابة الكلمات المألوفة

0000

متمكن من المفاهيم األساسية للرياضيات (القيم ،االتجاهات ،التحليل)

0000

يجد صعوبة في قراءة األرقام

0000

يجد صعوبة في كتابة األرقام

0000

في حالة االحباط (االخفاق)

0080

قدرات تتبع قواعد سلوكية

0080

القدرة على التحكم في نفسه (انتظار دوره /يتحكم في تصرفاته

0080

القدرة على مواجهة صعوبات عالئقية (انفصال عن زميل مقرب)

0080

القدرة على مواجهة مواقف وأحداث جديدة (خرجات/انضمام زميل جديد)

0080

العدوانية

0000

نقص النضج

0000

نقص الثقة

0000

درجة النشاط

0000

المزاج

0080

سلوكات استثنائية:

0000

البكاء

0080

أحالم اليقظة نعم

0080

الحركات ال إرادية

0080

انسحابي

0000

قضم أظافر باألسنان

0000
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اندفاعي

0000

مص األصبع

0013

الجدول رقم  :00نتائج صدق المحكمين بالنسبة الستمارة المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة:

لقد أسفرت المعالجة اإلحصائية لصدق المحتوى عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق

المفردات كما هو موضح في الجدول المبين أدناه:

وظيفة رب األسرة أو مهنته بالتفصيل

معامل صدق المحتوى
0000

البنود

األبعاد

المرتب الشهري لرب األسرة بالتقريب

0000

مستوى تعليم رب األسرة

0000

وظيفة ربة األسرة أو مهنتها بالتفصيل

0000

المرتب الشهري لربة األسرة

0000

مستوى تعليم ربة األسرة

0000

االجتماعي مصادر أخرى لدخل األسرة

المستوى
االقتصادي لألسرة

0000

إجمالي دخل االسرة في الشهر

0000

عدد أفراد األسرة

0000

مقر السكن (حضري ،شبه حضري ،ريفي)

0000

طبيعة السكن (منزل خاص ،شقة ،كراء)

0000

قرب مكان العمل عن السكن

0000

مصاريف إضافية

0000

دخل الفرد في الشهر

0000

 بالنسبة ألنشطة الرسم المقترحة كبرنامج للتكفل بالعسر القرائي:
عبارة عن مجموعة من المواضيع للرسم تقدم لتالميذ يتراوح سنهم ما بين  11-1سنة يعانون من اضطراب
عسر القراءة.
أما فيما يخص الخطوات واإلجراءات المتبعة في اعداد نشاطات الرسم فلقد تمثلت في:
 االطـالع علــى الخلفيــة النظريـة لــدور الرســم فــي نمـو وتطــور الطفــل النفســي والمعرفـي وهــذا مــن خــالل
أهم النظريات المعرفية وبصورة خاصة نظرية بياجيه حول النمو المعرفي.

 تفقد عدد من الكتب المدرسية وكتب الدعم وبصورة خاصة كتب القراءة واألنشـطة الجزائريـة والمغربيـة
وكذا الفرنسية.

 االطــالع علــى عــدد مــن بـرامج الرســم التشخيصــية والعالجيــة ،مركـزين علــى األنشــطة والبـرامج التــي
تعتمد بصورة خاصة على نشاطات الرسم.
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الجدول رقم  :00نتائج صدق المحكمين بالنسبة الستمارة المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة:

لقد أسفرت المعالجة االحصائية لصدق المحتوى عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق

المفردات كما هو موضح في الجدول المبين أدناه:

معامل صدق المحتوى بالنسبة لكل من
أنشطة الرسم

طبيعة

رسم حر
التخطيط
التنقيط
تكملة الرسم
الحواجز
الرموز
المتشابهات
المتاهات
االستكشاف
المسارات
رسم الفصول
األربعة
الرسومات المدمجة
مواضيع للرسم

النشاط

صحة المادة

ارتباط المحتوى

سالمة الصياغة

المسطرة

الرسم

العلمية لمحتوى

باألهداف

البرنامج

اللغوية ألنشطة

وضوح عبارات
مواضيع الرسم

تماشي المدة الزمنية
وطبيعة النشاط

واالهداف المسطر له

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0080
000
0000
0080
0080
0080
0080
0080
0080

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0080
0080
0080
0080

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0080

0000
0000

0080
0000

من خالل توزيعنا لالستمارات وكذا برنامج نشاط الرسم المقترح على األساتذة والمختصين المحكمين تم
تسجيل بعض التغييرات وتعديل بعض البنود وكذا األنشطة وهذا تبعا للتوجيهات المقدمة من طرف المحكمين

نذكر أهمها:

 تغيير الفئة العمرية للدراسة إلى ( 8إلى

22

سنة) بحيث كانت في البداية من ( 9إلى

23

سنة) وذلك

وحسب ما ذكره األساتذة المحكمين ومن منطلق الدراسات النفسية (علم النفس النمو للطفل بصورة
خاصة) والبيداغوجية تتموضع المرحلة األولى أي من  9إلى

23

سنة بين الفترات االنتقالية للنمو النفسي

وكذا المعرفي للطفل وهي مرحلة انتقالية (حدية) تعتبر فترة حرجة في النمو ،كما يختلف معدل نمو (من
حيث الخصائص) أطفال  9سنوات عن أطفال

23

سنة .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى وبعد االطالع

على االطار النظري حول القراءة والميكانيزمات المتدخلة فيها تبين وكما أشرنا سابقا أنه وحسب ما ذكره

()M.Fayol ,all,199

نحو سن تسع إلى عشر سنوات القارئ العادي ال يستعين باستراتيجية الترميز

الفونولوجي وهذا لنضج المسار المفضل وهو االمالئي الذي تكون القراءة فيه مباشرة ألن الكلمات

المقدمة له مخزنة ومعروفة من قبل وهي كلمات مألوفة ومتكررة.

 تغيير اتجاه األنشطة حيث كان في البداية من اليسار إلى اليمين نحو االتجاه المعاكس وذلك بالنظر
إلى خصوصية كتابة اللغة العربية التي يكون اتجاهها من اليمين إلى اليسار ومنه لتفادي الخلط في
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التوجه المكاني وتنمية الوعي بالتوجه المكاني وكذا الجانبية ومنه تفادي الخلط وكذا التقليل مما يطلق
عليه في علم النفس المعرفي االزدحام المعرفي.

 تغيير بعض الرموز المستخدمة في األنشطة وخصوصا تلك المستمدة من برنامج Attention mes yeux

وذلك لعدم وجودها في الوسط االجتماعي الثقافي للطفل كسيارة االسعاف التي كانت ممثلة بسيارة بها

إشارة

تم تعويض اإلشارة بشكل هالل

(كما هي ممثلة في بيئة الطفل).

 االستغناء عن بعض األنشطة لعدم وضوحها وبالتالي صعوبة تنفيذها من طرف الطفل.

 الضبط اللغوي لبعض المصطلحات ،وكذا التصحيح اللغوي لبعض التعليمات المقدمة للطفل حتى
يتمكن من فهمها جيدا.

 إدراج نشاطات تمس الجانب اللغوي بحيث في البداية اقتصرت النشاطات المقترحة في البرنامج على
رسومات ألشياء ،وبعد عرض البرنامج على األساتذة اقترحوا إدراج نشاطات تمس الجانب الخطي
اللغوي كالنشاط الذي يطلب من الطفل وضع دائرة على الكلمات التي تبتدئ بالحرف /ج/
-2-1-2

./ğ/

استنتاج عام من الدراسة االستطالعية:

لقد تم في هـذا العنصـر التأكـد مـن الخصـائص السـيكومترية لـألدوات المسـتخدمة فـي البحـث ،وقـد سـاعدتنا

الدراسة السابقة من تحديد أهم المتغيرات التي يمكن لها أن تتـدخل وتـؤثر فـي نتـائج الد ارسـة وبالتـالي العمـل علـى
ضبطها أثناء القيام بالدراسة.

 -0-0الدراسة التجريبية
يتناول الجزء الحالي منهج الدراسة الميدانية واجراءاتها حيث يتم تحديد المنهج المتبع وعرض عينة الدراسة

ومواصفاتها ثم األدوات المستخدمة في الدراسة وتحديد المعالجة اإلحصائية ثم الخطوات اإلجرائية.
-1-2-2

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي الذي يعتمد على تصميم مجموعة واحدة خضعت لقياس قبلي وبعدي
وذلك للتأكد من فعالية نشاط الرسم لتحسين األداء القرائي لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية من

نوع عسر القراءة ،واشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 متغيرات مستقلة :وتتمثل في نشاط الرسم ودوره في تحسين األداء القرائي لدى األطفال الذين يعانون
من صعوبات قرائية.

 متغيرات تابعة :وتتمثل في المتغيرات الناتجة عن نشاط الرسم في تحسين األداء القرائي التعرف على
الكلمة ،الفهم ،القدرة الفونولوجية ،االنتباه البصري ،الذاكرة العاملة ،القدرة السيميولوجية كما تقاس

باالختبارات المستخدمة في الدراسة الحالية.
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عينة الدراسة:

يمكن توضيح كافة المعلومات المتعلقة بعينة الدراسة على الوجه التالي:
 شروط ومواصفات العينة. -خطوات اختيار العينة.

 -1-2-2-2شروط ومواصفات العينة:
حسب ما ورد في الطبعة الرابعة من دليل تشخيص واحصاء اضطرابات العقلية ) (DSM IVفإنه يمكن

وضع تشخيص الضطرابات صعوبات التعلم عندما تكون قدرات الحالة حسب النتائج المتحصل عليها في
االختبارات المقننة والمقدمة بصورة فردية والمرتبطة بالقراءة أو الحساب أو التعبير الكتابي ،تحت المستوى

المفروض ،مع األخذ بعين االعتبار متغير السن والمستوى الدراسي وكذا درجة الذكاء .وحسب فلتشر وآخرون

( )Fletcher et al, 2004نستخدم مصطلح "الخاصة" ( )Spécifiqueعند توفر معيارين:

 معيار عام  :Critère généralويتمثل في غياب التخلف الذهني (وهذا حسب نتائج اختبارات الذكاءالكالسيكية )QI

 -معيار االستبعاد

d’exclusion

 :Critèreأي استبعاد التأخر العام ،واالعاقات الحسية ،والظروف

المحيطية غير المشجعة كأسباب أولية

لالضطرابات(Chokron .S, 2010, p.10) .

هذا من جهة ومن جهة ثانية وانطالقا من تعريف اضطراب عسر القراءة الذي وضعته المنظمة العالمية
للصحة ( )OMSوالتي تعتبر اضطراب عسر القراءة ''كصعوبة دائمة للمرور للغة المكتوبة .وهو اضطراب
نمطي يحدث عند طفل ذكاءه عادي ال يشكو من اضطرابات حسية ،وال يعاني من مشكل اجتماعي عائلي أو

تربوي أو وجداني وال يعاني من حرمان ثقافي أو بيداغوجي يمكن تفسير االضطراب على أساسه''0

) (Cheminal, Brun, 2002, p.1ويعد هذا التعريف حسب غالب ) (2013هو األكثر استعماال خاصة في

المجال البحثي وهو التعريف الذي تدرجه المنظمة ضمن الجدول الخاص باالضطرابات النمطية في القدرات
المدرسية" التي تحوي بدورها ثالثة فصول هي اضطراب القراءة النمطي واضطراب الضبط اإلمالئي النمطي

ر اضطرابات الكفاءات الحسابية النمطية ) (Sauvageot ; Metellus, 2002, p.14نقال عن (غالب،0100 ،
وأخي ا

ص .)010.وهو بدوره يعتمد على نفس المعايير التي حددها

(et al, 2004

 )Fletcherبحيث البد من غياب

اإلعاقة الذهنية ،وكذا استبعاد أسباب أولية قد تؤدي إلى صعوبة في اكتساب القراءة ،كاإلعاقات الحسية أو

أسباب أخرى بيئية عاطفية وتربوية .ومنه ،ومن خالل ما تم ذكره كان علينا مراعاة ضبط عدد من المتغيرات
الوسيطة والدخيلة في اختيار أفراد مجموعة الدراسة الستبعاد تأثيرها على نتائج الدراسة الحالية ويتمثل في:
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 أن يكون أفراد العينة من األطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية ،تمس جانبي التعرف على الكلمة

وكذا الفهم ،ومن أجل تحديدهم اعتمدنا على اختبار القراءة للعيس ( )3002المستمد من اختبار زوبادا

( )J. Zwobada, 1975-1979وهذا لكونه يقيس جانبي الفهم والتعرف على الكلمة.
 أن تكون نسبة الذكاء لديهم  09فما فوق وهذا وفقا الختبار كلومبيا.

 أن يكون أفراد العينة من األطفال الذين تمدرسوا لمدة عامين فما فوق أي أن يكون مستواهم الدراسي
بين السنة الثالثة والرابعة ابتدائي وذلك ألنه ''من وجهة نظر علمية فإننا نميز أي طفل أنه يعاني من

عسر القراءة'' إذا أظهر تأخر في القراءة على األقل بعامين ذكاءه عادي ،كما يمكن إلغاء األسباب

العضوية والوظيفة أثناء التشخيص'')Cosalis.S, Gharolles, Sprenger, 1996, pp.145-146( .

 أن يتراوح العمر الزمني ألفراد العينة ما بين ( )22-8سنة تقريبا.

 استبعاد كل الحاالت التي تعاني من اضطرابات حسية (بصرية ،سمعية...إلخ) وكذا سلوكية وذلك
باالطالع على الملف العيادي للتلميذ ،وباالعتماد على االستمارة المستخدمة في البحث.

 أن يكون المستوى االجتماعي واالقتصادي بين أفراد العينة متقارب ،لذا قمنا باالعتماد على استمارة
المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة.

حيث بينت كل من دراسة فالش

(& al, 2009

 )Flussأن المستوى التعليمي عامل يميز بين ضعاف

القراءة والقراء العاديين وكذا دراسة زرمان ( )Zorman, 1999التي أظهرت أثر المستوى التعليمي والمهني للوالدين
على المهارات الما وراء الفونولوجية عند الطفل ،ودراسة

(& Gerard,1996

 )Brainantالتي أكدت على عامل

مهنة األب في تحديد مستوى القراءة عند الطفل عموما ،مهما كان العامل االجتماعي فاألطفال الذين ينتمون إلى
محيط ال يوفر التحفيزات الضرورية والتي تشكل القاعدة الضمنية للتربية الرسمية ) (l’éducation formelleتكون

المهارات الفونولوجية لديهم ضعيفة

)(Lonigan, Bergess & Anthony, 2000

النتائج التي توصلت إليها الباحثة أزداو خالل دراستها( .أزداو ،0100 ،ص)00.

ومنه على القراءة .وهي نفس

 تساو المستوى اللساني أي أن كل األطفال ينتمون إلى وسط لساني واحد أي لغة األم هي العربية

''الدارجة'' .حيث أن الدراسات تباينت حول أثر االزدواجية اللغوية على تعلم القراءة تشير دراسة (

 )1994ودراستي ليزو وسييجل

(& Siegel, 2003

 )Leseauxوكامبل وسايس

المذكورتين من طرف باس ومارائ بروتون وديمون

(& Sais, 1995

(Marec-Breton & Demont, 2010

Perregaux,

)Campbell

 )Besse,إلى تفوق

مزدوجي اللغة على أحادي اللغة في األقسام التحضيرية ،لم تجد لوران ( )Laurent, 2006أي فروق في النتائج

بينهما( .أزداو)0100 ،



أن يكون أفراد العينة من الجنسين أي ذكور واناث.
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 -2-2-2-2خطوات اختيار العينة:

سارت عملية اختيار العينة الكلية للدراسة وفقا لعدد من الخطوات اإلجرائية التي يتم توضيحها فيما يلي:
 اختيار المدارس التي طبقت بها الدراسة.أ-

 -اختيار األطفال بهذه المدارس.

اختيار المدارس التي طبقت بها الدراسة

طبقت الدراسة في كل من ثالث مدارس تم اختيارها بطريقة عشوائية ،وهي :مدرسة ''بوشالغم الطاهر''

والواقعة بحي ( )2021مسكن بوالية سطيف ،مدرسة ''حشمي حسين'' التي تقع في حي حشمي والية سطيف
تأسست في عام  ،2892فتحت أبوابها سنة  ،2893/08/02تعمل بنظام الدوام الواحد .و''ميدني الشريف'' التي تقع

في حي حشمي والية سطيف تأسست سنة

2890

فتحت أبوابها سنة  .2898وسجلنا فيها:

 توافر شروط ومواصفات العينة بهذه المدارس فيما يتمثل بالعمر الزمني ،المستوى اللساني ،والمستوىاالجتماعي االقتصادي لألسرة ....وغيرها؛

 احتوائها على حاالت تعاني صعوبات قرائية؛ موافقة إدارة المدارس للقيام بدراساتها وتسهيل البحث فيها.الجدول رقم  :00جدول يمثل توزيع التالميذ في المدارس المختارة.
المدارس

بوشالغم الطاهر

حشمي حسين

ميدوني الشريف

المجموع

الدراسة االستطالعية

09

21

29

10

الدراسة التجريبية

03

02

01

8

نوع الدراسة

ب -معايير اختيار التالميذ لهذه المدارس:
لقد روعي في اختيار مجموعة الدراسة ضبط مجموعة من المتغيرات الدخيلة الستبعاد تأثيرها على نتائج
الدراسة الحالية وتتمثل في:
 )0مستوى القراءة:
أن يكون أفراد العينة يعانون من عسر القراءة وانطالقا من هنا كان البد من القيام بتشخيص فارقي ألنه
وحسب بعض الباحثين يعتبر عسر القراءة هي صعوبة دائمة في تعلم القراءة عند طفل ذو ذكاء عادي متمدرس

سليم من أي اضط ار بات حسية.


(( Debray. F.J, Debray. P,1993 , P 12

الديمومة االستمرارية :أي استمرار الصعوبة في تعلم القراءة إلى ما بعد العام الثاني من التمدرس أي
يتراوح مستواهم الدراسي بين السنة الرابعة والخامسة (الطور الثاني).
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الذكاء :استبعاد كل التالميذ الذين يعانون من تخلف ذهني ،حيث البد أن يكون معدل الذكاء يساوي أو
يفوق  ،50وذلك بتطبيق كلومبيا التالميذ عينة الدراسة.



االضطرابات الحسية الحركية :البد من استبعاد كل الحاالت التي تعاني من اضط ار بات حسية
(سمعية ،بصرية...إلخ) وكذا من أي اضطرابات عضوية وهذا باالطالع على ملفاتهم الصحية على
مستوى المدرسة ومن خالل االستعالم من المعلمين وهذا باالعتماد على االستما ارت الموجهة للمعلمين

واألولياء وكذا من خالل االطالع على ملفاتهم الصحية.
 )5العمر الزمني /الجنس:
تم تحديد العمر الزمني ما بين

(22-8

سنة) وذلك من الجنسين (ذكور واناث).

 )3الوسط اللساني:
كل األطفال ينتمون إلى وسط لساني واحد أين اللغة األم هي العربية ونتعرف على ذلك من خالل

االستمارة الموجهة لألسرة.

الوسط االجتماعي االقتصادي الثقافي:

)0

هناك من يرجع عسر القراءة إلى إعاقة اجتماعية ثقافية اضافة إلى صعوبات مادية لألسرة.

(،1931

 )Gresasوهذا باالعتماد على استمارة المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة ،باإلضافة إلى:
 استبعاد كل األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية :فرط النشاط الحركي ،التبولالالإرادي...إلخ.

 وكذا التالميذ الذين يعانون من اضطرابات بيداغوجية وذلك من خالل التغيب المستمر ،وهذاباالطالع على ملفاتهم المدرسية وكذا باالعتماد على االستمارة المطبقة في الدراسة.

-3-2-2

أدوات الدراسة:

استخدمت الدراسة عددا من األدوات التي وقع عليها االختيار ويمكن تقسيمها إلى أدوات المعاينة (لضبط

المتغيرات) وتعتبر مرحلة التناول االجرائي األول ،وأدوات لجمع البيانات وهي مرحلة التناول االجرائي الثاني،
وأدوات التناول اإلحصائي.

 -1-1-5-4التناول اإلجرائي األول :أدوات المعاينة (ضبط المتغيرات)
عليها.

تقدم في هذا العنصر محتوى األدوات واالختبارات الخاصة بضبط المتغيرات وكذا النتائج المتحصل

 )2المالحةة :تعتبر المالحظة من أهم وسائل جمع البيانات والمعلومات ،وتعرف على أنها عملية مراقبة
ومشاهدة السلوك للظواهر والمشكالت واألحداث ،ومتابعة سيرها واتجاهها ،ودراسة سلوك األفراد في مواقف
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معينة ،كما تمكننا المالحظة من الكشف عن خصائص التالميذ موضوع الدراسة

(فاطمة عوض صابر ،ميرفت

علي فاجة ،0110 ،ص )000.وقد قمنا بـ:

 -مالحةة غير مباشرة :من خالل اطالعنا على كراس القسم ودفاترهم

 مالحةة مباشرة :من خالل مالحظة سلوك الطفل في القسم (قراءة ،كتابة ،مشاركة) بعد حضورنا لعددمن الحصص معهم .وهنا اعتمدنا على شبكة مالحظة تم بناءها باالعتماد على الدراسات السابقة حول
مظاهر عسر القراءة وكذا باالعتماد ونموذج تم وضعه من طرف اللجنة الوطنية للمناهج وبصورة خاصة

اللجنة المتخصصة للغة العربية ،وهي شبكة مالحظة خاصة بالتلميذ ،تتميز بكونها وسيلة فحص تبرز
مدى اكتساب وتحكم التلميذ (المتعلم) للموارد المعرفية والمنهجية والكفاءات العرضية المرتبطة بالميدان
الواحد (اللجنة الوطنية للمناهج  )02.وما يهمنا في بحثنا هذا ميدان اللغة الشفهية والمكتوبة .وقد
اعتمدناها في بحثنا هذا كأداة لتشخيص أفراد العينة من أجل ضبط جيد لموصفات العينة.

 مكونات شبكة المالحةة :تتكون هذه الشبكة من أربع ميادين والمتمثلة في ميدان فهم المنطوق والتعبيرالشفهي والقراءة والفهم القرائي والكتابة والخط ،وكل ميدان من هذه الميادين ينقسم إلى عدد من المعايير

والمؤشرات خاصة بكل ميدان ،تحتوي على ثالث بدائل :سليم ،لديه مشاكل ،مضطرب.

وقد تم االعتماد على هذه األداة من أجل اختيار أفراد العينة والمتمثلة في تالميذ يعانون من عسر القراءة

ومنه تم االعتماد على مظاهر االضطراب لبناء شبكة المالحظة.

 )2المقابلة :تستخدم المقابلة كثي ار في البحوث والدراسات ،فهي تمكن الباحث من جمع أكبر قدر ممكن من
المعلومات ،كما يستطيع أن يالحظ استجابات المفحوص على األسئلة ،ومدى انفعاله وتفاعله.

(عبد الرحمان

العيسوري ،0006 ،ص)00.

كما أنها عبارة عن حوار يدور بين الفاحص والمفحوص ،حيث تبدأ بحوار أين يضمن الحد األدنى من
التعاون من طرف المفحوص ،والتي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الحالة.
غليان ،عثمان محمد غنيم ،0111 ،ص)010.

(ربحي مصطفى

وقد قمنا بـ:

 المقابلة مع المدير :الذي عرفنا بالمدرسة وبأقسامها كما أرشدنا إلى األقسام التي اخترنا منها التالميذ.وكذا الحجرة التي أقوم فيها بتطبيق االختبارات واجراءات الدراسة؛

 المقابلة مع المعلم :حيث تعرفنا من خالله على مستوى كل تلميذ في الدراسة "القراءة ،الكتابة،اإلمالء "....وعلى سلوكه أثناء الدرس إلى جانب الحالة النفسية والصحية لكل تلميذ؛

 -المقابلة مع التلميذ :حيث تعرفنا عليه جيدا من خالل تطبيق االختبارات.

 استمارة المقابلة نصف الموجهة:

وهي أد اة استخدمت لغرض التشخيص الدقيق لحاالت عسر القراءة وكذا التحقق من التجانس بين أفراد

العينة .ومن أجل التعرف على بعض الخصائص المرتبطة بالمحيط المدرسي للطفل ،قمنا بإجراء مقابلة مع
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المدير وأيضا المعلمين وألجل ذلك أعددنا قائمة لألسئلة الموجه لهم ،وهذا من أجل استبعاد العامل البيداغوجي

الذي يتعارض والمعايير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية بصفة عامة وتعلم القراءة بصفة خاصة وقد تم
االعتماد في بناء األداة وكذا على االستمارة الموجهة للفريق البيداغوجي للمختص األرطفوني (

Philippe

 .)Mouchnino, 2015وكذا على استمارة المعدة من طرف الباحث (.)Canners
وقد قسم االستبيان إلى قسمان:
قسم خاص بالمدراء واحتوى على محورين:

 المحور األول :اشتمل على معلومات حول المؤسسة التعليمية التي يديرها. -المحور الثاني :اشتمل على أسئلة حول المعلم (المعني).

أما القسم الثاني فهو خاص بالمعلمين ،واحتوى على  6محاور تمثلت في:
 معلومات خاصة حول التلميذ.
 الجانب الحسو حركي:

 الحركية العامة

 الحركية الدقيقة
 اللغة والتواصل.
 االنتباه والتركيز وفي هذا المحور اعتمدنا على استمارة المعدة من طرف الباحث ( )Cannersالموجه
للمعلمين :وأسئلة هذا االستبيان مبينة على الطرق العلمية المستخدمة في المراجع والمراكز التخصصية
األمريكية ،وهي تعتمد على وجود ثالثة أعراض قياسية ليتم تشخيص أن الطفل مصاب باالضطراب من

عدمه ...ويتم إعداد االستبيان بالتعاون بين الوالدين من جهة وبين المدرسة بمساعدة األستاذ المشرف على

الطفل ...كما يجب اإلشارة إلى أنه في العادة ال يتم تشخيص حالة ( )ADHDإال بعد سن السادسة أو
السابعة . ..وفي األخير يتبقى لدى طبيب األطفال أو المختص النفسي أسئلة مهمة حتى يحاول التعرف
على األسباب المحتملة والتي قد تكون هي من أدت إلى اإلصابة باالضطراب...

 األعراض القياسية التي يتم بموجبها تشخيص الطفل:

 .1أعراض ضعف االنتباه ()Attention Deficit Symptoms
 .2أعراض فرط الحركة ()Hyperactivity Symptoms
 .3أعراض االندفاعية ()Impulsively Symptoms
تنقسم أسئلة االستبيان لقسمين رئيسين هما:
 استبيان األسرة ( :)Parents Questionnaireهي أسئلة خاصة باألسرة يشترك كالّ من األب واألم في
اإلجابة عليها مع االلتزام بالتركيز الشديد وعدم خلط تصرفات وسلوكيات الطفل ونسبها لعوامل تربوية.
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 استبيان المدرسة ( :)Schools Questionnaireيقوم المعلم (أو المعلمة) المشرف على الطفل باإلجابة

على اسئلة هذا االستبيان مراعيا الدقة والموضوعية وهذه األسئلة تتحرى سلوك وعقلية الطفل في المدرسة

ومع اقرانه التالميذ .وما يهمنا في دراستنا تلك الخاصة بأسئلة الموجهة للمعلمين حول االنتباه لدى الطفل
وفي هذه الدراسة تم االعتماد فقط على القسم الثاني أي األسئلة الموجهة للمعلمين.

 التعليم وبصورة خاصة القراءة.

 الوظائف االجتماعية والسلوكية المرتبطة بالطفل داخل المحيط المدرسي.
د-استمارة جمع البيانات موجهة لألولياء:
وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة الهدف منها التعرف على الطفل وكذا تشخيص الحالة .وتشتمل

االستمارة على المحاور التالية:

 معلومات خاصة بالحالة.
 معلومات حول األسرة.

 معلومات قبل وأثناء وبعد الوالدة.
 التاريخ الطبي للحالة.

 النمو الحسو حركي للحالة
 النمو اللغوي للحالة.

 الجانب السلوكي للطفل.
وتم االعتماد في بناء أسئلة االستبيان على استمارة الخصائص اللغوية واالجتماعية لألستاذ لعيس ()2771

انطالقا من أن المقاربة العائلية المحيطية للحالة تأخذ بعين االعتبار أساسا للعناصر التالية:

 تتأثر القراءة بصعوبات التكيف في وسط اجتماعي جديد لدى سيئ القراءة ونقص المصادر المحيطيةالتي تسمح بتطوير القدرة القرائية ،وذلك بالمقارنة مع القراء العاديين؛

 تأثير ازدواجية اللغة المبكرة ،في الوسط العائلي ،لدى األطفال سيئ القراءة على تعلم القراءة ،بالمقارنةمع القراء العاديين؛

 تأثير المستوى الثقافي االجتماعي واالقتصادي للوسط العائلي على تعلم القراءة في حالة صعوبة تعلمالقراءة.

إن مقارنة درجة االضطرابات اللغوية وأهم مظاهر عدم التكيف بين القراء العاديين وسيئ القراءة ،يسمح

بتقييم أهمية تأثير هذه العوامل وتدخلها في صعوبة تعلم القراءة.
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أما المعلومات التي تؤدي إلى ثبات وجود اضطرابات نفسية ذهنية واضحة أو صعوبات تعلم عامة ،فإنها

تؤدي إلى استبعاد الحالة من الدراسة ألنها تندرج خارج إطار صعوبة تعلم القراءة كاضطراب مميز أو نوعي

(.(Trouble spécifique

ونظمت العبارات وفق المحاور التالية:
 -1المستوى الثقافي االجتماعي للمحيط األسري الذي يعيش فيه الطفل؛
 -2مدى اهتمام الراشدين بموضوع القراءة عند الطفل؛
 -3مظاهر النمو اللغوي عند الطفل؛
 -1مظاهر االضطرابات الممكنة في الوظيفة اللغوية (النطق ،الكالم واللغة).

(لعيس )0110.

جزين :جزء يتعلق بالظروف العائلية المعاشة واالنتماء الثقافي
وصف األداة :تشتمل استمارة األسئلة أ
االجتماعي ،والتي استلهمنا بنودها من مقياس تحديد االنتماء السوسيو-ثقافي لـ ( )Warner, 1984كونه كيف في
الوسط الجزائري .أما الجزء الثاني من االستمارة فيضم أسئلة حول جوانب النمو اللغوي ومظاهره بناء على
األسئلة التي يتضمنها الفحص األرطفوني للنمو اللغوي.
 استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة:
إن المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة من العوامل التي تؤثر على تحصيل األطفال وتعلمهم ،فهو

يؤثر على نتائج الدراسات المتعلقة بالنعيم لألطفال.

وتضم االستمارة أسئلة مرتبطة بالظروف العائلية المعاشة والتي لها تأثير على دخل األسرة والمستوى
االقتصادي لها وقد تم استلهام بنودها من استمارة الباحث عبد العزيز السيد الشخص الذي قسم المستوى

االجتماعي االقتصادي لألسرة إلى خمسة مؤشرات تتمثل في:
 -مستوى تعليم الجنسين.

 مستوى المهنة أو الوظيفة (للجنسين). -متوسط دخل الفرد في الشهر.

 -ونضيف :الوظيفة االجتماعية لألسرة

هـ-السوابق العيادية:

من أجل وضع التشخيص الفارقي قمنا أيضا باستشارة الملفات الطبية لكل تلميذ ،فلم نسجل أي اضطراب
حسي بصري أو سمعي ،حيث أن الرؤية عند تالميذ العينة حسنة ولم نسجل أي أمراض عضوية مثل

االضطرابات العقلية أو العصبية والتي يمكن أن تعرقل السير الطبيعي للتعلم عند الطفل.
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و-اختبار الذكاء :اختبار كولومبيا ()Colombia

إن اختبار النضج العقلي
وهو سلم النضج العقلي ،يقيس النمو المعرفي العقلي وهو رائز غير لفظيّ .
''كولومبيا'' هو اختبار فردي لتقييم القدرات العقلية لدى األطفال في سلسلة من االختبارات المتجانسة ال يحتاج
إلى إجابة لفظية ويتطّلب نشاط حركي بسيط وضع هذا الرائز بين سنتي ( )1111-1117في جامعة كولومبيا
بنيويورك

()New York

من طرف

(Burgeneisterm Lucille Halawder Blum et Luring Lorje.

:)Blesie

يتكون هذا االختبار من  100لوحة كارتونية بحجم 15 ،و 50سم ،على ك ّل لوحة توجد رسومات يتزايد عددها من
ّ
يتعرف على هذه األشياء وحتى وان كانت خبرته بالحياة والعالم الخارجي
ملون ّ
 3إلى  4ثم  ،5منها ما هو ّ
إن ثمة شروط
محدودة ،فوضوح الرسومات وكبر حجمها ووضوح ألوانها يجعل معظم األطفال يدركونا بسهولةّ .
لتطبيق هذا االختبار .وتتمثل هذه األخيرة فيما يلي:

جد عادية في قاعة مضيئة جدا ال
 مراعاة وجود الفاحص والمفحوص لوحدهما يعمالن في ظروف ّتدخلها األصوات غير مكتظة باألدوات وكل طاولة فارغة؛

 يجلس الطفل بارتياح مقابل الفاحص ويقوم هذا األخير بوضع اللوحات واحدة تلو األخرى فوق الطاولةبطريقة ال يمكن للطفل أن يرى اللوحات التي سبق استعمالها والتي لم يشاهدها بعد .ومن األحسن أن
تستعمل مجموعة من  30لوحة مقلوبة ،وتسحب األولى ثم نضعها ونغطيها بالتي هي قبلها.

يتطّلب هذا الرائز قدرة كبيرة على التمييز وذلك للتعرف على الرسم الذي ال يشبه اآلخرين وبالتالي الكشف

عن مبدأ تنظيم الرسومات التي تسمح بكشف واسراج رسوم واحد فقط.

في اللوحات األولى يكون التمييز سهل ،والعناصر أو الرسومات الموجودة على اللوحة تكون سهلة

اإلدراك ،بخالف تشابهها ماعدا رسم واحد.

التجمع كوجود مجموعة األشياء تتشابه
بعد ذلك يتعقد النشاط أكثر فأكثر ويجب على الطفل اكتشاف مبدأ
ّ

في مجال استعمال االنتماء إلى نفس العائلة وهذا ما يسمح باستخراج رسم دخيل واحد فقط.

خاصة
فإن هذا النوع من التمرينات يقيس فعال القدرات العقلية للطفل ،فهو اختبار يلتمس
وحسب الباحثين ّ
ّ
التصوري أو الفئوي الذي بحث فيه ّعدة باحثين أمثال فيقوتسكي ) (Vigatskyوقولدستان )(Coldstein
الفكر
ّ
وكذلك بياجيه ( .(Dacde.P. Garellim, A, p.p.8-10) )Piagetنقال عن

(لعريبي نورية ،0100 ،ص )000

 كيفية تطبيق االختبار:

يتكون من
االختبار ّ
الباحثة بتطبيق االختبار مع األطفال كانت تأخذ كل طفل على حدا ،نحاول أن تفهم الطفل على أّنه هناك رسم
100

لوحة ،مرقمة من

1

إلى  ،100قامت الباحثة بتقديمها على أفراد العينة ،بدأت

واحد من بين البطاقات ال يتوافق مع الرسومات األخرى ،وعليه أن يتعرف باإلشارة إليه.

 فتقوم بتطبيق ،أو تقديم هذه اللوحات بطريقة مستقيمة أين يكون ترقيمها مقابال للفاحص وغير قابلللقراءة بالنسبة للطفل.
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ونقدم له الرسومات من اليسار إلى اليمين.
ّ
 وبعد هذا ،أي بعد التطبيق ،والحصول على إجابة الفاحص أي التلميذ ،تقوم الباحثة بوضع عالمة )(Xأمام اإلجابة الصحيحة ،واذا كانت اإلجابة خاطئة نضع رقم الشكل أمامها.

 -فيما يخص تعليمات الرائز ،يستوجب تقديم أمثلة قبل بداية االختبار.

تقوم الباحثة بتقديم ) (6لوحات األولي ،فإذا نجح فيها تمر الباحثة إلى اللوحة رقم ) (31فإذا نجح الطفل

في الّلوحة رقم ) (31تعتبر أنه نجح في اللوحات المرقمة من ) (6إلى

أما
(ّ (31

إذا أخفق فيها فتعود إلى اللوحة

رقم ) ،(20إذا قدم الطفل إجابة صحيحة عن اللوحة رقم ( )30تكمل اللوحات إلى غاية اللوحة ).(31

أما إذا أخفق فيها فتعود الباحثة إلى اللوحة رقم ) ،(6فتكمل بعدها لواحدة تلو األخرى ،ويمكن أن تتوقف
ّ
الباحثة عن إكمال االختبار في حالة ما قدم الطفل ) (12إجابة خاطئة من بين ( )23لوحة مقدمة ،وفي كل مرة

تسجل اإلجابات على ورقة التنقيط ،وبعدها تقوم الباحثة بالعمليات الحسابية الستخراج حاصل الذكاء  ،Qحسب

الجداول ،بدليل استعمال

)( (Manuelلعريبي نورية ،0100 ،ص)000

أنظر الملحق رقم (.)71

ي-اختبار القراءة:

 تقديم االختبار:
تم إعداد هذا النص من طرف ا.لعيس إسماعيل ( )3002انطالقا واستلهـاما من اختبار القراءة من طرف

) (J.Zwobodaسنة

2802

في بناء اختبار القراءة باللغة العربية لتالميذ الوسط الجزائري.

 وصف االختبار :تتمثل هذه األداة في نص بسيط للقراءة والفهم بالنسبة لتالميذ في مستوى بداية السنة

الثالـثة ،ينقسم النص الذي يروي أحداث قصة قصيرة إلى ثالث فقرات كل منها تتألف من ثالثة إلى أربع أسطر،
وذلك يتفق مع مستوى قدرة انتباه والتذكر لهذا السن ،وعدد كلمات النص ( )232مفردة دون حساب أدوات الربط

المتكررة بكثرة مثل( :و .إلى )...إال مرة واحدة لكل منها ،مع األخذ بعين االعتبار التدرج في صعوبة المفردات،
حيث يكون ظهورها في النص من األصناف المختلفة (أسماء ،أفعال ،صفات) ظهو ار تتابعيا من بداية النص
إلى نهايته حسب درجة استعمالها وتداولها ويتفق هذا المعيار في غالب األحيان مع درجة السهولة والصعوبة في

الجانب المورفولوجي للكلمات ذاتها .ومفردات النص استخرجت من نصوص القراءة للمستوى التعليمي األول،
ونظمـت باالستناد إلى المعايير المستعملة بصورة خاصة في بناء اختبار القراءة باللغة العربية في الجزائر

للباحـثة ( .)J.Zwobodaوالجدول التالي يوضح األصناف اللسانية لنص القراءة.

(إ .لعيس)0110 ،

الجدول رقم  :06األصناف اللسانية لمفردات نص القراءة
مفردات العالقات

الضمائر

أفعال الحركة

األفعال المجردة

مفردات معتادة

مفردات أكثر صعوبة

نحو

ـه

يذهب

أراد

الصباح

زيادة

على

ها

جمع

ظهر

واحد

األقارب

أن

هم

يأخذ

كان

بعض

حقيبة

مع

هما

خرج

يحرص

مالبس

المحطة

ثم

منه

أغلق

بحث

رحلة

شخصان
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بـ

أتجه

وجد

البيت

األول

من

صعد

تسود

الباب

السلم

و

فتح

ذهلت

داخل

النافذة

إلى

دخل

يتصل

وقت

االثنان

اآلن

أخذ

يبلغ

دخول

قيمة

في

يضع

سرقة

الكيس

بعد

رجع

األول

األشياء

لما

عمل

اآلخر

أدراج

كل

أشياء

الخزانة

أي

آخر

الفوضى

بينما

النهار

سماعة

أما

الهاتف

الشرطة

قصير

الحادث

 كفاءة االختبار :يتأسس صدق األداة حسب الباحثة على ما يلي:
 الخبرة اإلكلينيكية من حيث التعرف على درجة السهولة والصعوبة في قراءة نص بالنسبة لمثل هذهالسن؛

 أراء ومساعدة المعلمين في تحديد الكلمات المتداولة في نصوص القراءة في المستويات الدراسيةالمدروسة؛

 التدرج في سلم صعوبة الكلمات الممثلة لنص القراءة ،كلمات أساسية (كلمات العالقات والضمائر)،كلمات معتادة (أفعال الحركة ،كلمات سهلة) ،كلمات ومجموعة كلمات صعبة (من حيث مكوناتها من

الصوامت والفهم).

في هذا اإلطار ،بالنسبة لنا وعلى مستوى التعرف على الكلمات المتضمنة في النص تمت مراعاة أهم

استراتيجيات القراءة المعتمدة عليها في نماذج اكتساب القراءة اإلحالة ) ،(L'adressageوالتجميع
( ،)L’assemblageوذلـك من خالل:

 قراءة الكلمات األساسية التي تتطلب عملية تعرف كلي (أدوات الربط والضمائر)؛ قراءة كلمات معتادة وسهلة القراءة والفهم والتي تتطلب كنتيجة لذلك بدورها استراتيجية التعرف الكلي،وهي الكلمات الدالة عل األفعال واألسماء المعتادة.

 قراءة كلمات ومجموعة كلمات أكثر صعوبة ،أو غير معتاد عليها في نصوص القراءة سواء علىمستوى التعرف على مجموعة الوحدات الصوتية المكونة لها ،أو على مستوى الفهم (درجة التجريد)،

وهو ما يتطلب استراتيجية التجميع( .إ .لعيس)0110 ،
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 طريقة إجراء اختبار القراءة:

قبل طلب الشروع في القراءة ،وضحنا لكل فرد أن األمر يتعلق بمحاولة إجراء قراءة بالصورة األكثر

سالمة ممكنة ،وليست األكثر سرعة ،وأننا سنحصي األخطاء المرتكبة من طرفه .كذلك ،تمت صياغة تعليمة

االختبار الموجهة للمفحوص على النحو التالي:

"ستق أر هذه القصة بوضوح وتبحث هنا عن الصورة التي رسم فيها ما قرأت ،اق أر إلى غاية هنا".

بالنسبة للفرد ،تتمثل المهمة في قراءة النص المعروض أمامه بصوت مسموع ،حيث تتم قراءة النص
بصفة فردية دون حضور أي شخص آخر ودون تحديد الزمن مسبقا ،حيث للطفل إمكانية التصحيح الذاتي كما
يتلقى التشجيع على المواصلة في حال الشعور بصعوبة أثناء القراءة أو التعثر فيها.

وتم االعتماد على اختيار صورة من بين مجموعة صور تمثل كل منها المشهد المعبر عنه في كل فقرة،

لالطالع على مستوى الفهم ،بحيث يعين الطفل الصورة المناسبة عند االنتهاء من قراءة كل فقرة.

و-

تقييم مستوى القراءة:

يتم حساب درجة قراءة النص لكل فرد بقسمة عدد األخطاء على عدد الكلمات المقروءة (

Lefavrais,

 ،)1967كون معيار درجة األخطاء في القراءة يعد أكثر المعايير استعماال في هذا المجال1976, 1972, ( .

 .)Inizan ; 1972, Chassagnyيقابلها مستوى الفهم بواسطة تعيين الصورة المناسبة ،بوضع عالمة ()7
لإلجابات الخاطئة أو عدم تقديم إجابة ( )1لإلجابات الصحيحة المترددة و( )2لإلجابات الصحيحة المباشرة ،بعد

قراءة الفقرة.

(لعيس ،0110 ،ص.)006.

 إةهار معيار صدق وثبات اختبار القراءة لعيس (:)0110
إن هذا النص ليس هدفه تحديد المستويات المختلفة للقدرة على القراءة ،من حيث تحديد "سن القراءة "

( )âge lexiqueبالمقارنة مع السن الحقيقية أو بالنسبة لمستوى التعليم كما في "مقاييس" القراءة .وحتى بالنسبة
لهذه األخيرة فإن "الخصائص السيكومترية لم تحظى دائما باهتمام مؤسسي هذه االختبارات".

(B. ,1998, p97

)Pierart

ف الهدف األساسي هنا ،هو التمييز بين مجموعتين طرفيتين من القراء في عينة الدراسة ،بتوضيح فارق ذو

داللة بين هاتين المجموعتين ،فاختبار القراءة في هذا اإلطار يندرج ضمن توجه االختبارات التي تسعى لتحديد

"مؤشرات" حول القدرة على القراءة ،اعتمادا على معايير األخطاء والسرعة (.)1923 ،Dubosson

ولقد قام األستاذ لعيس ( )2771بحساب الخصائص السيكومترية وقد تحصل على النتائج التالية:
فبالنسبة لجانب الصدق اعتمد لعيس على م ارعاة الصدق المرتبط بالمحك أو الميزان في نص القراءة،

والذي "يدل على مدى قدرة االختبار على التنبؤ بسلوك المفحوصين في مواقف محددة أو تشخيص ذلك

السلوك ...ويعتبر الصدق المرتبط بالمحك من أفضل طرق دراسة الصدق ،ذلك أن المحكات التي يمكن أن
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تمثل االستعداد أو الخاصية في الواقع الخارجي تعتبر أفضل ميزان لتقدير مدى صدق االختبار"

(مقدم .ع .ح،

 ،0000ص .)000نقال عن لعيس .3002

واذا كان الصدق التالزمي أحد نوعي الصدق المرتبط بالمحك ،إلى جانب الصدق التنبؤي ،فإنه يعتبر
األنسب هنا كون األمر ال يتعلق هنا بالتنبؤ بسلوك أو قدرة معينة وانما بالكشف عن "العالقة بين درجات
االختبار ودرجات المحك في نفس الوقت تقريبا .إن الصدق التالزمي يستعمل للتشخيص."...

(مقدم،0000 ،

ص)000

ونجد من بين أهم أنواع المحكات الفروق في العمر ،الذي يستعمل في االستعدادات والقدرات ،ذلك أن

"القدرات العامة والخاصة تتزايد وتتقدم بوجه عام كلما تقدم السن ،فيمكن اتخاذ مدى تغير متوسط درجات
االختبار تبعا لتغير متوسط أعمار العينة كمحك خارجي لصدق االختبار" .)Stazy.A,1961( .وخالل الدراسة

تحصل الباحث على نسبة االرتباط بين درجات القراءة والسن لعينة متكونة من
 20–9سنوات على قيمة  R=0.9وقيمة المتوسط الحسابي يقدر بـ

0.8

31

تلميذ تتراوح عمارهم ما بين

هذا بالنسبة للصدق التالزمي.

أما بالنسبة لحساسية األداة ،التي يعبر عنها "بالقدرة التمييزية" بين األفراد ،فإنه على غرار بعض اختبارات

القراءة ( ،)Le Favrais, 1969فإنها ترتبط هنا بدرجة سهولة النص ،بالنظر إلى سن أفراد الدراسة االستطالعية؛
ومن جهة ثانية يمكن حساب الصدق التمييزي لنتائج هؤالء األفراد.
في هذا اإلطار فإن متوسط عينة الدراسة االستطالعية ،يعتبر بالنسبة لنا كقيمة مرجعية بحيث أن
انحراف درجة أي فرد يزيد عن القيمة ( )-2يدل على حالة صعوبة القراءة ،ألن القيمة بين ( )-1و( )-2فيها نوع

من الصعوبة في تصنيف األفراد ) .)Piérart,1998, p103وقد قدرت قيمة االنحراف المعيار بـ:

.2.37

أما بالنسبة لثبات األداة ،فإنه يمكن اعتبار ،مع "كوتون" أن "الصدق مظهر الثبات" أي أن المقياس
الصادق يكون ثابتا لكن العكس ليس بالضرورة صحيح.
ومن ناحية ثانية فإن قيمة االلتواء الخاص بتوزيع درجات القراءة ألفراد عينة الدراسة االستطالعية تقترب
كثي ار من الصفر أي من التوزيع االعتدالي ،وهو من أهم المؤشرات على ثبات االختبار ،حيث اعتمد الكثير من

الباحثين في إعداد قوانين الثبات وحسابه على معيار التشتت.

()Gilford, 1974

فقيمة معادلة االلتواء( 3 :المتوسط – الوسيط)  /االنحراف المعياري
( 1.10 = 0.00/ )0.00-0.01( 0إ .لعيس ،0110 ،ص )000-010

وخالل الدراسة الحالية ،وبعد تطبيق االختبار على أفراد المجموعة

(00

تلميذ) واعادة تطبيقه للمرة الثانية

(التمرير الثاني) وذلك بعد  3أشهر من التمرير األول تحصلنا على معامل االرتباط بيرسن قدر بـ  ،R=0.93هذا
ما يفسر لنا االرتباط القوي عند درجة حرية

=0.02

 ، بينما كانت قيمة الصدق  0050مما يؤكد لنا صالحية

تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمتعامل االرتباط بيرسن وقيمة الصدق.
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 -2-3-2-2عرض وتحليل نتائج التناول اإلجرائي األول :أدوات المعاينة
أ -عرض نتائج التناول اإلجرائي األول:
 )4عرض نتائج المالحةة:

لقد تم االعتماد على الشبكة من أجل تشخيص تالميذ يعانون من عسر القراءة لذلك وفيما يخص ميدانا

الفهم والتعبير الشفهي تم اختيار التالميذ الذين تكون اجاباتهم ما بين العادي والمتوسط في حين ميدانا القراءة
والكتابة فقد تم االحتفاظ بالتالميذ الين أظهروا اضطرابا حادا.

يوضح لنا الجدول رقم ( )28نتائج شبكة المالحظة المطبقة في الدراسة ،حيث تحصلنا على النتائج المبينة

في الجداول أدناه:

الجدول رقم  :00يمثل نتائج أفراد العينة فيما يخص شبكة مالحةة التلميذ –الفهم والتعبير الشفهي-

يرد استجابة لما يسمع

يتفاعل مع النص المنطوق

يقيم مضمون النص

المنطوق

يفهم الحديث

يتواصل مع الغير

يقدم ذاته ويعبر عنها

االتصال البصري

توظيف المعارف المكتسبة

احترام زمن العرض

مستويات الصوت مناسبة للمقام

سليم

سليم

متوسط

سليم

متوسط

متوسط

سليم

سليم

والتوظيف

سليم

سليم

سليم

سالمة اللغة من حيث البنية

التالميذ

فهم الشفهي

اإلشارات وااليماءات

البنود

التعبير الشفهي

سليم

الجدول رقم  :00يمثل نتائج أفراد العينة فيما يخص شبكة مالحةة التلميذ –الفهم والتعرف على الكلمة-

يفهم ما يق أر

يستعمل المعلومات الواردة في النص

المكتوب

يعيد انتاج المعلومات الواردة في

النص المكتوب

يستعمل استراتيجية في القراءة ويفهم

مضمون النص

التمييز بين الحروف المتقاربة في

الشكل

نطق الحروف التي تكتب وال تنطق

استخدام التنغيم بطريقة صحيحة

مستويات النص مناسبة للمقام
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السرعة المناسبة

التالميذ

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مراعاة عالمات الوقف

القراءة (الفهم والتعرف على الكلمة)

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب
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الجدول رقم  :00يمثل نتائج أفراد العينة فيما يخص شبكة مالحةة التلميذ –الكتابة والخط-
يتعرف على مختلف أشكال الحروف وضوابط الكتابة

يتحكم في مستويات اللغة المكتوبة

رسم خطوط وأشكال ممهدة للكتابة

خط الحروف منفردة مع احترام مقاييس الكتابة

كتابة الحروف في مختلف الوضعيات مع احترام مقاييس

الكتابة

استعمال سليم للحركات المد والتنوين والشدة

كتابة سليمة للكلمات أثناء االمالء

المحافظة على البعد بين الكلمات عند النسخ

استعمال عالمات الوقف

اكمال جملة تبين رأيه حول موضوع أو شخصية ما

ترتيب عدة صور تعبر عن قصة كتابيا

التالميذ

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

مضطرب

جمالية الخط

الكتابة والخط

مضطرب

 )2عرض نتائج المقابلة:
يوضح لنا الجدول رقم ( )55نتائج المقابلة بالنسبة للمدير والمعلمة ،حيث قمنا بتطبيق استبيان المقابلة

وتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول أدناه:

الجدول رقم  :01يبين نتائج المقابلة بالنسبة للمدير والمعلمة
البنود

نةام

حضور

الطريقة المتبعة

الجانب

اللغة

االنتباه

التعليم

التدريس

المعلم

في التدريس

الحسو

والتواصل

والتركيز

خاصة القراءة

االجتماعية

منتةم

الطريقة الكلية

عادي

عادي

طبيعي

مضطربة

عادي

بالمدرسة

مدرسة ميدوني

دوام واحد

حركي

وبصورة

الوةائف
والسلوكية للطفل

شريف
مدرسة

حشمي

دوام واحد

منتةم

الطريقة الكلية

عادي

عادي

طبيعي

مضطربة

عادي

حسين
مدرسة بوشالغم
الطاهر

دوام واحد

منتةم

الطريقة الكلية

عادي

عادي

طبيعي

مضطربة

عادي

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع أفراد العينة عاديين بحيث ال يعانون من مشاكل ال بيداغوجية

وال حسية حركية وال اجتماعية سلوكية سوى كونهم يعانون من اضطراب في القراءة.

 )2عرض نتائج االستمارات الموجهة لألسرة (جمع البيانات /المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة)
يوضح لنا الجدول رقم ( )53حوصلة حول النتائج المتحصل عليها من خالل االستمارات الموجهة لألولياء

وذلك بهدف جمع معلومات حول الطفل وكذا المحيط الذي نشأ فيه ،وبتطبيقنا لالستمارات تحصلنا على النتائج

المبينة في الجدول أدناه:
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الجدول رقم  :00يبين نتائج االستمارات الموجهة لألسرة
البنود

ةروف الحمل

السوابق

النمو

النمو

الجانب

الوضعية

مستوى

متوسط دخل

السوابق

سلوك األولياء

والوالدة

المرضية

الحس

اللغوي

السلوكي

االجتماعية

تعليم

األسرة

العائلية

اتجاه الطفل

عادية

غائبة

عادي

عادي

اسرة

متقارب

غائبة

حسن إلى جيد

حركي
اسرة

الطفل

عادي

الوالدين
صغيرة/مسكن

ثانوي

/جامعي

خاص

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع األطفال من أسر صغيرة ومتقاربة من الناحية االجتماعية

واالقتصادية.

 )9عرض نتائج الذكاء" :رسم رجل"
يوضح لنا الجدول رقم ( )50نتائج اختبار الذكاء بالنسبة ألفراد المجموعة ،حيث قمنا بتطبيق اختبار

كلومبيا وتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي:

الجدول رقم  :00يبين نتائج أفراد العينة على اختبار الذكاء
حاصل الذكاء
19.600
195652
19.625
19062
05620
0.60
05612
1906.
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األفراد
91
92
90
90
95
9.
90
9.
90

يظهر من خالل الجدول ( )50أن نتائج المجموعة كانت جيدة حيث تمكن األطفال من تجاوز درجة ،50

هذا ما يدل على أن أفراد هذه المجموعة ال تعاني من عجز على مستوى الذكاء ،حيث تم حساب نسبة

باالعتماد على دليل االختبار.

 )5عرض نتائج اختبار القراءة:
الجدول رقم  :00يبين نتائج أفراد العينة على اختبار القراءة
األفراد

درجة القراءة

الفهم

الفرق بين درجات القراءة وقيمة المتوسط المعيارية

1

3.2

3

-2.1

2

2.02

2

-1.22

3

0.12

0

-0.10

4

2.81

3

-2.83

5

2.92

2

-3.00
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6

3.33

3

-2.31

7

1.02

1

-2.22

8

2.32

2

-1.32

9

0.33

0

-0.39

المجموع

24,13

18

المتوسط الحسابي

2,68

2

االنحراف المعياري

1,50

1,58

النسبة المئوية

%29.99

%29.46

نالحظ من خالل هذا الجدول أعاله أن نتائج أفراد العينة ضعيفة جدا في عملية القراءة سواء تعلق األمر

بجانب الفهم وحتى التعرف على الكلمة ،ومنه فإن األطفال يعانون من صعوبة عميقة في عملية القراءة.
ب -تحليل نتائج أدوات المعاينة عند أفراد المجموعة:
 )4تحليل نتائج شبكة المالحةة والمقابلة:
من خالل النتائج المتحصل عليها باالعتماد على شبكة المالحظة:

بالنسبة لميدان الفهم والتعبير الشفهي نالحظ أن أفراد العينة يتمتعون بفهم شفهي عادي بحيث أنهم
يقدمون استجابة لما يسمعونه كما يتفاعلون مع المتحدث وهذا يبن أن لديهم فهم عادي خالل الوضعية

التواصلية ،كذلك بالنسبة للتعبير بحيث نجد أن أفراد المجموعة يعبرون عن أنفسهم باستخدام لغة سليمة من
حيث البناء كما أن التواصل البصري طبيعي وال يواجهون صعوبة في التواصل مع الغير سواء الزمالء وكذا

المعلم.
أما فيما يخص اللغة المكتوبة فقد ركزنا على التالميذ الذين يواجهون صعوبات حادة في الفهم وكذا
التعرف على الكلمة وذلك أثناء القراءة ،بحيث تميزت قراءاتهم بكثرة األخطاء المرتكبة وهذا يرجع بصورة أساسية

إلى عدم تمكن الطفل من االستراتيجية السليمة في القراءة ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى عدم تحكم التلميذ من

قواعد التحويل الخطي الصوتي ،وكذا طول زمن القراءة بسبب بطيء العملية واضطراب في استخدام عالمات
الوقف ،مما أدى إلى صعوبة فهم المادة أو النص المقروء.

أما فيما يتعلق باإلنتاج الخطي فلقد الحظنا على أفراد العينة اضطراب واضح في عملية الكتابة يتجلى
في األخطاء المرتكبة سواء أثناء عملية االمالء وانما أيضا خالل عملية النسخ ،مما يبين عدم تحكم التلميذ

لضوابط وقواعد الكتابة كما الحظنا في انتاجاتهم الخطية عدم احترام المسافات وكذا مقاييس الكتابة وانعدام
المحافظة على البعد بين الكلمات مما أثر على جمالية الخط.

أما فيما يتعلق باستمارة المقابلة فلقد تم اختيار أفراد العينة متقاربين من حيث نظام الدوام وكذا طريقة

التدريس بحيث جميع المعلمين يعتمدون على الطريقة الكلية في عملية التدريس ،كما اقتصرنا على التالميذ
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الذين يبدون سلوكات عادية في الوسط المدرسي بحيث تم استبعاد الحاالت التي تعاني من اضطراب االنتباه

وكذا فرط النشاط مركزين بذلك على أن يكون ألفراد العينة اضطراب عسر القراءة دون وجود اضرابات خصوصا

البيداغوجية منها مصاحبة.

 )2االستمارات الموجهة لألسرة:
لقد حاولنا من خالل االعتماد على االستمارات الموجهة لألسرة اختيار تالميذ يكون نموهم الحس الحركي

وكذا اللغوي عادي ومتقاربين في الجانب االجتماعي الثقافي وكذا االقتصادي لألسرة ساعين بذلك تحقيق

التجانس بين أفراد العينة قدر المستطاع .بحيث كان جميع األفراد ينتمون إلى وسط اجتماعي ثقافي اقتصادي

حسن إلى الجيد.

أ-اختبار الذكاء:
من خالل تطبيق اختبار كلومبيا على أفراد العينة وهذا من أجل استبعاد عامل االعاقة الذهنية الذي يؤثر
في عملية القراءة لدى األطفال ومنه التأكد من أن أفراد العينة ال يعانون من انخفاض على مستوى الذكاء بحيث

كانت النتائج المتوصل إليها تبين أن حاصل ذكاء المجموعة يتباين من ذكاء عادي أو متوسط بنسب مختلفة
( )000 ،55إلى ذكاء عالي نوعا ما  ،008ويظهر من خالل هذه النتائج أن افراد العينة ال يعانون من أي مشاكل
في الذكاء.

ب-اختبار القراءة:
تميزت النتائج المسجلة في اختبار القراءة ،والمبينة في الجدول بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
 تقديم قراءات ضعيفة ،ركيكة ومتقطعة وغير مسترسلة وغالبا ما تكون غير مفهومة؛ -صعوبة التعرف على الكلمات تجلت من خالل الخلط بين الحروف وأصواتها؛

 -حذف بعض الكلمات أو الحروف أو المقاطع أو حتى قفز بعض السطور وحتى فقرات بأكملها؛

 تم تسجيل مختلف مظاهر األخطاء :اإلبدال ،الحذف ،اإلضافة والقلب التي تكررت في بصورة واضحة،حيث لوحظ خلط في الحروف المتقاربة شكال أو صوتا أو كذا أخطاء في الحركات خصوصا عدم

التحكم في المد والتنوين (الوعي الفونولوجي) واهمال الشدة؛

 -كثرة ظاهرة التصحيح الذاتي بصورة سلبية؛

 -اضطراب الية التحويل الحرفي الصوتي والذي تعتمد عليه طريقة الوساطة الفونولوجية؛

 أما فيما يتعلق بالزمن المستغرق فقد الحظنا أن جميع األطفال استغرقوا وقتا طويال بحيث تجاوز الزمنالمستغرق  19دقائق عند أغلب األطفال هذا ما يجعل النص يفقد بنيته الكلية وكذا معناه الحقيقي؛

 اتسمت قراءة األطفال في كونها قراءة دون هدف بحيث أنه تم تسجيل نتائج ضعيفة جدا في الفهم تبينذلك من خالل عجزهم من الربط بين كل فقرة والصورة الموافقة لها.
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كخالصة يمكن القول ّأنه تم التأكد فعال من أن هؤالء األطفال يعانون من اضطراب في تعلم القراءة،
يمس الجانبين معا الفهم والتعرف على الكلمة.
ومن خالل النتائج المتوصل إليها والمتمثلة في كون جميع أفراد العينة ال يعانون من إعاقة ذهنية كما
أنهم يواجهون صعوبات قرائية عميقة يتبين لنا أن أفراد هذه المجموعة يعانون من اضطراب عسر القراءة.
الجدول رقم  :00جدول يمثل ملخص مواصفات عينة الدراسة.

مواصفات العينة

مستوى القراءة

درجة الذكاء

العمر الزمني

الوسط اللساني

الثقافي

الوسط االجتماعي االقتصادي

السلوك

الظروف الحسية المعنوية

0

2

عادية

الجنس

القراءة

فما فوق

ومتوسط

عادي

الرابعة

الخامسة

ذكور

إناث

01

03

المجموع

التالميذ

عسيري

 50درجة

 00-5سنة

العربية

متساوي

مستوى الدراسة

5

خالصة:
سمح لنا التناول اإلجرائي األول بتشخيص أطفال المجموعة وهذا باالعتماد على مجموعة من األدوات
وباستعمال اختباري الذكاء والقراءة ،حيث تحصلنا على نتائج أكدت لنا أن األطفال يعانون من عسر القراءة رغم

ذكائهم العادي وخلوهم من أي اضطراب حسي ،عضوي ،بيداغوجي ،نفسوا اجتماعي ...إلخ.
 -3-3-2-2التناول اإلجرائي الثاني :أدوات جمع البيانات

قسم التناول اإلجرائي الثاني إلى ثالث مراحل :مرحلة القياس القبلي ومرحلة تطبيق برنامج أنشطة الرسم
المقترح ومرحلة القياس البعدي.
أ -مرحلة القياس القبلي:
حيث خضعت مجموعة الدراسة إلى مجموعة من االختبارات التي تقيس األداء القرائي ،حيث باإلضافة

إلى اختبار القراءة تم تطبيق:

 -1اختبار القدرة الفونولوجية؛

 -2اختبار القدرة السيميولوجية؛
 -0اختبار األجراس (المعالجة البصرية)؛
 -0اختبار الذاكرة العاملة؛
 -5اختبار اإلمالء
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 )0اختبار الوعي الفونولوجي:
 تقديم االختبار:

استعننا في بحثنا هذا باختبار القدرة الفونولوجية الفرنسي وقد تم تكييفه أوال من طرف الطالبة "لواني

يمينه" في إطار دراسة لنيل شهادة الماجستير والمعنونة "عالقة الوعي الفونولوجي باضطراب تعلم القراءة،

محاولة لتكييف تقييمي في الوعي الفونولوجي للغة العربية" سنة

2777

ثم بعدها قامت بتكييفه وتقنينه في إطار

شهادة الدكتوراه الباحثة) أزداو )2012 ،علما بأن االختبار األصلي (الفرنسي) مأخوذ من كتاب الباحث

" "Delpch.Dتحت عنوان "  "La conscience phonologique ,test, éducation et rééducationلسنة

2771

علما بأن

أغلب بنوده ،مأخوذة من كتاب الباحث " "Le Cocq. Pتحت عنوان ""Apprentissage de la lecture et dyslexie
وبالنسبة لكل بند ،نعطي مثاال واحدا للطفل ،وله الحق في محاولتين قبل إجراء االختبار الحقيقي (محترمين

النموذج الفرنسي) وهذا يسمح لنا بمراقبة فهم التعليمة من قبل الطفل .قامت )أزداو (2012 ،بإعداد سبعة )(7
مهام.

 عناصر بناء اختبار الوعي الفونولوجي:
إلعداد هذه المهام ،حرصت الباحثة (أزداو) على أخذ االحتياطات التالية:
 -استعمال الكلمات المعروفة لدى الطفل ،وذلك لسببين:

خاصة إذا ما أخذ بعين االعتبار الصفة السمعية للمهام
ألن المهام الفونولوجية تتطّلب معالجة معرفية،
أوالّ :
ّ
المقترحة.

الصفات الفونولوجية ،كاالنتباه،
أن االستعمال
ثانياّ :
المكرر للكلمات بلغة الطفل هو أساس تطوير انتباهه لبعض ّ
ّ
الصوت.
مثال إلى كلمتين تنتهي بنفس ّ

التعرف على الكلمات المألوفة لدى مجموعة البحث ،قامت )أزداو( باختبار قبلي المتمثل في تمرير
وقصد ّ
معد لألطفال من عمر سنتين أو
يكون من  1000كلمة ،يحتوي على  996شيء للتسمية ،وهو ّ
"كتاب صوري" ّ

مصور من طرف (الثاي) (.(Lattay, 1997
أكثر،
ّ

يتعلق األمر بكلمات مستعملة في الحياة اليومية موضحة ،برسومات وصور ،وهي مصنفة حسب ثمانية
( 3موضوعات( (الطبيعة ،الحيوانات ،الغذاء ،جسم اإلنسان ،المالبس ،األنشطة والترفيه ،المنزل ،األشياء،
المدينة ،ووسائل النقل).

(أزداو ،0100 ،ص )010

 شكل االختبار:
يتضمن االختبار في محتواه األصلي ثالثة أقسام أساسية وهي كالتالي:
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 -الذاكرة قصيرة المدى:

Mémoire à court Terme

يسمح لنا البند بتقدير "الشبر الذاكري السمعي  "L’oempem mnésiqueهذه القدرة تظهر على أنها مرتبطة

بالمكانية التي بواسطتها يكون الفرد قاد ار على الوصول إلى مرحلة إعادة الترميز الصوتي للمعلومة ،ويحتوي

على ثالثة بنود:

-1االحتفاة باإليقاعات

Rétention de Rythmes

 :يضم هذا البند

50

سلسلة إيقاعية ،تندرج من السلسلة

البسيطة إلى غاية السلسلة المعقدة ،هذا البند مأخوذ من تمارين " "Mira Stambackمدة االختبار

02

دقائق.

يجب إخفاء اليد تحت الطاولة عند تطبيق القطعة الموسيقية ،من أجل إبعاد حامل بصري )(Support visuelle

يمكن أن يكون كمساعد للطفل وبالتالي نكون قد راقبنا فهم التعليمة بإعطائنا مثالين.
-2االحتفاة بالجمل

Rétention de Phrases

 :يضم هذا البند جملتين مقسمة كل واحدة منهما إلى سبعة أفواج،

مدة االختبار دقيقة واحدة.
-3االحتفاة باألرقام

Rétention de Chiffres

 :يحتوي هذا البند على سلسلتين من األرقام كل واحدة تتكون من

خمس أرقام تتراوح ما بين  2إلى  ،8مدة االختبار ( )12ثانية.
 تقطيع الكلمات :Décomposition de motsويحتوي على بندان ،البندان المقترحان على الطفل مهمان جدا ،ألنهما يسمحان بمعرفة هل الطفل واع

بأن الكلمة الواحدة يمك ن لها أن تقسم إلى أجزاء لها معنى تعرف بالمقاطع والتي تختلف من حيث طولها...إلخ
ويضم:
-0التقطيع المقطعي  :Découpage Syllabiqueيضم هذا البند كلمات متعددة المقاطع من السهل إلى الصعب
أي من المقاطع القصيرة إلى غاية المقاطع الطويلة ،حيث يعطى للطفل خمس ( )2كلمات تحتوي على مقاطع
يتراوح عددها من مقطعان إلى أربع مقاطع ويطلب من األطفال تقطيع الكلمات إلى مقاطع ،يجب التأكد من أن

الطفل قد فهم المعنى المقصود من "المقطع" حيث نقوم في البداية بإعطاء شرح دقيق وكاف لماهية المقطع على

أنه قطعة من الكلمة نطلب منه تقطيع الكلمات إلى مقاطع.

قبل التطبيق الفعلي لهذا البند ،يقترح على الطفل مثاالن أين نوقع باستعمال إشارة باليد لكل مقطع ،وبهذه
الطريقة نتأكد من أن التعليمة مفهومة لدى الطفل .مدة االختبار  30ثانية.
-0التقطيع الفونيمي

Phonémique

 :Découpageيسمح لنا كذلك بمعرفة هل هؤالء األطفال يملكون وعيا

باألصوات الممدودة ويأخذونها في الحسبان عند حساب عدد فونيمات الكلمة ،حيث نقترح للطفل خمسة ()2
كلمات أيضا للتقطيع .مدة االختبار  30ثانية.
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Conscience Phonologique

:

يسمح لنا هذا القسم من تحديد وبصورة كبيرة الصعوبة التي يعاني منها األطفال الذين يعانون من

اضطرابات في القراءة على مستوى الكفاءات الفونولوجية ،فعلى الطفل اختيار إجابة معطاة من قبل في صميم
االختبار والقيام فيما بعد بإنتاج هذه األخيرة ،وذلك بعد الرجوع إلى المعجم المفرداتي ،أو اللغوي الذهني لديه ،أو

هو إنتاج نتيجة لعمليات مجراة على مستوى الذاكرة العاملة ويحتوي على ثمانية بنود:
 -1الحكم على القوافي Jugement de Rimes؛
 -2الكلمة التي تقفي Mot-Rime؛

 -3قافية مع كلمة مقصودة (دالة ( Rime avec Cible؛

 -1نفس نهاية الكلمة المقصودة (الدالة ( Même fin Mot Cible؛
 -1إزالة المقطع .Suppression de la Syllabe
هذا البند ينقسم إلى ثالثة بنود فرعية:
األول.
 -حذف المقطع ّ

 -حذف المقطع األخير.

 حذف المقطع األوسط.األول Supprimer 1er Phonème؛
 -6إزالة المقطع ّ
األول Remplacer 1er Phonème؛
 -7تعويضه الحرف ّ
الصوت الناقص .Son Manquant
-3
ّ

وفي بحثنا هذا سنعتمد على االختبار الذي قامت بتكييفه (أزداو )3023 ،وهذا ألنها لم تقم بتكييف القسمين

ألن البحث يقيس مستوى الوعي الفونولوجي المحض
األوليين لالختبار ضمن بحثها في إطار الدكتوراه .وهذا ّ
ّ
لدى األطفال وليس الجوانب األخرى ،وهذا ما يخص وما يهم البحث الحالي.
 -التقديم النهائي الختبار الوعي الفونولوجي المكيف من طرف (أزداو).

مهام الوعي الفونولوجي عددها سبعة ) ،(07كل واحدة من هذه المهام تحتوي على ثالث ( )73بنود ،ما
عدا الخامسة التي تنقسم إلى ثالث مهام جزئية ،التي بدورها تحتوي كل منها على ثالثة بنود.
 -0البند األول :الحكم على القوافي:
يجب على الطفل ان يقرر إذا كانت أزواج الكلمات ثقفي مثال:
]

baqar

[]/

hagar

[

(بقر) ( /حجر)
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 -0البند الثاني :إنتاج كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة.

يجب على الطفل أن يبحث في قائمته المعجمية على كلمة تقفي مع الكلمة المقترحة مثال:
]

yad

[] ،

xad

(يد)

[] ،

(خد)

gad

[] ،

mad

(مد)

(جد)

[

 -0البند الثالث :اختيار كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة:
يجب على الطفل أن يختار من بين ثالثة كلمات مقترحة ،الكلمة التي تقفي مع الكلمة المقصودة مثال:
] saεr

[] ،

(شعر)

miqas

[]،

bahr

(مقص)

[]،

waraq

(بحر)

[

(ورق)

البند الرابع :اختيار كلمة تنتهي بنفس الصامتة:
يجب على الطفل أن يختار من بين ثالثة كلمات مقترحة ،الكلمة التي تنتهي بنفس الصامتة مع الكلمة

المقصودة مثال:
]

basal

[] ،

(بصل)

ra:s

[]،

(راس)

ragal

[]،

(رجل)

kalb

[

(كلب) .

 -0البند الخامس :حذف المقاطع.
تنقسم إلى ثالثة مهام جزئية.
في األولى ( :)5aيجب على الطفل أن يحذف المقطع األول ويتلفظ بما تبقى من الكلمة ،مثال في كلمة
"بقرة "يجب على الطفل أن يحذف ]

ba

[ ثم يتلفظ بما تبقى ]

في الثانية ( :)5bيحذف المقطع األخير ]

ra

في الثالثة ( :)5cيحذف المقطع األوسط ]

qa

qara

[.

[ ،ثم يتلفظ بما تبقى من الكلمة ]
[ ،ثم يتلفظ بما تبقى من الكلمة

baqa

[.

] bara

[.

 -0البند السادس :الصوت الناقص:
تسمع للطفل كلمتين ،بحيث الكلمة الثانية تتكون من الكلمة األولى مع حذف المقطع األول ،يجب على
الطفل أن يجد ما هو الصوت المحذوف مثال:
]

daba:b

[]/

(ضباب)

ba:b

[

(باب)

 -6استبدال الفونيم األول:
يتعلق األمر بحذف الصوت األول للكلمة واستبداله بآخر بشكل يمكنه من تشكيل كلمة جديدة مثال:
]

qu:t

[

] hu:t

[]/

tu:t

[
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(قوت) (حوت) (توت)

مالحةة :تذكر الباحثة (أزداو) أنه بسبب التركيبة المرفولوجية اللغة العربية التي ترتكز على الجذر القائم على
الصوامت

(1968

 (Fleish,تم حذف واحدة من المهام والمتمثلة في (حذف الفونيم األول) ،المتواجدة في اختبار:

) (Delpech, George & Nok,2001ألنه ال يمكن أن نجد في اللغة العربية كلمة تبدأ بصائته.
 -نةام تنقيط اختبار الوعي الفونولوجي:

تذكر الباحثة وتقول ّأنه بناء على اإلجابات الصحيحة وإلخضاع كل النتائج للمعالجة اإلحصائية ،ثم
تنقيط كل واحدة من المهام على ثالثة ) (03نقاط كحد أقصى حسب عدد البنود إذ تم منح نقطة واحدة لكل
إجابة صحيحة ،وهو نظام التنقيط المستعمل في االختبار األصلي ،ما عدا" حذف المقاطع "المهام ) (5التي

وصل مجموعها إلى ( )9نقاط كحد أقصى بنظام ثالث نقاط لكل واحدة من المهام الجزئية الثالثة ،ويكون بذلك

المجموع الكلي

27

نقطة.

 كيفية إجراء االختبار:اعتمدنا على نفس االجراءات المتبعة من طرف الباحثة أزداو ( )2712بحيث:
 -تم تطبيق االختيار بصفة فردية ،وذلك خالل الفترة الصباحية؛

 -مدة اجراء االختبار كان تقريبا ما بين  21إلى  ،31حسب الحاالت؛

 -كانت التعليمات تقدم بالعربية العامية ،وهذا لتسهيل عملية فهم الطفل للتعليمة؛

 تجنب استخدام كلمات مثل (قافية ،مقطع ،فونيم) إذ هي ليست معروفة لدى األطفال؛ تسجل إجابات الحاالت في أوراق خاصة بالتنقيط ،وكانت تسجل إجابتهم مهما كانت ،صحيحة أوخاطئة.

 -إةهار معيار صدق وثبات اختبار الوعي الفونولوجي المتحصل عليها من طرف أزداو (:)0100

قامت الباحثة "لواني يمينه "3000 ،بتكييف االختبار (اختبار الوعي الفونولوجي) والمستمد من كتاب

( )Delpech. Dولقد توصلت بعد الدراسة التي قامت بها على عينة وتشمل

29

طفال حيث تكونت من أطفال

جيدي القراءة وآخرين متوسطي القراءة واتبعت لقياس صدق وثبات االختبار طريقة المتوسطات والمقارنة الطرفية

فتحصلت على أن أداء المجموعة (أ) أي القراء الجيدون والمتوسطون أحسن من أداء المجموعة (ب) أي القراء

السيئون حيث أن المتوسط الحسابي لألولى (أ) هو  2.39=Xبينما المتوسط الحسابي للمجموعة (ب) هو:
0.2 P830.3 = )23.2( F .2.90=X

كما قامت الباحثة "أزداو شفيقة "2102 ،بتكييف نفس االختبار حيث اعتمدت على أراء المحكمين من أجل
الـتأكد من صدق االختبار وصالحية البنود الموضوعة ،حيث عرضت الباحثة على عشرة أساتذة ( )20من قسم

علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا بجامعتي "الجزائر  "3و"سعد دحلب" بالبليدة ،وأربعة باحثين بمركز البحث
العلمي والتقني من أجل تطوير اللغة العربية بمخبر اضطرابات اللغة بجامعة بوزريعة االختبار ومن خالل
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مالحظات المحكمين قامت الباحثة ببعض التعديالت .أما بالنسبة لحساب ثبات االختبار فاعتمدت الباحثة على

طريقة اعادة االختبار حيث طبقت االختبار على عينة من ثالثون ( )20طفال يدرسون السنة األولى ابتدائي،

وبعد فترة زمنية قدرت بـ

22

يوما أعادت تطبيق االختبار على نفس األطفال ،وتم حساب معامل االرتباط بين

التمريرين األول والثاني وتوصلت إلى النتائج التالية:
الجدول رقم  :25يمثل معامالت االرتباط بين التمرير األول والتمرير الثاني لمهام الوعي الفونولوجي
أزواج المهام

ن

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفترة

م1

37

7.72

7.71

م2

37

7.21

7.26

م3

37

7.61

7.71

التمرير األول

م1

37

7.11

7.71

X

م1أ

37

7.73

7.71

م1ب

37

7.61

7.71

م1ج

37

7.31

7.71

م6

37

7.71

7.71

م7

37

7.17

7.71

التمرين الثاني

بحيث (م  )2يمثل الحكم على القوافي( ،م  )3إنتاج القوافي( ،م  )2اختيار الكلمة التي تقفي مع الكلمة

المقصودة( ،م  )1اختيار الكلمة التي تنتهي بنفس الصامتة( ،م 2أ) حذف المقطع األول( ،م 2ب) حذف المقطع
األخير( ،م 2ج) حذف المقطع األوسط( ،م  )3الصوت الناقص( ،م  )0استبدال الفونيم األول.

(أزداو،5015 ،

ص . )107.ومنه تبين نتائج اختبار بيرسون والمبينة في الجدول أعاله على وجود عالقات ارتباطيه موجبة
متوسطة إلى قوية في معظمها ما بين التمرير األول والتمرير الثاني وهذا بالنسبة لمهام اختبار الوعي

الفونولوجي ،ما عدا المهمة الثانية (انتاج القوافي) التي سجلت أضعف معامل ارتباط بين التمريرين )(R = 0.21
وهي قيمة غير دالة احصائيا .ولتدعيم النتائج قامت الباحثة بحساب اختبار (ت) للداللة على الفروق بين أزواج

متوسطات الدرجات المحصل عليها على التمريرين (األول والثاني) للوعي الفونولوجي ،وأظهرت النتائج أن قيم

(ت) المحسوبة ليست دالة بالنسبة لمجموع المهام ما يؤكد ثبات االختبار.

(أزداو ،5015 ،ص)109

كما قمنا بالتأكد من صدق وثبات االختبار المكيف من طرف الباحثة أزداو ( )3023بإتباعنا طريقة إعادة

االختبار بحيث طبقنا االختبار على عينة متكونة من

10

طفال (التمرين األول) وبعد فترة أعدنا تطبيق نفس

االختبار على نفس العينة (التمرين الثاني) تحصلنا على قيمة معامل االرتباط بيرسن  ،R=0.93وهذا ما يفسر

لنا االرتباط القوي عند درجة حرية

α=0.02

كما تحصلنا على قيمة الصدق تساوي

0.83

أي نسبة

%92

وهي

نسبة قوية ،وهذا ما يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل

االرتباط بيرسن وكذا نسبة الصدق.
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ج -اختبار القدرة السيميولوجية:
 تقديم االختبار:

هو اختبار قام بإعداده الباحث إسماعيل لعيس ( )2771ويهدف إلى تحديد خصائص التمثيل الخطي لدى

األطفال بصورة خاصة الذين يعانون صعوبة تعلم القراءة ،من خالل رسم موضوع مقترح ،وذلك بالنسبة ألطفال

أسوياء في القراءة من نفس السن .هذه الخصائص تصف لنا في األخير نمط معين من التمثيل ،المبنى هنا
على ثنائية ايقوفي/رمزي ،أي تقابل نمطين رئيسيين من الوحدات السيميولوجية حسب طبيعة العالقة بين الدال

والمرجع .ويهدف تحديد هذه الخصائص إلى التعرف على مستوى القدرة السيميولوجية أو الرمزية الخطية لدى
األطفال

(إ .لعيس ،0110 ،ص )01

 طبيعة المهمة:
يتمثل الموضوع المقترح للرسم في موضوع بسيط معاش من طرف الطفل ،وعناصره المرجعية موضوع

معرفة مسبقة من خالل قصص نصوص القراءة منذ السنة األولى من التمدرس.

يتضمن الموضوع العناصر التالية :األشخاص ،األشياء أو الموجودات ،عالقات زمانية مكانية ،عالقات

تفاعلية (فعل /رد فعل) ،إلخ .على اعتبار أن هذه العناصر تتطلب في ترميزها الخطي استعمال وحدات

سيميولوجية من طبيعة مختلفة ،منها ما يرتبط بالعنصر الممثـل بعالقة شبيهة ومنها ما يحيل إليه رمزيا
(الرموز) .وعليه فإن اختيار هذه العناصر كان بهدف الحصول على هذا التنوع في الوحدات السيميولوجية وفتح

الطريق لظهورها .ويمكن تحليل التعليمة إلى أصناف المفاهيم التالية:
الجدول رقم  :06عناصر موضوع الرسم المقترح
أشخاص
ولد

بنت

أشياء

عالقات مكانية

عالقات زمنية

فعل/رد فعل

عناصر الحديقة التقابل ،المحاذاة ،قبل/بعد
أو الطبيعة

نشاط اللعب

إلخ

يقدم للطفل ورقة بيضاء ( 27/21سم) ،قلم رصاص وعلبة

6

قيم واقعية
األلوان الجنس السن ،إلخ

أقالم ملونة ،ونطلب منه الرسم بطريقة فردية

دون تحديد الوقت مسبقا ،وفق التعليمة التالية" :ارسم ولدا وأخته الكبيرة يلعبان الكرة في الحديقة أثناء النهار".
أ -طريقة تحليل الرسم
يتم تصنيف الوحدات ،بعد التعرف عليها والكشف عنها ،في المستوى البنيوي وفقا للعناصر التي تتضمنها
التعليمة ،والمشار إليها سابقا (جدول  ،)1والتي تتطلب ألجل تمثيلها خطيا استعمال األيقونات بشكل خاص:
أشخاص ،األشياء ،التنظيم المكاني بين الشخصيات .أما المستوى السيميولوجي ،فيتضمن العناصر التي يتطلب
تمثيلها خطيا ،استعمال الرموز بصورة خاصة :كبير /صغير ،فعل/رد فعل ،القيم الواقعية.
التنقيط :يكون التنقيط في مهمة الرسم على النحو التالي:
 كل عنصر مطلوب في التعليمة =  1نقطة202
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 -كل عنصر إضافي = ½ نقطة

 -إةهار معيار صدق وثبات اختبار القدرة السيميولوجية المتوصل إليها:

لقد قام صاحب االختبار لعيس ( )3002بحساب الصدق التالزمي بين درجات الوحدات السيميولوجية

الخطية في الرسم والسن وتوصل إلى معامل ارتباط متوسط قدر بـ

0.19

وهذا ما يبين صدق األداة.

(إ .لعيس،

 ،5005ص)117.

للتأكد من صدق وثبات هذا االختبار على أطفال عينة البحث ،قمنا بحساب الخصائص السيكومترية
لنفس االختبار على عينة تتكون من
في التمرير الثاني وذلك بعد

2

10

طفل وتحصلنا عند تطبيقنا لالختبار على العينة في التمرير األول وكذا

أشهر فيتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها أن معامل االرتباط

R=0.28

وهذا ما يفسر االرتباط عند مستوى داللة  ،α=0.02كما تحصلنا على الصدق وذلك باستخراجه من الثبات على

نتيجة

0.03

ومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها تأكد لنا صالحية تعميم االختبار على عينة البحث.

ب -اختبار األجراس:
واعتمدنا في ذلك على اختبار األجراس وهو اختبار مقتبس من بطارية
Langage-

Bale –Bilan Analytique du

والتي قامت بإنجازه مجموعة من الباحثين التابعين إلى أكاديمية قرونبل ""Académie de Gronoble

والمتمثلين في

Jaquer ROX et Sylviane VALDOIS.

تتكون هذه البطارية من

00

وآخرون.

بند لقياس اللغة الشفهية ،القراءة ،اإلمالء ،الذاكرة ،القدرات الميتا فونولوجية،

والمعالجة البصرية ،فهو بذلك يعتبر وسيلة معرفية للكشف ،وقد تم اقتباس مجموعة من االختبارات للكشف عن
حاالت عسر القراءة ونشرت في كتاب بعنوان

"5002 "ODEDYS

" "Outil de Dépistage des Dyslexiesويضم بدوره

مجموعة من البنود تمثلت في اختبار القراءة ،L’alouette

الذاكرة ،اختبار اإلمالء ،اختبار القدرات

الميتافونولوجية ،اختبارات بصرية الذي ينقسم بدوره إلى قسمين :القسم األول تمثل في بند لمقارنة مجموعات من

الحروف دون معنى

" Epreuve de comparaison de séquences de lettres sans signification

أما القسم الثاني

فتمثل في اختبار األجراس.
 تقديم االختبار:
هو اختبار لـ

Gauthier, De haut et Joanette 0585

طبق لتقييم القصور البصري لدى الراشدين المصابين

على مستوى الدماغ .وهنا استعمل من طرف الباحثين لقياس القدرات البصرية االنتباهية

Visio Attentionnelles

لدى األطفال في إطار اختبار البحث عن أهداف (األج ارس) داخل مجموعة من المموهات.
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 مبدأ االختبار:
يتمثل االختبار في تقديم ورقة بها

32

005

رسم ألشياء مختلفة (تفاح ،حصان ،سيارة ،سحب...إلخ) من بينها

جرس وتتمثل مهمة الطفل في تشطيب أكبر عدد ممكن من األجراس في مدة ال تتجاوز الدقيقتين ،مع األخذ

بعين االعتبار استراتيجية المسح البصري المعتمدة من طرف الطفل.
 أدوات االختبار:
البد من الحصول على ساعة

Chronomètre

لقياس الزمن ،وتزويد الطفل بقلم مبري جيدا وورقة االختبار.

 التعليمة:أبدأ بشطب بخط مستمر كل األجراس التي تراها في الورقة بعد البدء بقياس الزمن مباشرة.
التنقيط:
البد من تسجيل الوقت المستغرق من طرف الطفل إذا تجاوز دقيقتين.
ال بد من تسجيل االستراتيجية المتبعة من طرف الطفل وذلك باالعتماد على ورقة الوضعيات الخاصة

باألجراس وذلك باستخدام قلم

تسجيل عدد األجراس المشطبة من طرف الطفل من أصل  32جرس
 مالحةة:في بحثنا اعتمدنا فقط على حساب عدد األجراس دون االهتمام بالوقت المستغرق.

(جنون وهيبة ،5010 ،ص)

 إةهار معيار صدق وثبات االختبار:
إن اعتمادنا على اختبار األجراس كان بسبب أن هذا األخير بسيط وسهل التنفيذ لكل األطفال في العالم
حيث أنه اختبار عملي عكس البند األول الذي ه و لفظي وبالتالي فإن تطبيقه كان سهال ،غير أن هذا لم يمنع
من التأكد من ثبات االختبار بحيث تم تطبيقه على عينة مكونة من

10

طفل (التمرين األول) وبعد مدة أعدنا

تطبيقه على نفس أفراد العينة وقمنا بحساب معامل االرتباط بين درجات التمرير األول ودرجات التمرير الثاني

فتحصلنا على معامل االرتباط

R=0.93

وهذا ما يفسر العالقة القوية (االرتباط القوي) عند مستوى داللة

α=0.02

حيث توجد عالقة قوية بين التمرير األول لالختبار والتمرير الثاني لنفس االختبار وذلك على نفس أفراد العينة

كما استنتجنا قيمة الصدق والتي وصلت إلى  ،0.80ويؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه

الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط

α

وقيمة الصدق.

204

مجتمع الدراسة وإجراءاتها

الفصل الرابع
ج -اختبار الذاكرة العاملة:
اختبارات

Baddly

يشمل هذا التناول مجموعة اختبارات تقيس قدرة نظامي الذاكرة النشيطة (المفكرة البصرية  -الفضائية

والحلقة الفونولوجية) والمصممة من طرف ( )Baddly & Gathercole 1982و( ،)Yuill & all 1989والتي تم تكييفها

على الواقع الجزائري من طرف (قاسمي أمال  )2001باإلضافة الختبارات ( )Siegel R.S & Rayan 1989المكيفة
من طرف (سعيدون سهيلة .)2004
تشمل هذه االختبارات في:
 .1اختبار المفكرة الفضائية البصرية
أ .تعريف االختبار
اختبار مصمم من طرف

(& Gathercole

 )Baddlyسنة

1982

يحتوي هذا االختبار

على خمس سالسل من الجداول ابتداء من سلسلة ذات جدولين إلى غاية خمس جداول ،ثالث محاوالت

لكل سلسلة ،هناك

27

جدول يحتوي على

42

شبكة.

ب -كيفية تطبيق االختبار
يطبق هذا االختبار وفق الشروط التالية:
التعليمة
عليك أن تشير بإصبعك الى الخاتمة التي توضح فيها النقطة الثالثة لكي تشكل المستقيم ،ويجب عليك

تنكر مكان ولون المستقيم وتعيد تشكيله بواسطة الشرائط الملونة على الشبكة الفارغة.
الوسيلة:
نستعمل جداول تحتوي على

3x3

خانات وكل جدول في صفحة نقطتان كافيتان لتعريف المستقيم الواحد

باإلضافة إلى األلوان المختلفة اللون األحمر للشبكة األولى األزرق للشبكة الثانية األخضر للثالثة األصغر
للرابعة والبرتقالي للخامسة.
طريقة التطبيق:
نستهل االختبار بتمرين يتكون من سلسلة جدولين يقدمها الفاحص للطفل ،يحتوي كل جدول على نقطتين

من لون واحد وعلى الطفل أن يشير بإصبعه إلى موضع النقطة الثالثة لتشكيل المستقيم.

عند بدأ االختبار نطلب من الطفل أن يرى لون وضعية المستقيمات في سلسلة الجداول يحتفظ بها وفي

النهاية يعيد ترتيبها في جدول ثالث يقدم فارغ للطفل وألجل ذلك تقدم األشرطة غير مرتبة وملونة للطفل يعادل
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لونها وعددها المستقيمات السابقة التي ظهرت في السلسلة وعليه وضع األشرطة على الجداول باحترام الوضعية

الخاصة بها وترتيبها حسب اللون.
تصحيح وتنقيط االختبار:

يراعي الفاحص في التصحيح لون ووضعية المستقيم فتعطى نقطة واحدة لكل مستقيم مشكل بنفس
الوضعية ونفس اللون.
تقديم اختبارات الحلقة الفنولوجية:
 -1اختبار الحلقة الفونولوجية  -جمل : -
أ-تعريف االختبار:
صمم هذا االختبار من طرف ( )Siegel R.S & Rayan F.B, 1989وطبق من طرف (،)Seigneric A, 1998
يحتوي هذا األخبار على خمس سالسل من الجمل ابتداء من سلسلة جملتين إلى غاية سلسلة خمس جمل ،ثالث

محاوالت لكل سلسلة.

ب-كيفية تطبيق االختبار:
يطبق االختبار وفق الشروط التالية:
التعليمة:
سوف أقدم لك سلسلة من الجمل كل جملة تشمل كلمة ناقصة عليك أن تجدها وتتلفظ بها بصوت مرتفع

ثم تحتفظ بها في ذاكرتك لكي تعيد تذكرها بالترتيب بمجرد أن انتهي من عرض السلسلة.
الوسيلة:
أربع سالسل تحتوي على

42

جملة تضم كلمات معروفة ومتداولة.

طريقة التطبيق:
تبدأ بتمرين يتكون من سلسلتين حيث يتم تقديم الجمل الواحدة تلوى األخرى وندع الطفل ليكمل الكلمة

األخيرة لكل جملة بصوت مرتفع ،فإذا تمكن الطفل من النجاح في التمرين نقوم بتقديم السالسل الجملية بنفس
الطريقة وعلى التلميذ أن يحتفظ بالكلمات المتلفظة ليعيد استرجاعها في نهاية كل سلسلة.
ج-التصحيح والتنقيط:
نقطة لكل كلمة مسترجعة ومرتبة.
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-2اختبار الحلقة الفونولوجية  -كلمات :-
أ-تعريف االختبار:

هذا االختبار مصمم من طرف ( )Siegel R.S & Rayan F.B, 1989وطبق من طرف

( Siegel R.S & Rayan

 )F.B, 1989يحتوي هذا االختبار على أربع سالسل من المجموعات ابتداء من سلسلة مجموعتين من الكلمات
إلى غاية خمس مجموعات وكل مجموعة تحتوي على أربع كلمات حيث ثالث منها لها نفس الداللة أما الرابعة
فهي كامة دخيلة -أي ليس لها نفس الداللة مع الكلمات األخرى.
كيفية تطبيق االختبار:
يطبق االختبار وفق الشروط التالية:
التعليمة:

سوف أعرض عليك مجموعة من الكلمات وعليك أن تجد الكلمة الدخيلة من بين الكلمات األخرى التي ال

تربطها أي عالقة مع الكلمات األخرى وتحتفظ بها في ذاكرتك وفي نهاية كل سلسلة عليك تذكر الكلمات الدخيلة
بالترتيب.

الوسيلة:
كلمات متداولة لها نفس المعنى أو الداللة وكلمات أخرى دخيلة ليس لها داللة مع الكلمات السابقة.
طريقة التطبيق:
نبدأ االختبار بتدريب الطفل على سلسلة مجموعتين بمحاولة واحدة ،حيث نقدم له مجموعة من الكلمات

ونطلب منه التعرف على الكلمة الدخيلة التي ال تربطها عالقة داللية مع األخرى والتلفظ بها بصوت مرتفع

وعليه أن يحتفظ بالكلمات الدخيلة تذكرها بالترتيب في نهاية كل سلسلة.
التصحيح والتنقيط:
نقطة واحدة لكل كلمة دخيلة مسترجعة ومرتبة.
 -3اختبار الحلقة الفنولوجية  -أرقام -
أ-تعريف االختبار:

استعمل هذا االختبار من طرف بول وشركاته يحتوي االختبار على

42

مجموعة من األرقام مقسمة الى

سالسل مختلفة الطول ابتداء من سلسلة مجموعتين إلى غاية سلسلة خمس مجموعات ثالث محاوالت لكل

سلسلة.
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ب-كيفية تطبيق االختبار:
التعليمة:

سوف أقدم لك مجموعة من األرقام وعليك التلفظ باألرقام األخيرة من كل مجموعة وتحتفظ بها كي تتذكرها

عند نهاية كل سلسلة.
الوسيلة:

خمس سالسل من مجموعات من األرقام من

1

إلى  ،9حيث كل مجموعة تتكون من ثالث أرقام.

طريقة التطبيق:
نبدأ االختبار بتدريب الطفل على محاولة من سلسلة مجموعتين حيث تقدم السلسلة للطفل ويطلب منه

قراءة المجموعة األولى واالحتفاظ بالرقم األخير أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية ثم يحتفظ بالرقمين ليقوم بتذكرها
بالترتيب عند نهاية كل سلسلة.
ج-التصحيح والتنقيط:
تعطى نقطة واحدة لكل رقم صحيح مسترجع ومرتب.


إةهار معيار الصدق والثبات الختبار الذاكرة العاملة لبادلي :Baddely
لقد تم تطبيق االختبار على عينة متكونة من

10

طفال وبعد

2

أشهر قمنا بإعادة التمرير (تجربة ثانية)

نفس االختبار على نفس أفراد العينة ،وبعد حساب معامل االرتباط بيرسن بين درجات التمرير األول الخاص

بالتجربة األولى ودرجات التمرير الثاني والخاص بالتجربة الثانية واتضح لنا من خالل النتائج المتحصل عليها

أن معامل االرتباط قدر بـ

R=0.52

هذا ما يفسر لنا االرتباط عند مستوى  ،α=0.02كما تحصلنا على قيمة

الصدق التي قدرت بـ  ،0.03وهذا يؤكد لنا صالحية تعميم االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية
لمعامل االرتباط بيرسن وكذا قيمة الصدق.

 )5اختبار االمالء لغالب (:)5011
طبق االختبار من طرف الباحثة "غالب ،ص  "5011في رسالة الدكتوراه المعنونة" :عسر القراءة في
الوسط العيادي المدرسي الجزائري -تناول معرفي لساني في التعريف والتشخيص والتدريب من خالل تعيير
اختبار تقييم القراءة -واقتراح برنامج للفحص والتدريب على القراءة" .حيث تمت هذه الدراسة على حوالي

35

تلميذ وتلميذة.

ولكي يتسنى للباحثة الفحص المعمق للحاالت المرضية والبحث عن التفسيرات الممكنة لصعوبات هؤالء

في القراءة وحتى تتمكن من مقارنة القدرة على تمثيل الكلمة وترميزها إمالئيا بالقدرة على قراءتها تم االعتماد
على الوحدات المحتواة في نص اختبار العطلة كوحدات تشكل اختبار اإلمالء المقترح على أن تقدم الكلمات
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بصورة عشوائية وليس كما جاء ترتيبها في النص .وعددها  45وحدة .هذا من جهة ومن جهة أخرى ولكي تتمكن

الباحثة من التأكد أن الوحدات الممالة مناسبة لحاالت الدراسة تم تطبيق اختبار اإلمالء على كل أفراد القسم

الذي تنتمي إليه الحاالت وتم حساب نسبة الكتابة السليمة لكل كلمة ومتوسط مؤشر اإلمالء السليم إلفراد العينة
المرجعية والذي قدر بـ

7.71

جماعية دون تحضير مسبق.

(الملحق رقم . (6تطبيق اختبار اإلمالء على أفراد العينة المرجعية كان بصفة

 أدوات االختبار وةروف التطبيق:
تم توزيع ورقة بيضاء لكل األفراد وتم التأكد من خلو الطاولة من أي أدوات أخرى والتعليمة كانت" :سأملي

عليكم مجموعة من الكلمات كلمة ،كلمة سأنطق الكلمة مرتين فقط بصوت مرتفع وواضح .أثناء اإلمالء ال

تتكلموا وال تتحدثوا مع زمالئكم وال تحاولوا االستفسار عن أي كلمة من زميلكم فقط أكتبوا ما تسمعوا حاولوا

التركيز واعلموا أن هذا ليس امتحان فلن تعطى لكم نقاط بعد هذا النشاط".

(غالب ،ص ،0100 ،ص)060

طريقة حساب مؤشر اإلمالء:
يتم حساب مؤشر االمالء بالمعادلة التالية:
مؤشر االمالء

=

عدد اللكمات الصحيحة
العدد الكلي للكلمات

بعد ها يتم حساب الفرق بين النتيجة المتحصل عليها والنتيجة المعيارية أي متوسط مؤشر اإلمالء السليم

إلفراد العينة المرجعية والذي قدر بـ

.7.71

 إةهار معيار صدق وثبات اختبار االمالء لغالب (:)0100
من أجل التعرف على الخصائص السيكومترية لالختبار وكذا من أجل استخراج القيمة المعيارية أي مؤشر
االمالء المعياري قامت الباحثة بتطبيق على عينة الدراسة االستطالعية المتكونة من

28

تلميذ وتلميذة ،وباتباع

طريقة تمرير واعادة التمرير من أجل استخراج الثبات والذي قدر بـ :أما الثبات فقد اعتمدت الباحثة على حساب

الصدق الذاتي وتحصلت على النتيجة.
وألجل التأكد من صالحية األداة قمنا بتطبيق االختبار على عينة متكونة من

20

طفال وبعد شهر قمنا

بإعادة التمرير (تجربة ثانية) نفس االختبار على نفس أفراد العينة ،وبعد حساب معامل االرتباط بيرسن بين
درجات التمرير األول الخاص بالتجربة األولى ودرجات التمرير الثاني والخاص بالتجربة الثانية تحصلنا على

النتيجة التالية R=0.93 :هذا ما يفسر لنا االرتباط القوي عند درجة حرية

α=0.02

حيث توجد عالقة قوية بين

التجربة األولى والتي تتمثل في تمرير االختبار للمرة األولى والتجربة الثانية التي تعتبر كمرحلة ثانية لتمرير

االختبار على نفس عينة األطفال ،كما تحصلنا على نتيجة الصدق

0.80

وهذا ما يؤكد لنا صالحية تعميم

االختبار الذي تحقق من خالل هذه الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط بيرسن وكذا نتيجة الصدق المسجلة.
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 عرض وتحليل نتائج القياس القبلي:
أ -عرض نتائج القياس القبلي:
 عرض نتائج اختبار القراءة:
سنعرض نتائج اختبار القراءة بالنسبة لكل بند.

الجدول رقم  : 00يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية قبل ممارسة نشاط الرسم على
اختبار القراءة:
الفهم

التعرف على الكلمة

المتوسط الحسابي

2690

260.

االنحراف المعياري

1602

1620

%2061.

%00600

النسبة المئوية

تبين لنا من خالل نتائج الجدول ( )52أن أطفال المجموعة يعانون من اضطراب في القراءة حيث قدر

المتوسط الحسابي لدرجات القراءة (القراءة السليمة) بـ ( ،)5021أما بالنسبة لجانب الفهم فقد قدر لديهم بـ:

5002

وهي كما نالحظ قيم ضعيفة.

 عرض نتائج الوةيفة الفونولوجية:
سنعرض نتائج القياس القبلي بالنسبة الختيار الوعي الفونولوجي وذلك لكل نبذ.

الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية قبل تطبيق نشاط الرسم على اختيار

الوعي الفونولوجي.

الوعي الفونولوجي
المتوسط الحسابي

.600

االنحراف المعياري

0625

النسب المئوية

%20600

إن النتائج المدونة في الجدول ( )58تظهر أن أطفال العينة يعانون اضطراب في القدرة

حيث أن نسبة ( )%20600هي نسبة ضعيفة (تحت المتوسط).

الفونولوجية

 عرض النتائج الخاصة بالقدرة السيميولوجية.

سنقوم بعرض نتائج القدرة السيميولوجية والمتمثلة في مستويي البنيوي والسيميولوجي.
الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية قبل ممارسة نشاط الرسم الختبار القدرة السيميولوجية
القدرة السيميولوجية
المتوسط الحسابي

2051

االنحراف المعياري

3013
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تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )55أن أطفال العينة يعانون صعوبة في القدرة السيميولوجية حيث بلغ

المتوسط الحساب لقيم األفراد بـ

2051

فقط.

 عرض النتائج الخاصة بمهمة االمالء
سنعرض فيما يلي النتائج المتحصل عليها من طرف أفراد العينة في مهمة اإلمالء.
الجدول رقم  :01يمثل المتوسطات واالنحرافات المعيارية قبل ممارسة نشاط الرسم على ومهمة اإلمالء
اإلمالء
المتوسط الحسابي

0001

االنحراف المعياري

00053

النسبة المئوية

55025

نالحظ من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )30النسب المرتفعة والتي تمثل األخطاء المرتكبة من

طرف التالميذ بحيث سجلنا نسبة قيمة المتوسط الحسابي لمؤشر االمالء بـ ( )0001وهي قيمة ضعيفة.
وهذا يوضح الصعوبات التي تعاني منها أفراد العينة أثناء اإلمالء واضطرابات في التسمية.

 عرض النتائج الخاصة بأهم العمليات المعرفية في القراءة:

لنقوم بعرض نتائج أهم العمليات والكفاءات المعرفية المسؤولة في عملية القراءة.
الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية قبل ممارسة نشاط الرسم ألهم العمليات
والكفاءات المعرفية.
المعالجة البصرية

الذاكرة العاملة

المتوسط الحسابي

.600

االنحراف المعياري

26.0

35,31
35,31

%20605

%42,03

النسبة المئوية

يتضح لنا من خالل النتائج المدونة في الجدول ( )31انخفاض مستوى الذاكرة العاملة حيث سجلنا نسبة

( )%02690بالنسبة الختبار الذاكرة العاملة بحيث كانت نسبة النجاح بالنسبة للحلقة الفونولوجية تقدر بـ ()%09611
أما البند الخاص بالمفكرة البصرية الفضائية فقد سجلنا نسبة ( )%0060.كما سجلنا انخفاض في نسبة اختبار

األجراس الخاص بالمعالجة البصرية حيث تحصلنا على (.)%20605

ومن هنا يتضح لنا أن األطفال الذين يعانون صعوبات قرائية يعانون من اضطراب في المعالجة البصرية

والذاكرة العاملة.
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ب -تحليل نتائج القياس القبلي.


اختبار القراءة:
الحظنا خالل تطبيق اختبار القراءة على أفراد العينة أن أغلبية أفراد العينة كانت قراءاتهم متقطعة وغير

مترابطة والحظنا توقفات عادتا ما تكون طويلة أثناء القراءة ،كما اتسمت قراءات البعض منهم في عدم قراءة

كلمات أو التخلي عن قراءة أسطر بكاملها ،كما سجلنا عند

73

حاالت التوقف النهائي عن القراءة في منتصف

الفقرة الثانية تقريبا ،وكانت طبيعة األخطاء المرتكبة أثناء القراءة تتنوع من االبدال إلى القلب إلى الحذف هذا من

جانب نوعية القراءة أما من حيث مدة القراءة فقد كانت الفترة طويلة جدا وهذا ما ترجم بنسبة درجة القراءة
 %31.13بالنسبة للتعرف على الكلمة أما جانب الفهم فإن مظاهر الخلط والحذف واالبدال المالحظة أثناء القراءة
وكذا القراءة المتقطعة وغير المسترسلة أثرت في عملية الفهم وأدت إلى صعوبة الولوج إلى معنى كل فقرة وهذا

ما ترجم بنسبة  %21.37فقط.

 اختبار الوعي الفونولوجي:
تظهر النتائج المتحصل عليها في اختبار الوعي الفونولوجي لدى األطفال الذين يعانون صعوبات في

القراءة اضطراب على مستوى الوعي الفونولوجي الذي يعتبر من أهم المحددات لتعلم القراءة بحيث تحصلنا على
نسبة كلية قدرت بـ  %20600وهي نسبة منخفضة جدا.

إن أضعف نسبة سجلت كانت في البند الخاص باستبدال الفونيم األول ع ربما يكون السبب في عدم وعي

ومعرفة الطفل بماهية الفونيم رغم شرحنا له واعطائنا أمثلة إليصال الفكرة وتتفق هذه النتيجة وما توصلت إليه
الباحثة (أزداو )5005 ،بحيث توصلت إلى نتائج ضعيفة في الوعي الفونيمي (لعريبي ،5015 ،ص  .)16علما بأن هذا
القسم من االختبار يعتمد بصورة كبيرة على اإلدراك السمعي الذي هو مرتبط بالوعي الفونولوجي في غياب

الحامل البصري ليأتي بعدها اختيار كلمة تنتهي بنفس الصامتة فبند اختيار كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة ،بند

حذف المقاطع وبصورة خاصة في وسط الكلمة ،بند الصوت الناقص ،بند إنتاج كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة

وفي األخير بند الحكم على القوافي أين كانت الصعوبة أقل نوعا ما.
 االختبار الخاص بالقدرة السيميولوجية:

يقصد بالقدرة السيميولوجية :القدرة على تمثيل الشيء أو "المدلول" أي كان :شيء ،حدث ،صورة

مفاهيمية ،إلخ ،وذلك بواسطة دال "مميز" ( ،)Différenciéحسب تعبير  ،Piagetأي يختلف في الشكل عما يمثله،
وال يؤدي إال هذا التمثيل .هذه الوظيفة ذات طبيعة متطورة مع التقدم في السن حيث تظهر خالل السنة الثانية

من حياة الطفل ،وتتجلى باستعمال وسائل مختلفة تؤدي فرص التمثيل

(لعيس،0110 ،

ص ،)00ويشتمل هنا على

مستويين المستوى البنيوي والذي يتطلب من أجل تمثيله خطيا استعمال األيقونات بشكل خاص ومستوى

سيميولوجي والذي يتطلب من أجل تمثيله خطيا استعمال الرموز ولقد أوضحت النتائج أن األطفال الذين يعانون
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من صعوبات تعلم القراءة أخفقوا في تمثيل الرمزي وهذا يعني أن األطفال لديهم اضطراب على المستوى

السيميولوجي (لعيس ،)0110 ،حيث سجلنا قيم يقدر متوسطها الحسابي بـ  ،2.1في حين سجلنا نتيجة  1.16بالنسبة
للمستوى البنيوي وهي كذلك تعتبر قيمة منخفضة.
 اختبار اإلمالء:

تمثلت النتائج المتحصل عليها من طرف أفراد العينة بالضعيفة ففيما يخص مهمة اإلمالء لم تختلف

النتائج المتحصل عليها مقارنة مع نتائج اختبارات القراءة والوعي الفونولوجي وتبين هذا من خالل تطبيق نص
اإلمالء ،إذ أنهم ارتكبوا أخطاء تمثلت في نفس المظاهر المالحظة في القراءة :الحذف ،اإلضافة وكذلك القلب

واإلبدال ،وبالتالي فاألطفال الذين يعانون صعوبات في القراءة لديهم صعوبات على مستوى اإلمالء (من نفس

النوع) .وهذا يتفق وما توصلت إليه األبحاث أن عسر القراءة غالبا ما يكون مصحوبا باضطراب عسر الكتابة
(اإلمالء) واضاف ة إلى أننا تأكدنا من خالل تطبيقنا لمهمة اإلمالء من أن هؤالء األطفال لم يكتسبوا الوعي

الفونولوجي ويتجلى ذلك في األخطاء المرتكبة ،الحظنا أيضا اضطراب الخط عند غالبية األطفال (رسم الحروف
جيدا ،الكتابة على السطر .)...هذا واستغرقت مدة االمالء فترة طويلة .هذا ما يبين صعوبة قيام أفراد العينة
بمهمة اإلمالء بسبب عجز األطفال من استراتيجية التحويل الصوتي الخطي عكس استراتيجية التحويل الخطي

الصوتي المالحظة أثناء القراءة.

 االختبارات الخاصة بأهم العمليات المعرفية في عملية القراءة( :المعالجة البصرية والذاكرة العاملة)
اعتمدن ا هنا على اختبار األجراس لقياس المعالجة البصرية واختبار بادلي لقياس الذاكرة العاملة كعمليتين

ضروريتين لتعلم القراءة والكتابة .اتسمت النتائج المتحصل عليها بانخفاض نسبة النجاح فيما يخص اختبار
األجراس بحيث تحصلنا على نسبة ( %20605وسطية) ونسبة إخفاق مرتفعة فيما يخص الذاكرة البصرية يصل

متوسط النسبة إلى .%.5

إن أول فرضية وضعت لتفسير عسر القراءة تمثلت في اضطراب بصري ،ولقد بينت الدراسات العالقة
الموجودة بين المعالجة البصرية والقراءة ( )Stein,0553ولقد بينت النتائج تلك العالقة بحيث الحظنا وجود خلل

على مستوى االنتبا ه البصري لدى أفراد العينة سواء كان ذلك في قلة األجراس التي شطبت من طرف كل فرد0
كذلك في االستراتيجية المستخدمة أثناء المسح البصري بحيث الحظنا فوضى في عملية التشطيب وذلك بسبب
تشتت انتباههم وعدم تركيزه ،لتطبيق العملية الموجهة إليه ،بحيث عوض أن يقوم بتشطيب األجراس كان يمعن

النظر في الصور (المموهات) ،وهذا ما يؤكد على أن للمعالجة البصرية دور في عملية القراءة
)176

(جنون ،5010 ،ص

خاصة االنتباه البصري ضف إلى ذلك خلل في الذاكرة العاملة بحيث أن جميع أفراد العينية لم يسترجعوا

القوائم التي عرضت عليهم بل حتى لم يحتفظوا بها بشكل جيد ليتم استرجاعها ،وهذا ما يفسر الصعوبات التي

يعانونها في القراءة إذ يكمن الخلل في صعوبة استرجاع الرموز البصرية (المفكرة البصرية الفضائية) وكذا
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السمعية (الحلقة الفونولوجية) الموجودة في الذاكرة ،وذلك بسبب سوء معالجتها بصريا وكذا سمعيا ومنه نستنتج

أن عسيري القراءة يعانون من اضطراب في اإلدراك والذاكرة البصرية وكذا السمعية.

وبصورة عامة فإن أطفال ذوي صعوبات القراءة يعانون من صعوبات في أهم العمليات المعرفية التي
تمثل من أهم الشروط الالزم توفرها لتعلم القراءة ،وتمثلت في خلل في المعالجة البصرية وكذا سوء اإلدراك

والتميز والذاكرة السمعية وكذا البصرية.
خالصة:

بينت نتائج القياس القبلي أن اضطراب تعلم القراءة ،اضطراب معرفي بالدرجة األولى بحيث أوضحت

النتائج أن أطفال العينة يعانون من عسر القراءة ويظهرون صعوبات في معظم الكفاءات والوظائف والسيرورات

المعرفية الداخ لة والمسؤولة عن تعلم القراءة ،كما أنه يتضح لنا من خالل النتائج المتحصل عليها في جميع
االختبارات (بصورة خاصة اختباري الوعي الفونولوجي والمعالجة البصرية) المطبقة أن أطفال العينة يعانون من

عسر القراءة البعض من النوع السطحي ( 05حاالت) وأغلبهم بين الفونولوجي والمختلط.
ب -المرحلة التجريبية:
 )1الخلفية النةرية للبرنامج:

هناك مثل إفريقي يقول "إن تنشئة طفل يتطلب جهد قرية" ،وهذا لما له من مسؤولية.
ذكر العديد من العلماء والكتاب ومن بينهم طلعت منصور

1131

أن نشاط اللعب مدخل أساسي في نمو

الكالم لدى الطفل وفي التعبير الرمزي ،وفي تكوين مهارات االتصال الكالمي ففي اللعب يتعرف الطفل على
األشياء وفرزها وتصنيفها ومن ثم تعلم مفاهيمها والتعميم بينها على أساسي لفظي لغوي ومن بين أشكال اللعب

التي يعتبرها بياجيه أساسا مهما الكتساب اللغة عند الطفل نجد اللعب الرمزي أين يندرج الرسم حيث يعتبره

بياجيه "ليس إال شكال من أشكال الوظيفة السيميولوجية ويندرج في منتصف الطريق بين اللعب الرمزي والصورة

الذهنية ،التي يشترك معها في الميل إلى تقليد الواقع

()Piaget, 1966

ومن هنا فإن الرسم نوع من أنواع اللعب

الرمزي إذ يحدث في الرسم ما يحدث في اللعب الرمزي فقد يحدث الطفل نفسه خاصة في السنوات األولى بأنه
سيقوم برسم "بابا" ويرسم دائرة تحتها خط ويقول هذا "بابا" وهو يشبه في ذلك وضع الطفل عندما يحمل قلما
ويلوح به في األفق ويقول هذه طائرة ،ومنه فالرسم هنا يشبه اللعب الرمزي من حيث أن الطفل يتصور لرسمه

على أنها صورة حية ناطقة يداعبها ويحدثها (.)Doutup

وقد بين العلماء بأن رسومات األطفال تحمل دالالت عديدة وتعكس مستوى نمو مختلف الجوانب المعرفية

والعقلية والنفسية وحتى االجتماعية إذ نجد بياجيه يقول بأن الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه ،كما يستخدم

األخصائيون النفسانيون رسوم األطفال في التعرف على مستوى تفكيرهم ونموهم العقلي ،وتعتبر العالمة فلورنس
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كودانف ( )Florence Goodenough, 1866صاحبة الفضل في تكوين أو اختبار مقنن لقياس ذكاء األطفال من

خالل رسومهم ،وقد استنتجت من خالل أبحاثها وأبحاث من سبقها أن هناك عالقة وثيقة بين تكوين المفهومات

المستنبطة من رسومات األطفال وبين ذكائهم :لتظهر بعدها مجموعة من االختبارات االسقاطية كاختبار رسم
الشجرة ،اختبار رسم العائلة...إلخ .ومن هنا نالحظ أن الرسم استخدم كأداة لتشخيص األمراض النفسية ،ليظهر

بعدها أتباع النظرية التحليلية التي تعتبر الرسم وسيلة عالجية في الوقت ذاته إذ باإلضافة إلى استخدامها كأداة
اسقاطية تشخيصية تساعد المختصين في مختلف المجاالت النفسية التربوية ،االجتماعية في الكشف على

مختلف الصراعات التي تواجه الفرد والمشاكل التي يعاني منها يمكن استخدامها أيضا كوسيلة للتكفل بهذه

المشاكل أو الصعوبات التي قد يتعرض لها الفرد بصفة عامة والطفل بصفة خاصة .وحسب فرويل فإن الرسم
يعتبر من الوسائل الضرورية الفعالة لتعليم اإلنسان عامة ألن الرسم يتطلب وضعا خاصة .وال يستمر ذلك إال

إذا أخذ الجسم وضعا مريحا والجسم والعقل يؤثر كالهما في اآلخر ،ويمكن اعتباره نوع من أنواع التعلم
باالستكشاف والذي يعرفه أوزبل ( )Ausubelوذلك الموقف التعليمي في بنيته المعرفية وهذا يعني أن على
المدرس أن يتجنب عرض مواد التعلم على الطفل في صورتها النهائية فالطفل من وجهة نظر أولمان "كائن

محاط بالمعلومات والمعارف والمهارات المتباينة والتي تشكل المادة الخام للخبرة التعليمية وتعتبر في حكم مدخال
للتعلم ،فإذا استقبل الطفل هذه المعطيات كما هي بدون إيجابية من جانبه أصبح أسلوبا استقباليا أو ما تسمى

(التعلم بالتلقي) وأصبح الطفل مجرد مستقبل للمعلومات المعطاة أما إذا كان الطفل إيجابيا وكانت المعطيات
تتطلب ا لبحث والتدقيق وأعمال العقل والجهد فإن أسلوبه يصبح أكثر إيجابية وفعالية ويصبح الطفل عندئذ

مستكشفا.

بالنظر إلى ما أشرنا إليه سابقا وباعتبار أن الرسم يعد أهم مرحلة يمر بها الطفل تساعده في بناء الصور
الذهنية وتجسيدها واقعيا وهذا من خالل ميكانزيم استحضار الغائب هذه الخاصية التي تعد أساس الكتساب
اللغة بوجهيها (الفهم والتعبير) وشكليها المنطوق والمكتوب ،هذه األخيرة التي يتجلى فيها دور الرسم بصورة

واضحة بحيث حسب ( )Lurçat,1974تمكن من تحليل القدرة على التحكم والمراقبة في النشاط الخطي بداية من

الخربشة إلى الكتابة وفق ثالث مستويات :مستوى حركي ،إدراكي ،وتمثيلي.

(لعيس)0110 ،

و انطالقا من الدراسة التي قام بها الباحث إسماعيل لعيس  ،5000حول الكشف عن صعوبات القراءة
وذلك باالهتمام بالنظام السميولوجي األولى عند األطفال المعسرين مقارنة باألطفال العاديين وهذا من خالل
نشاط الرسم 0والتي توصل فيها إلى أن األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين حسب السن في القدرة
على التمثيل الخطي للرموز في رسم موضوع مقترح،

بحيث تغلب لديهم الطابع األيقوني من الوحدات

السيمولوجية 0فالتمثيل الذي يعتمد على إعادة تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال يتم بنفس

المهارة كما عند القراء العاديين 0كما وجد أن لدى القارئ قدرة سيميولوجية -تتأسس في سن أربع سنوات -لها

دور أساسي في اكتساب القراءة وسيرورتها هذه األهمية تتصل بكون هذه الوظيفة تتضمن نظاما لمعالجة الرموز
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الخطية 0استيعابها وانتاجها 0سماه "المنظم السيميولوجي الخطي" (حيث يعتبر أحد أدوات الوظيفة الرمزية)الذي
ينشأ أثناء معالجة رموز اللغة الكتابية في عملية القراءة 0وهو يعتبر المسؤول عن تنشيط واستدعاء التمثيالت

الكتابية مما يمكن من التعرف من جهة على التمثيالت الكتابية للكلمات المقروءة  0وعلى التمثيالت الفونولوجية
للمكونات الحرفية من جهة ثانية0فهو إذن يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت الخطية0كما اعتبره مصدر الخلل في

صعوبة تعلم القراءة لدى األطفال المعسورين(إسماعيل لعيس.)5004,و من هذه الفكرة وباعتبار

أن جميع

الوظائف الداخلة في عملية القراءة تتطور قبل وأثناء مرحلة اكتسابها (القراءة) ومن هنا فهي ذات عالقات
تفاعلية مع بعضها البعض وباعتبار أن إحدى هذه الوظائف الوظيفة الرمزية وأن الرسم يمثل أحد أطوارها

التطورية ،فهو مظهر من مظاهر الوظيفة السيميولوجية ويعد أداة للتشخيص وكذا التكفل ووسيلة للتعليم،
سنحاول في دراستنا هذه اعتماد برنامج تعليمي عالجي يتمثل في اقتراح مجموعة من المواضيع للرسم تقدم
لتالميذ تتراوح سنهم ما بين  11-1سنة يعانون من اضطراب عسر القراءة.
 )0برنامج نشاط الرسم المقترح:
تتضمن موضوعات الرسم المقترحة مجموعة من العناصر التي تساهم في تطوير وتحسين رسومات

التالميذ من جهة وكذا تنمية التمثالت األيقونية باإلضافة إلى العالمات السيميولوجية لتكون بذلك مدخال لتحسين
بعض القدرات المعرفية خاصة تلك التي لها دور في األداء القرائي.
 )0هدف البرنامج:
تعتبر النظرية التحليلية أن األنشطة الفنية بصفة عامة والرسم بصفة خاصة وسيلة عالجية يمكن

للمختصين من مختلف المجاالت االعتماد عليها في التكفل بالعديد من االضطرابات والصعوبات ،ومن هنا كان
الهدف من هذا البرنامج استخدامه (الرسم) كمدخل أو كوسيلة لتنمية أو لتحسين األداء القرائي لدى (األطفال)

التالميذ الذين يعانون صعوبات قرائية وبصورة خاصة العسر القرائي وهذا من خالل تنمية مجموعة من العمليات

المعرفية التي لها دخل في األداء أو الفعل القرائي ومنه كان الهدف من هذا البرنامج:
 -تنمية اإلدراك وبصورة خاصة االدراك البصري؛

 تنمية الذاكرة العاملة لدى األطفال عسيري القراءة؛ مساعدة التلميذ إلى سرعة النفاذ إلى المعجم الذهني وهذا من خالل العمل على تصحيح وتوضيحالصور الذهنية لديه وترسيخها بصورة جيدة؛

 تحسين الكتابة لدى هذه الفئة من التالميذ باعتبار أن اضطراب عسر القراءة وعسر الكتابة اضطرابينمتالزمين من جهة وتعد الكتابة مرحلة متقدمة ومتطورة للرسم من جهة أخرى.
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 )0لمن يقدم البرنامج:
(11-1

تم وضع هذا البرنامج كوسيلة لتحسين القراءة لدى التالميذ الذين يعانون عسر القراءة من الفئة العمرية
سنة) بحيث يجب مراعاة خصوصيات هذه المرحلة العمرية حيث يشير

(Delpine, 2005

دراسة إلى أن قدرة الطفل على التعبير بالرسم خصوصا المجسم ترتبط بتقدم السن لديه.

 )Picard,في

 )0شروط تطبيق النشاط:
 نجد العالمة ماريا منتيسوري تقول أن :أفضل شيء يمكن تحقيقه هو تجهيز بيئة جميلة لهم وكذا
تزويدهم بأفضل المواد واالبتعاد عن طريقهم ،ومن هنا نجد أنه البد من توفير جو مناسب لقيام التلميذ

بنشاطه وكذا تزويده بأدوات ووسائل آمنة االستخدام.

 من أهم األشياء التي يمكننا منحها للطفل هي احترام تركيزه ،ألن التحميد أو تقديم المساعدة أو حتى

نظرة منا قد تكون كافية لمقاطعة الطفل أو تدمير النشاط ،يبدو غريبا قول ذلك ،لكن قد يحدث هذا

بمجرد وعي الطفل بأنه مراقب في النهاية نحن أيضا نشعر بعدم القدرة على االستمرار في بعض

األحيان إن قام شخص بمراقبة ما نفعله؛

 ومنه البد من ترك الطفل بممارسة نشاطه بمفرده بكل حرية دون اإلحساس أنه مراقب؛

 يقول سنينيشي سوزوكي "كل ما ال يتواجد في البيئة الثقافية للطفل لن يتطور في داخل الطفل" ومنه البد
أن تمثل موضوعات الرسم المقترحة ما هو معاش وموجود في بيئة الطفل "علينا التأكد من أن الكتب

(الرسومات المقترحة) تمثل الواقع ألن األطفال في هذا السن يحاولون فهم البيئة والحياة من حولهم ما

من شيء أكثر روعة واستمتاعا من حياتنا اليومية الخيال يأتي فيما بعد تجربة الواقع واستيعابه"؛
 تنويع المثيرات للتلميذ وتكرار تدريبه عليها حتى يكتسب الخبرة المطلوبة؛

 البد من مراعاة قواعد الترتيب من المحسوس إلى المجرد ومن البسيط إلى المعقد ومن التقليد إلى
االبتكار.

في األخير :مناقشة موضوعات الرسم جماعيا وبعدها توضيح النقاط اإليجابية وكذا السلبية في كل رسمة

على حدا وفرديا بأسلوب لطيف وبناء ودون استخدام ألفاظ تجرح شعور واحساس التلميذ وكذا دون إشعاره
بالفشل أو عدم النجاح ألن كل إنتاج فني هو في الواقع انجاز متميز.
 )6محتوى البرنامج:
يحتوي البرنامج على

13

حصة لنشاط الرسم وقد تم تقسيم البرنامج إلى ثالثة أقسام:

 القسم األول :ويمثل رسم حر بحيث يطلب من التلميذ رسم ما يريد رسمه ،وهذا من أجل خلق جو
االطمئنان والراحة للتالميذ هذا من جهة وكذا تدريبه على استخدام األدوات واعداده للمراحل الموالية من

النشاط من جهة أخرى.
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ويبلغ عدد الحصص :حصتين بمعنى مدة أسبوع.

 القسم الثاني :ويمثل رسم شبه مقيد وهذه المرحلة قسمت هي األخرى إلى ثالثة أقسام:
الجزء األول :يطلب من الطفل القيام بمجموعة من النشاطات مأخوذة من سلسلة تسمى حذاري عيناي:
(Visuo-

(mes yeux

 )Attentionوهي مجموعة من التمارين لتصحيح اضطرابات االنتباه البصري

األرطفونيين

(Catherine Carret Goutte-Broze, Catherine Derrier-Coulougnon, Nicole Icher-

 )attentionnelواالضطرابات البصرية الفضائية ( )Visuo-spatiauxوهي معدة من طرف فرقة من المختصين
 ،)Poulaillon, 2005وهذه التمارين موجهة إلى األطفال الذين يعانون من عسر القراءة السطحي وكذا الراشدين
الذين يعانون اصابات عصبية ومنه فإن هذه التمارين موجهة إلى األشخاص الذين يتراوح سنهم من

6

إلى

11

سنة ،ونحن في برنامجنا كان الهدف من هذه التمارين تنمية االنتباه واإلدراك والذاكرة البصرية ،الحركية

الدقيقة.

الجزء الثاني :وهي عبارة على رسومات ناقصة يطلب من الطفل إكمالها والهدف منها تنمية التعرف واإلدراك
والتمييز .وهذا الجزء يخدم بصورة خاصة تصحيح الصور الذهنية لدى التلميذ وكذا التدريب على سرعة النفاذ

إلى المعجم الذهني لهذا األخير.

الجزء الثالث :يطلب من الطفل رسم حر للفصول األربعة وهذا من أجل تنمية مفهوم الزمان والمكان وزيادة
الرصيد الذهني للطفل .وتتراوح فترة هذا القسم من  6أسابيع بمعنى  12حصة.


القسم الثالث :ويمثل رسم مقيد أي رسم موضوع مقترح ومقيد بتعليمة محددة يشرط أن تكون واضحة

بسيطة متنوعة سهلة وممثلة لجميع العناصر البنائية والسيميولوجية وتضم على جميع المفاهيم والمكتسبات
األولية الضرورية الكتساب اللغة بصفة عامة والقراءة والكتابة بصورة خاصة .كما كانت بعض مفردات التعليمة

تحوي صورة الشيء الذي تحيل إليه بمعنى تمثيل المدلول في الدال فهذا سيساعد في زيادة المعالجة البصرية

( ،)Sylviane valdois ,2005مثال نكتب كلمة " كرة" ونرسم التاء المربوطة على شكل كرة في تعليمة موضوع
الرسم المقترح .وهي فكرة مستوحاة من طريقة البصرية الداللية

()Méthode visuo-attentionnel

أو ما يسمى

أيضا بالكتابة المزودة برسومات ( )Orthographe illustréeوهي طريقة تم وضعها مجموعة من الباحثين
et Van der liden,1992

 ),Seronمن أجل إعادة تعليم حالة تبلغ من العمر

52

( Partz

سنة وتعاني من إصابة عصبية

وكان الهدف منها هو تسهيل عملية تخزين الخصائص المميزة للكلمات المكتوبة (Valdois .S et all, 2005,

) p.12كما يشترط أن تتضمن المواضيع العناصر التالية  :األشخاص ،األشياء أو الموجودات ،عالقات زمانية
مكانية ،عالقات تفاعلية (فعل/رد فعل) ،إلخ .على اعتبار أن هذه العناصر تتطلب في ترميزها الخطي استعمال

وحدات سيميولوجية من طبيعة مختلفة ،منها ما يرتبط بالعنصر الممثـل بعالقة شبيهة ومنها ما يحيل إليه رمزيا

(الرموز).

(لعيس)0110 ،
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 )0األدوات المستخدمة:
يقدم للطفل ورقة بيضاء

دون تحديد الوقت مسبقا.

(21/21

سم) ،قلم رصاص وعلبة أقالم ملونة ،ونطلب منه الرسم بطريقة فردية

 )0مدة البرنامج:
يستغرق تطبيق البرنامج

13

حصة ،بمعدل حصتين في األسبوع ،تستغرق الحصة الواحدة مدة ساعة من

الزمن.
 )0األهداف اإلجرائية للبرنامج:
وفق منهج المقاربة بالكفاءات فإن األهداف المسطرة تتكون من العناصر التالية:
أ-البعد المعرفي .ب-المعرفة الفعلية .ج-البعد الوجداني.
أ-األهداف المعرفية:
 بناء تصور للفراغ ومنه بناء العالقات الفراغية؛
 تنمية االدراك باألشكال؛

 تنمية اإلدراك أن كل نقطة جزء من كل ال يمكن تجاوزه أو االستغناء عنه (خصوصا وأن نظام اللغوي
للعربية يعتمد على النقطة وعلى الربط واالستمرار)؛

 تنمية اإلبداع لدى الطفل؛

 استدعاء الطفل للصور الذهنية من خياله (ذاكرته)؛
 التعرف على األلوان واستخدامها؛

 تدريب الطفل على سرعة النفاذ إلى معجمه الذهني وذلك من خالل تجسيد التعليمة اللغوية إلى صورة
أو رسمة من إنتاجه الخاص وذلك في مدة زمنية محددة؛

 تنمية أسلوب التحليل لدى الطفل وهذا من خالل عملية تحليله لتعليمة موضوع الرسم المقترح؛
 تدريب الطفل على بناء تنظيمات بصرية حركية حسية؛

 العمل على زيادة االنتباه وخصوصا البصري والتركيز مما يساعد على وضوح المدركات وبالتالي
سهولة التخزين ومن ثم إمكانية االسترجاع عند الحاجة بصورة تلقائية؛

 زيادة الرصيد اللغوي والمعرفي للطفل؛

 المساهمة في التحكم في الحركات الدقيقة وهذا بفعل التدريب؛
 مساعدة الطفل في اكتساب المفاهيم األولية والتمييز بينها:
 مفاهيم الزمان :ليل ،صباح... -مفاهيم المكان :فوق ،تحت...

 مفاهيم الجانبية :على اليمين ،على اليسار...219
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 -مفاهيم الصورة الجسمية :رأس ،ذراع ،قدم...

 األلوان ،واألشكال...إلخ ،والتي تعتبر ضرورية لبقية االكتسابات األخرى ومنها اللغة وبصورةخاصة المكتوبة منها.

 اكتساب الطفل أنماط جديدة ومتنوعة خاصة باالنتباه والتعرف والتذكر والتعبير وادراك العالقات
والتخيل واالبتكار.

 مساعدة التلميذ على تحسين قدرته على التذكر واالستدعاء.

ب-األهداف الفعلية:

 تمكين التلميذ من االستغالل الجيد للورقة أثناء الرسم (حدود الورقة)؛
 مساعدة التلميذ على حسن استخدام األقالم واأللوان؛
 تكوين التلميذ أشكاال مختلفة؛

 تجسيد الطفل لصورة كامنة في ذهنه؛
 تدريب التلميذ على تقنية التلوين الصحيحة (دون الخروج عن الحدود)؛

 تدريب الطفل على التحكم الجيد في القلم ومساره أثناء الرسم خصوصا رسم الخطوط المستقيمة
والمنكسرة والمنحنية؛

 تدريب الطفل على التحكم في حركة اليد-العين؛

 التمييز بين األلوان الداكنة والفاتحة واستخدامات كل نوع؛
 تنمية مهارة الرسم لديه؛

 تنمية قدرة الطفل على التحكم على نفسه وتقويم نشاطه وعمله.

جـ-األهداف الوجدانية:

 يحرص التلميذ على إنهاء رسمه وبصورة جيدة؛
 ينفس التلميذ عن نفسه باعتبار الرسم نشاط محبب لدى األطفال بنفس هذا السن؛
 شعوره بالسعادة عند إنهاءه لرسمة؛

 يعتبر الرسم وسيلة يستخدمها المختصون في علم النفس كأداة لتفريغ التلميذ للمشاعر السلبية في
داخله كالعدوانية...إلخ؛

 ضبط سلوك التلميذ وهذا بانهماكه في نشاط الرسم (النشاط الزائد)؛
 زيادة الثقة بالنفس الذي ينتج عند الشعور بالعمل الفعال الناتج عن الحركة الحرة ومنه الزيادة في تقدير
الذات لدى التلميذ؛

 إن قيام التلميذ بإتمام دورة النشاط سيشعر برضا عظيم وكبير ،وكثي ار ما يكون مستعدا إلعادة تكرار
النشاط؛

 تجاوز الطفل مشاعر الخوف وبناء عالقة جيدة عالقة (معلم-متعلم)؛
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 بناء عالقات مع زمالءه وهذا من خالل النشاط الجماعي؛

 المساهمة في بناء أسس كاملة لشخصية وسلوكه االجتماعي.

جدول رقم ( )00يلخص مواصفات انشطة الرسم

الحصص املدة
 2سا
2

ألاقسام

املواضيع (املحتوى)

القسم 1

رسم حر

التخطيط
التنقيط
الجزء
1

 5سا

تكملة الرسم

القسم
2

11

15

 6سا

الجزء
2

8سا

الجزء
3

15
سا

القسم 3

الهدف
خلق جو الاطمئنان والراحة
مع التدريب على استخدام
ألادوات والاعداد للمراحل
املوالية
تدريب على بناء تنظيمات
بصرية حركية حسية
املساهمة في التحكم في
الحركات الدقيقة لليد
تنمية التعرف والادراك
والتمييز – تصحيح الصور
الذهنية – التدريب على
سرعة النفاذ إلى املعجم
الذهني

توسيع املجال البصري
الحواجز Barrages
للطفل – تنمية الانتباه
الرموز Codes
والادراك والذاكرة البصرية
املتشابهات  – Jumeauxتنمية الحركة الدقيقة
املتاهات
(عين/يد) – تنمية أسلوب
Labyrinthes
التحليل – بناء تصور
استكشاف
للفراغ ومنه بناء العالقات
Repérages
الفراغية –تصحيح الوعي
املسارات Trajets
الفونولوجي
مساعدة الطفل في اكتساب
رسم حر للفصول
املفاهيم ألاولية (الزمان
ألاربعة
واملكان)
تسهيل عملية تخزين
الخصائص املميزة للكلمات
مواضيع مع رسومات
املكتوبة – الربط بين
مدمجة
الصور املكتوبة والصور
الذهنية
مواضيع دون
ترسيخ املكتسبات السابقة
رسومات
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 )01سير حصص التدريب:
لقد كان سير الحصص على النحو التالي:
الجدول رقم  :00يمثل سير الحصص
رقم الحصة

طبيعة

الحصة األولى

رسم حر

النشاط

موضوع النشاط

أهم اهداف النشاط

ارسم ما تشاء

خلق جو االطمئنان والراحة

مع التدريب على استخدام

الحصة الثانية

األدوات واالعداد للمراحل

الموالية
الحصة الثالثة

التخطيط

الحصة الرابعة

أتم رسم األشكال وفق المثال المبين في الخانة على اليمين محترما بصرية حركية حسية

المساحة المخصص لذلك

أكمل رسم األشكال داخل المربعات الكبيرة حسب األشكال الموجودة في

الحصة الخامسة
الحصة السادسة

أتم رسم األشكال وفق المثال المبين في الخانة على اليمين

المربعات الصغيرة الملتصقة بها
التنقيط

أكمل رسم الدوائر والخطوط متبعا اتجاه السهم

الحصة السابعة

أكمل الرسم وفق المثال المبين على اليمين وكذا متبعا اتجاه األسهم

الحصة الثامنة

أكمل رسم الحلزون بتتبع النقاط

الحصة التاسعة

أكمل الرسم بتتبع النقاط ومحترما المساحة المحددة لذلك.

الحصة العاشرة

أتم رسم السمكة متبعا نفس األشكال المبينة في كل سطر

الحصة

الحادية

الحصة

الثانية

الحصة

الثالثة

الحصة

الرابع

عشر

قم بتزيين السمكة باستخدام أشكال مختلفة في كل سطر

انقل الرسومات الموجودة بالبيضة األولى إلى البيضة الثانية ،ثم قم

بتلوين البيضتين معا

-أكمل الرسومات المبينة داخل األجراس ،بعدها قم بنقلها إلى األجراس

الموجودة في أسفل الورقة ،وقم بتلوين األجراس
عشر

عشر
عشر

أكمل رسم القصر كل جزء حسب ما يقابله

أكمل رسم الشكل بتتبع النقاط للحصول على األرجوحة
-أكمل مأل مقطورات القطار متبعا النموذج

الحصة الخامسة

عشر

الحصة السادسة

عشر

الحصة السابعة

تدريب على بناء تنظيمات

قم بتتبع النقاط للحصول على الشكل المراد وقم بتلوين وتسمية الشكل

المتحصل عليه ( 6أشكال)

قم بتتبع النقاط للحصول على الشكل المراد وقم بتلوين تسمية الشكل

المتحصل عليه ( 6أشكال)

قم بتتبع النقاط للحصول على الشكل المراد وقم بتلوين وتسمية الشكل

المتحصل عليه ( 7أشكال)

قم بتتبع النقاط للحصول على الشكل المراد وقم بتلوين وتسمية الشكل

المتحصل عليه ( 3أشكال)

قم بربط األرقام حسب ترتيبها تصاعديا للحصول على الشكل المراد
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( 73أشكال)

عشر
الحصة

قم بربط األرقام حسب ترتيبها تصاعديا للحصول على الشكل المراد

الثامنة

( 73أشكال) ثم قم بتلوين وتسمية الشكل المتحصل عليه

عشر
الحصة التاسعة تكملة الرسم
عشر

والتمييز – تصحيح الصور

أشكال)

أكمل الرسم وفق الشكل النموذج المبين ثم قم بتلوين الشكلين ( 73الذهنية – التدريب على

الحصة العشرون
الحصة

أكمل الرسم وفق الشكل النموذج المبين ثم قم بتلوين الشكلين ( 73تنمية

التعرف

واالدراك

سرعة النفاذ إلى المعجم

أشكال)

أكمل الرسم الشكل الناقص للحصول على شكل كامل ( 73أشكال)

الواحدة

الذهني

وعشرون
الحصة

أكمل الرسم الشكل الناقص للحصول على شكل كامل ( 73أشكال)

الثانية

وعشرون
الحصة

أكمل رسم األجزاء الناقصة للحصول على صورة انسان ( 73أشكال)

الثالثة

والعشرون
الحصة

ال اربعة الحواجز

ارسم دائرة حور الرمز ( 71رموز)

والعشرون
الحصة الخامسة الرموز

أكمل الخانات باتباع نفس الرموز المبينة في الشكل األول (نشاطين)

والعشرون
أكمل الخانات باتباع نفس الرموز المبينة في الشكل األول (نشاطين)

الحصة السادسة
والعشرون
الحصة السابعة المتشابهات

اربط بين األشكال المتشابهة ( 71أشكال)

والعشرون
الحصة

الثامنة المتاهات

توسيع

المجال

البصري

للطفل – تنمية االنتباه

واالدراك والذاكرة البصرية –

تنمية

الحركة

الدقيقة

(عين/يد) – تنمية أسلوب
التحليل – بناء تصور للفراغ

ومنه بناء العالقات الفراغية

–تصحيح الوعي الفونولوجي

جد المسار من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"

والعشرون
جد الطريق الصحيح من بين الطرق الموجودة في الشكل ( 71أشكال)

الحصة التاسعة
والعشرون
الحصة الثالثون
الحصة

استكشاف

الواحد المسارات

ارسم دائرة حول السالسل المشابهة للسلسلة المبينة في النموذج (73

نشاطات)

أعد رسم المسار باستخدام قلم ملون ( 73نشاطات)

والثالثون
الحصة

الثانية رسم للفصول ارسم منظر لفصل الربيع

والثالثون
الحصة

مساعدة الطفل في اكتساب

المفاهيم

األربعة
الثالثة

والمكان)

ارسم منظر لفصل الصيف

وثالثون
الحصة

الرابعة

ارسم منظر لفصل الخريف

والثالثون
الحصة الخامسة

ارسم منظر لفصل الشتاء

وثالثون
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تسهيل

الحصة السادسة مواضيع مع
والثالثون

الخصائص المميزة للكلمات

رسومات

المكتوبة

مدمجة

الذهنية

والثالثون
والثالثون

–

الربط

بين

الصور المكتوبة والصور

الحصة السابعة
الحصة

عملية

تخزين

الثامنة

الحصة التاسعة
والثالثون

الحصة األربعون
الحصة

واألربعون

الحصة

واألربعون

الحصة

واألربعون

الواحدة
الثانية
الثالثة

مواضيع دون
رسومات

ليلى في حديقة المنزل تحمل باقة زهور حمراء كبيرة في يدها اليمنى ترسيخ المكتسبات السابقة

وباقة زهور صفراء في يدها اليسرى.

في ليلة العيد دخل األب إلى غرفة نوم امين وقدم له قميصا أسود
قضت سلمى عطلة الصيف مع عائلتها على شاطئ البحر
يوجد على طاولة المطبخ مزهريتان وسلة بها فواكه متنوعة
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عرض وتحليل نتائج القياس البعدي:

أ-

عرض نتائج القياس البعدي:
 عرض نتائج اختبار القراءة:
سنعرض نتائج اختبار القراءة بالنسبة لكل بند.

الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بعد ممارسة نشاط الرسم على اختبار القراءة:
الفهم

التعرف على الكلمة

المتوسط الحسابي

5023

5053

اال نحراف المعياري

0025

0002

%32008

%31015

النسبة المئوية

تبين لنا من خالل نتائج الجدول ( )33أن أطفال المجموعة يعانون من اضطراب في القراءة حيث قدر

المتوسط الحسابي لدرجات القراءة (القراءة السليمة) بـ ( )5023أي بنسبة قدرها  ،%0.6.2أما بالنسبة لجانب الفهم
فقد قدر لديهم بـ 5002 :بنسبة قدرت بـ  %33.71وهي كما نالحظ قيم تحت المتوسط.
 عرض نتائج الوةيفة الفونولوجية:
سنعرض نتائج القياس البعدي بالنسبة الختيار الوعي الفونولوجي.
الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية بعد تطبيق نشاط الرسم على اختيار
الوعي الفونولوجي.
الوعي الفونولوجي
المتوسط الحسابي

.600

االنحراف المعياري

0651

النسب المئوية

%256.0

إن النتائج المدونة في الجدول ( )30تظهر أن أطفال العينة يزالون يظهرون اضطراب في القدرة
الفونولوجية حيث أن النتائج المتحصل عليها قدرت بـ ( )%256.0هي نسبة ال تزال ضعيفة (تحت المتوسط).
 عرض النتائج الخاصة بالقدرة السيميولوجية.
سنقوم بعرض نتائج القدرة السيميولوجية والمتمثلة في مستويي البنيوي والسيميولوجي.
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الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية بعد ممارسة نشاط الرسم الختبار القدرة السيميولوجية
القدرة السيميولوجية
808

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري

5052

قدرت قيمة المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة على اختبار القدرة السيميولوجية بـ

808

بنشاطات الرسم.

وهذا بعد القيام

 عرض النتائج الخاصة بمهمة االمالء.
سنعرض فيما يلي النتائج المتحصل عليها من طرف أفراد العينة في مهمة اإلمالء.
الجدول رقم  :06يمثل المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية بعد ممارسة نشاط الرسم على ومهمة
اإلمالء
اإلمالء
المتوسط الحسابي

0002

االنحراف المعياري

00053

النسبة المئوية

%53015

نالحظ من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )31النسب المرتفعة والتي تمثل نسبة النجاحات المحققة

من طرف التالميذ بحيث سجلنا نسبة قيمة المتوسط الحسابي لمؤشر االمالء بـ ( )%206.0وهي قيمة تحت

المتوسط.

 عرض النتائج الخاصة بأهم العمليات المعرفية في القراءة:
لنقوم بعرض نتائج أهم العمليات والكفاءات المعرفية المسؤولة في عملية القراءة.
الجدول رقم  :00يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية بعد ممارسة نشاط الرسم ألهم العمليات والكفاءات
المعرفية.
المعالجة البصرية

الذاكرة العاملة

المتوسط الحسابي

06.

االنحراف المعياري

1620

35,76
35,76

%20602

%02650

النسبة المئوية

يتضح لنا من خالل النتائج المدونة في الجدول ( )32ارتفاع نسبة اإلخفاق بالنسبة الختبار الذاكرة العاملة
حيث سجلنا نسبة ( )%.5بالنسبة الختبار الذاكرة العاملة كما سجلنا انخفاض في قيمة المتوسط الحسابي بالنسبة

الختبار األج ارس الخاص بالمعالجة البصرية حيث تحصلنا على (.)%20602
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ب -تحليل نتائج القياس البعدي:
 اختبار القراءة:

تبين من خالل النتائج المتحصل عليها في القياس البعدي والمدونة في الجدول ( )32أن مستوى األطفال

في القراءة قد تحسن نوعا ما وذلك من خالل ما الحظناه أثناء نشاط القراءة حيث سجلنا نسبة جانب التعرف

على الكلمة أي فك الترميز  %0069.حيث الحظنا نقص مظاهر التردد واالنقطاع لدى البعض من الحاالت كما
سجلنا تحسن على مستوى الفهم حيث بلغت النسبة  .%0.6.2ورغم أننا لم نلمس كثي ار التحسن على مستوى زمن

القراءة حيث تجاوز الوقت المحدد بـ

5

دقيقة إال أن نسبة األخطاء المرتكبة أثناء قراءة النص انخفضت نوعا ما

بالمقارنة والقياس القبلي لدى عدد من أفراد العينة.
 اختبار الوعي الفونولوجي:
إن النتائج المتحصل عليها في اختبار الوعي الفونولوجي عند القياس البعدي ،تبين التحسن طفيف في

هذه الوظيفة ،بحيث بلغت نسبة النجاح لالختبار الكلي إلى .%256.0

إال أن المالحظ خالل القياس البعدي أن هناك بنود لم نسجل فيها تحسنا بحيث لم تتغير نسبة كالبند

األول :الحكم على القافية بنسبة  ،%05655والثالث :اختيار كلمة تقفي مع الكلمة المقصودة بنسبة ،%22622
والخامس :حذف المقاطع

%2260.

والسادس :الصوت الناقص  ،%01611كما سجلنا نقص في نسبة النجاح في

البند السابع :استبدال الفونيم األول بنسبة قدرت

القبلي تقدر بـ

%15655

بـ %10600

في القياس البعدي في حين كانت النسبة في القياس

ولإلشارة يعتبر البند الذي سجلت فيه أضعف نسبة في القياسين القبلي والبعدي ،أما

التحسن فقد تم تسجيله في البندين الثاني :إنتاج كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة بنسبة قدرت بـ  ،%00600والرابع:

اختيار كلمة تنتهي بنفس الصامتة  .%20600وفي األخير سجلنا تحسنا بسيط في االختبار ككل عامة بالمقارنة
والقياس القبلي.
 االختبار الخاص بالقدرة السيميولوجية:
تبين من خالل النتائج المتحصل عليها في القياس البعدي والمدونة في الجدول ( )32أن مستوى األطفال

في القدرة السيميولوجية قد تحسن نوعا ما وذلك من خالل ما الحظناه أثناء نشاط الرسم حيث سجلنا قيمة قدرت
بـ

105

في المستوى البنيوي في القياس البعدي مقابل القيمة

المستوى السيميولوجي فقد سجلنا قيمة

بـ

005

501

2021

في القياس القبلي أي بتحسن قدر بـ  ،0010أما

في القياس البعدي مقابل القيمة

فقط وهي قيمة ضعيفة وعموما فقد توصلنا إلى نتيجة قدرت بـ

808

500

في القياس القبلي أي بفارق قدر

بالنسبة لالختبار ككل وبتحسن قدرت

قيمته بـ  0080فقط ومن هنا نالحظ أن الرسم يساعد في تحسين الجانب األيقوني أكثر من الجانب الرمزي.
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 اختبار االمالء:

سجلنا تحسنا في القياس البعدي بالنسبة الختبار اإلمالء ارفعت نسبة الكلمات الصحيحة بالنسبة لمهمة

اإلمالء
تقدر

إلى %206.0

بـ %960

في القياس البعدي في حين كانت تقدر

بـ %22600

في القياس القبلي أي كانت نسبة التحسن

فقط إال أن المالحظ في إنتاجات األطفال أن التحسن مس أكثر االنتاج الخطي بالمقارنة واالنتاج

االمالئ ي حيث كان أكثر وضوحا وانتظاما مما تم مالحظته في القياس ،بصفة عامة هناك تحسن فيما يخص

الشكل بصورة أفضل من المضمون.

 االختبارات الخاصة بأهم العمليات المعرفية في القراءة (المعالجة البصرية والذاكرة العاملة):
تعتبر نتائج المعالجة البصرية والذاكرة العاملة والمسجلة في القياس البعدي نتائج مرتفعة مقارنة بسابقتها

في القياس القبلي ،حيث سجلنا نسبة نجاح مرتفعة نسبيا بلغت  %20602وهذا يدل على تحسن الطفل في التحكم
في عملية المسح البصري ،بحيث الحظنا استخدام الطفل الستراتيجية المعالجة البصرية بصورة أكثر تنظيما من

المرة الساب قة بحيث كانت إنتاجات بعض األطفال أكثر وضوحا من سابقتها باإلضافة إلى زيادة عدد األجراس

المشطبة من طرف أفراد المجموعة ،كما ارتفعت نسبة اإلجابات الصحيحة في اختبار الذاكرة العاملة إلى

 ،%02650إال أن التحسن مس بصورة واضحة نتائج البند المرتبط بالمفكرة البصرية الفضائية بفارق قدر بـ

0052

في حين كان الفرق بالنسبة للحلقة الفونولوجية  .0008هذا يعني زيادة في االنتباه والتركيز البصري مكاني وهذا ما
ساعد على حسن التخزين وبالتالي سهولة االستدعاء عند الحاجة.

خالصة:
الحظنا تحسنا نسبيا مس كل من الوعي الفونولوجي ،ميكانزمات القراءة (الفهم ،التعرف) ،أهم المحددات

المعرفية في عملية القراءة (اإلمالء ،التسمية) وكذا أهم العمليات المعرفية المسؤولة عن عملية القراءة (اإلدراك
والذاكرة البصريتين والسمعيين ،االنتباه ،)...وهذا ساعد على تحسين األداء القرائي بصفة عامة.
 -3-2-2التناول اإلحصائي:
لقد اعتمدنا على برنامج الحزمة اإلحصائية ) (SPSS.v22في التناول اإلحصائي.
استخدمنا في هذه الدراسة طريقة إحصائية في تحليل المعطيات وذلك حسب طبيعة هذه المعطيات:

فمن أجل التحقق من الفروض التي تنص على وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد

المجموعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم ،وذلك على درجات االختبارات المستخدمة في الدراسة استخدمنا
اختبار

T.Test

وذلك لتحديد وجهة وداللة هذه الفروق .ولكن قبل ذلك البد من التأكد من توفر شروط تطبيق

األداة نذكر أهمها:
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 االعتدالية

 العالقة بين القياسين والتي البد أن تكون موجبة وأكبر من الصفر.
 التجانس بين أفراد العينة

وفي حالة عدم تحقق هذه الشروط فسنلجأ إلى االختبار االحصائي الالبرامتري . WILCOXON
اإلعتدالية :وللتأكد من االعتدالية اعتمدنا على األداة االحصائية  ،Sweknessوكذا على اختبار ولموجروف
سميرنوف ،فكانت النتائج كما هي مبينة في الجداول أدناه:

الجدول رقم  :38نتائج األداة االحصائية Swekness
أعلى قيمة

أدنى قيمة

الوعي الفونولوجي–قبل-

03

00

المتوسط

الحسابي
5,88

االنحراف

قيمة SWEKNESS

المعياري
4,96

0,259

الوعي الفونولوجي –بعد-

14

00

6,44

5,52

0,270

التعرف على الكلمة –قبل-

4,75

0,43

2,68

1,50

-0,371

التعرف على الكلمة –بعد-

4,80

0,60

2,98

1,39

-0,307

الفهم –قبل-

4

00

2,00

1,58

00551

الفهم-بعد-

5

1

2,77

1,56

0,468

الكتابة-قبل-

0,37

0,04

0,16

0,10

0,860

الكتابة-بعد-

0,40

0,06

0,18

0,11

0,921

المعالجة البصرية-قبل-

13

4

8,22

3,27

0,022

المعالجة البصرية-بعد-

13

7

9,66

2

0,469

القدرة السيميولوجية –قبل-

13

3

7,22

3,41

0,246

القدرة السيميولوجية –بعد

12

5

8,50

2,62

0,033

الذاكرة العاملة –قبل-

41,50

33,50

36,69

2,71

0,697

الذاكرة العاملة –بعد-

43,50

33,75

37,69

3,13

0,673

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن جمع قيم تنتمي إلى المجال [ ]+3،-3ومنه نستنتج أن جميع القيم

موزعة بطريقة اعتدالية.
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الجدول رقم  :39نتائج اختبار ولموجروف سميرنوف:

باالعتماد على برنامج الرزنامة االحصائية
أعلى
الوعي الفونولوجي–قبل-

قيمة
03

SPSS 22

أدنى

تحصلنا على النتائج المبينة في الجدول أدناه:

المتوسط

قيمة
00

الحسابي
5,88

االنحراف

قيمة اختبار

كولموجروف سميرنوف

مستوى الداللة

المعياري
4,96

0018

0023

الوعي الفونولوجي –بعد-

14

00

6,44

5,52

0020

0020

التعرف على الكلمة –قبل-

4,75

0,43

2,68

1,50

0022

0050

التعرف على الكلمة –بعد-

4,80

0,60

2,98

1,39

0025

0050

الفهم –قبل-

4

00

2,00

1,58

0012

الفهم-بعد-

5

1

2,77

1,56

0023

0.22
0010

الكتابة-قبل-

0,37

0,04

0,16

0,10

0002

0052

الكتابة-بعد-

0,40

0,06

0,18

0,11

0012

0.20

المعالجة البصرية-قبل-

13

4

8,22

3,27

0028

0.88

المعالجة البصرية-بعد-

13

7

9,66

2

0022

0.50

القدرة السيميولوجية –قبل-

13

3

7,22

3,41

0008

0.52

القدرة السيميولوجية –بعد

12

5

8,50

2,62

0008

0.52

الذاكرة العاملة –قبل-

41,50

33,50

36,69

2,71

0022

0.85

الذاكرة العاملة –بعد-

43,50

33,75

37,69

3,13

0000

0.58

نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم ( )35أعاله أن معظم قيم قيمة الخاص بالكشف عن اعتدالية التوزيع
محصورة بين ( )0000و( )0082وما بين مستوى داللة ( )0020و( )0058وهما قيمتين أكبر من مستوى الداللة

المحدد سلفا ( ) α 0002وعليه نقر أن توزيع بيانات المجتمع الذي سحبت منه العينة يتبع خصائص التوزيع
الطبيعي ومنه نستنتج أن جميع القيم موزعة بطريقة اعتدالية مما يسمح لنا بأجراء المعالجة اإلحصائية باستخدام
اختبار tلداللة الفروق في حالة عينتين مرتبطتين.

 العالقة بين القياسين :وألجل معرفة العالقة بين القياسين اعتمدنا على معامل االرتباط بيرسن فكانت
النتائج كما هي مبينة في الجدول أدناه:
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الجدول رقم  :40يمثل نتائج معامل االرتباط بيرسن بين القياسين القبلي والبعدي
أعلى

أدنى

المتوسط

االنحراف

قيمة
00

الحسابي
5,88

المعياري
4,96

الوعي الفونولوجي–قبل-

قيمة
11

6,44

5,52

الوعي الفونولوجي –بعد-

14

00

1,50

التعرف على الكلمة –قبل-

4,75

0,43

2,68

التعرف على الكلمة –بعد-

4,80

1,60

3,11

1,17

الفهم –قبل-

4

00

2,00

1,58

الفهم-بعد-

5

1

2,77

1,56

الكتابة-قبل-

0,37

0,04

0,16

0,10

الكتابة-بعد-

0,40

0,06

0,19

0,10

المعالجة البصرية-قبل-

13

4

8,22

3,27

المعالجة البصرية-بعد-

13

7

9,66

2

القدرة السيميولوجية –قبل-

13

3

7,22

3,41

القدرة السيميولوجية –بعد

12

5

8,50

2,62

الذاكرة العاملة –قبل-

41,50

33,50

36,69

2,71

الذاكرة العاملة –بعد-

43,50

33,75

38,05

3,41

قيمة معامل

االرتباط بيرسن
**0,99
**0,97
**0,94
**0,99
**0,87
**0,91
**0,91

مستوى

الداللة
0,000
0,000
0,001
0,000
0,002
0,001
0,001

**دال عند مستوى داللة(.)1.10
تشير البيانات الموضحة في الجدول رقم ( )17إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط بيرسن كلها دالة

إحصائيا عند مستوى داللة ( )α= 1.01حيث تراوحت جميعها على التوالي بين ( )1,00و( )0,99وهذا ما يؤكد
وجود أن هناك عالقة قوية وموجبة بين نتائج القياسين القبلي والبعدي بالنسبة لجميع االختبارات موجبة وأكبر

من الصفر.


التجانس :لحساب التجانس بين أفراد العينة نطبق القانون التالي:
(F − 1)√n − 2
) 2√F(1 − r 2

=𝑡

حيث
𝑆12

𝐹 = 𝑆2
2

أو

𝑆22

𝐹 = 𝑆2
1

و
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𝑛. ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2
)𝑛(𝑛— 1

= 𝑆2

ويقصد ب 𝟐 𝐫 مربع قيمة االرتباط بين القياسين القبلي والبعدي وهذا بالنسبة لجميع االختبارات.
و  nعدد أفراد العينة ويقدر هنا بـ . n= 9
∑ 𝑥2

مجموع مربع القيم التي تحصل عليها أفراد العينة في كل اختبار.

 (∑ 𝑥)2مربع مجموع القيم التي تحصل عليها أفراد العينة في كل اختبار.

وبعد تطبيق العالقة على جميع االختبارات تحصلنا على النتائج المبينة في الجدول أدناه

الجدول رقم  :41يمثل نتائج التجانس بين أفراد المجموعة التجريبية فيما يخص االختبارات المطبقة في الدراسة
𝑆12
الوعي الفونولوجي–قبل-

24,61

الوعي الفونولوجي –بعد-

30,52

التعرف على الكلمة –قبل-

2,25

التعرف على الكلمة –بعد-

1,93

الفهم –قبل-

2,50

الفهم-بعد-

2,44

الكتابة-قبل-

0,011

الكتابة-بعد-

0,012

المعالجة البصرية-قبل-

10,69

المعالجة البصرية-بعد-

4,00

القدرة السيميولوجية –قبل-

11,63

القدرة السيميولوجية –بعد

6,87

الذاكرة العاملة –قبل-

7,37

الذاكرة العاملة –بعد-

9,85

𝐹
1,24

r
**0,99

𝑡 المحسوبة

𝑡المجدولة

0,29

مستوى الداللة
0,05

1,93

**0,97

0,90

0,05

1,02

**0,94

0,11

0,05

1,09

2,67

1,69

1,33

**0,99

**0,87

**0,91

**0,91

0,20

0,65

0,40

0,21

1,86

0,05

0,05

0,05

0,05

نالحظ من خالل النتائج رقم ( )11أن جميع قيم  tالمحسوبة أقل من قيمة  tالمجدولة ( )t=1,86وذلك

عند مستوى داللة  &=0,05ودرجة الحرية  df =9ومنه نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري وبالتالي
نستنتج أن هناك تجانس بين أفراد العينة وذلك بالنسبة لجميع االختبارات .
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ومنه ومن خالل النتائج المتحصل عليها يتبن لنا جليا أن األسلوب االحصائي المناسب لهذه الدراسة هو

اختبار  Tلعينتين مرتبطتين.

حساب حجم األثر كأسلوب إحصائي مكمل لفحص الفرضيات االحصائية:
هو مجموعة من األساليب االحصائية التي يمكن استخدامها طبقا للنوع االحصائي الذي يستعين به
الباحثون للوصول إلى النتائج لمعرفة حجم الفروق أو حجم العالقة بين متغيرين أو أكثر لتحديد ما إذا كانت تلك

الفروق أو العالقة تعود للصدفة أم أنها حقيقية تعود لمتغيرات الدراسة أو البحث.

ويشير حجم التأثير إلى قوة العالقة بين متغيرين ،أو دليل لألثر الفعلي للمتغير المستقل على المتغير

التابع( .عنانة ،0111 ،ص)00.

ــ حساب حجم األثر باستخدام معادلة ''  '' cohen's dفي حالة عينتين مرتبطتين يتبعان التوزيع اإلعتدالي:
𝒆𝒏𝒏𝒆𝒚𝒐𝑴
𝑫𝑺

=𝒅

حيث Moyenne :هو المتوسط الحسابي.
 SDاالنحراف المعياري (.)Ecart type
ــ حساب حجم األثر في حالة عينتين مرتبطتين ال يتبعان التوزيع االعتدالي:
𝒛
𝑵√

=r

حيث Z :المتحصل عليها من اختبار ويلكوكسن
 :Nحجم عينة الدراسة.
عند إيجاد قيمة  dأو قيمة  rنقارن النتائج المتحصل عليها في الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير

بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير مع العلم أن اإلشارة السالبة أو الموجبة التخذ بعين االعتبار وتهمل

كما يوضحه الجدول رقم ():
الجدول رقم  :42يبين اإلطار المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
ويوضح قيمة حجم األثر  dو.r
قيمة d

قيمة r

حجم األثر

7.27

7.17

صغير

0.50

7.37

متوسط

0.80

7.17

كبير
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خالصة الفصل

قمنا في هذا الفصل بعرض الدراسة الحقيقية بحيث بينا المنهج واألدوات المطبقة على المجتمع الحقيقي

للدراسة وكذا عرضنا وحللنا نتائج المحصل عليها في القياس القبلي والبعدي وكذا نتائج المعالجة وأخي ار بينا

الطريقة االحصائية التي اعتمدناها في اإلحصاء.
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الفصل الخامس :عرض وتحليل النتائج
ومناقشتها
تمهيد
 :0-0عرض نتائج الفرضيات
 عرض نتائج الفرضية العامة
 عرض نتائج الفرضية األولى
 عرض نتائج الفرضية الثانية


عرض نتائج الفرضية الثالثة

 عرض نتائج الفرضية الرابعة


عرض نتائج الفرضية الخامسة

 :0-0مناقشة نتائج الفرضيات في ضوء الدراسات السابقة
 مناقشة النتائج
 مناقشة الفرضية األولى المرتبطة بالوعي الفونولوجي
 مناقشة الفرضية الثانية الوةيفة السيميولوجية
 مناقشة الفرضية الثالثة الكتابة
 مناقشة الفرضية الرابعة :المرتبطة بالسيرورات البصرية
 مناقشة الفرضية الخامسة الذاكرة العاملة
 :0-0استنتاج عام
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تمهيد:

تهدف الطالبة الباحثة في هذا الفصل إلى عرض ومناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة،

والتعليق عليها وتفسيرها في ضوء الفرضيات ونتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري ،ثم الخروج باستنتاج عام

ووضع توصيات الدراسة.

 -1-1عرض نتائج الفرضيات:
 عرض نتائج الفرضية العامة:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

مستوى درجات اختبار القراءة (جانبي الفهم والتعرف على الكلمة) ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة
الباحث باستخدام اختبار "ت" ) (t.testللعينتين المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد
عينة الدراسة على مستوى متغيرات الدراسة ،والجدول رقم ()  :يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

اختبار اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى درجات اختبار القراءة جانب التعرف
على الكلمة.
الجدول رقم  :43يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى التعرف على الكلمة.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف

قيمة t

مستوى الداللة

المعياري
نتائج القياس القبلي للتعرف على الكلمة

2063

1017

نتائج القياس البعدي للتعرف على الكلمة

2013

1031

 2071ـ

0.02

يتبين من الجدول رقم ( )13أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي

لمتغير التعرف على الكلمة كانت ( )2063وبانحراف معياري ( )1017وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي
لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير للتعرف على الكلمة حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي

( )2013وبانحراف معياري ( )1031وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 2071ـ) عند مستوى داللة
( )7.72وهي قيمة أصغر مستوى الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة دالة مما يؤكد قبول الفرضية الجزئية
السادسة أي أنه هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.

أما فيما يخص وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على مستوى
الفهم القرائي ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت" ) (t.testللعينتين المرتبطتين،
لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات الدراسة ،والجدول رقم
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( :)11يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار " "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة الدراسة
على مستوى درجات اختبار القراءة جانب الفهم.

الجدول رقم  :44يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى الفهم.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نتائج القياس القبلي للفهم القرائي

2.11

1.13

نتائج القياس البعدي للفهم القرائي

2.77

1.16

اختبار "ت" Test. t
قيمة t

مستوى الداللة

 4 ,00ـ

0.04

يتبين من الجدول رقم ( )11أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي

لمتغير الفهم القرائي كانت ( )2.11وبانحراف معياري ( )1.13وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي لنتائج

أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير الفهم القرائي حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي ()2077

وبانحراف معياري ( )1016وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 4,00ـ) عند مستوى داللة ()7.71

وهي قيمة أصغر مستوى الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة دالة مما يؤكد قبول الفرضية الجزئية السادسة
أي أنه هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.

درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على اختبار القراءة

50
40
30
20

القياس البعدي

10

القياس القبلي

0
الفهم
القياس البعدي

التعرف على الكلمة

القياس القبلي

الشكل رقم  :13يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على اختبار القراءة (جانب التعرف على الكلمة والفهم).

يظهر لنا جليا من خالل المخطط وجود فرق بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة ولكن فرق طفيف

ال يرقى إلى مستوى الداللة إحصائيا وذلك بالنسبة جانبي الفهم والتعرف على الكلمة وذلك لصالح القياس

البعدي .وحسب المخطط فإن الفرق واضح في جانب الفهم أكثر منه في الجانب التعرف على الكلمة.
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عرض نتائج الفرضية األولى:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة احصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

مستوى الوعي الفونولوجي ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت" )(t.test

للعينتين المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات
الدراسة ،والجدول رقم ( :)11يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار " "tوداللة الفروق بين
درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى الوعي الفونولوجي.

الجدول رقم  :45يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى الوعي الفونولوجي.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

نتائج القياس القبلي للوعي الفونولوجي
نتائج القياس البعدي للوعي الفونولوجي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف لمعياري

5,88

قيمة t

1016

6,44

مستوى الداللة
0,05

- 2,29

5,52

يتبين من الجدول رقم ( )11أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي
لمتغير الوعي الفونولوجي كانت ( )2,99وبانحراف معياري ( )1,83وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي

لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير الوعي الفونولوجي حيث كانت قيمة المتوسط ()3,11

وبانحراف معياري ( )2,23وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 3,38ـ) عند مستوى داللة ( )0.02وهي
قيمة تساوي مستوى الداللة المحدد سلفا ( )0.02وهي قيمة غير دالة مما يؤكد رفض الفرضية الجزئية الثانية أي
أنه ليس هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.

بنود اختبار الوعي الفونولوجي
120
100
80
60
40
20
0
استبدال
الوعي
الفونولوجي الفونيم األول

الصوت
الناقص

حذف المقطع اختيار كلمة اختيار كلمة
تقفي مع
تنتهي بنفس
الكلمة
الصامتة
المقصودة
القياس البعدي

انتاج كلمة
تقفي مع
الكلمة
المقصودة

الحكم على
القوافي

القياس القبلي

الشكل رقم  :14يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على جميع بنود اختبار الوعي الفونولوجي
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يظهر لنا من خالل المخطط انعدام تام للتحسن بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة وهذا بالنسبة

للبند الخاص الحكم على القوافي ،اختيار كلمة تقفي مع الكلمة المقصودة ،حذف المقطع ،الصوت الناقص ولكن

فرق طفيف ال يرقى إلى مستوى الداللة إحصائيا وذلك بالنسبة جانبي الفهم والتعرف على الكلمة وذلك لصالح

القياس البعدي ،.كما سجلنا نقص في قيمة البند السابع :استبدال الفونيم األول ،باإلضافة إلى أنه البند الذي
سجلت فيه أضعف نتيجة وهذا في القياسين معا القبلي والبعدي ،أما التحسن بين درجات المجموعة قبل وبعد

المعالجة فقد تم تسجيله في البندين الثاني  :إنتاج كلمة ثقفي مع الكلمة المقصودة ،والرابع :اختيار كلمة تنتهي

بنفس الصامتة .وعموما نالحظ من خالل مخطط األعمدة تحسنا بسيط في االختبار ككل .يبدو أكثر وضوحا

في مخطط األعمدة الموضح أدناه:

الوعي الفونولوجي

104
102
100

الوعي الفونولوجي

98
القياس البعدي

القياس القبلي

الوعي الفونولوجي

الشكل رقم  :15يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على اختبار الوعي الفونولوجي ككل

يظهر لنا جليا من خالل المخطط وجود فرق بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة ولكن فرق بسيط
ال يرقى إلى مستوى الداللة إحصائيا وذلك بالنسبة الختبار الوعي الفونولوجي ككل.


عرض نتائج الفرضية الثانية:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة احصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

مستوى القدرة السيميولوجية ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت )" (t.test
للعينتين المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات

الدراسة ،والجدول رقم ( :)11يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار " "tوداللة الفروق بين
درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى القدرة السيميولوجية.

239

عرض وتحليل النتائج ومناقشتها

الفصل الخامس

الجدول رقم  :46يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى القدرة السيميولوجية.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف لمعياري

نتائج القياس القبلي للقدرة السيميولوجية

7022

3011

نتائج القياس البعدي للقدرة السيميولوجية

3017

2062

مستوى الداللة

قيمة t

0.03

 2013ـ

يتبين من الجدول رقم ( )16أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي
لمتغير القدرة السيميولوجية كانت ( )7022وبانحراف معياري ( )3011وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي
لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير القدرة السوسيولوجية حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي

( )3017وبانحراف معياري ( )2062وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 2013ـ) عند مستوى داللة
( )7.73وهي قيمة أصغر مستوى الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة دالة مما يؤكد قبول الفرضية الجزئية

الخامسة أي أنه هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.

الجدول رقم  :47يوضح قيمة اختبار" " tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى البنائي والمستوى
السيميولوجي
المستوى البينيوي

المستوى السيميولوجي

القدرة السيميولوجية ككل

قيمة t

-3,162

-1,664

-2,588

مستوى الداللة

7.713

7,135

7.732

القرار

دالة

غير دالة

دالة

يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.771وذلك بين

أفراد المجموعة بالنسبة للمستوى البينيوي حيث بلغت قيمة ) ،-3,162 (tوهذا يعني أن رفض الفرض الصفري
وقبول الفرض البديل بمعنى توجد فروق دالة احصائيا بين أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم في

المستوى البينيوي ،أ ما المستوى السيميولوجي يتضح من خالل النتائج المتحصل عليها عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.71أما بالنسبة للنتيجة الكلية الختبار القدرة السيميولوجية ،فإننا نرفض
الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بمعنى توجد فروق دالة احصائيا بين أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة

نشاط الرسم في القدرة السيميولوجية ككل.
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القدرة السيميولوجية
القياس القبلي
150
القياس البعدي

100
50
0
القدرة السيميولوجية ككلالمستوى السيميولوجي

المستوى البينيوى

يظهر لنا من خالل المخطط تحسن واضح بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة بالنسبة للمستوى

البينيوي ،في حين سجلنا تحسنا بسيط في المستوى السيميولجي وكذا نتيجة االختبار ككل.


عرض نتائج الفرضية الثالثة:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

مستوى الكتابة ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت" ) (t.testللعينتين
المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات الدراسة،

والجدول رقم ( :)17يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ""tوداللة الفروق بين درجات أفراد

عينة الدراسة على مستوى الكتابة.

الجدول رقم  :48يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى الكتابة.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف المعياري

نتائج القياس القبلي في اختبار الكتابة

0,16

0,10

نتائج القياس البعدي في اختبار الكتابة

0,18

0,11

قيمة t
-3,60

مستوى الداللة
0,00

يتبين من الجدول رقم ( )17أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي

لمتغيرالكتابة كانت ( )7016وبانحراف معياري ( )7017وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد

العينة على مستوى القياس القبلي لمتغيرالكتابة حيث كانت قيمة المتوسط ( )7013وبانحراف معياري ()7011
وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 3067ـ) عند مستوى داللة ( )7.77وهي قيمة أصغر مستوى

الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة دالة مما يؤكد قبول الفرضية الجزئية الثالثة أي أنه هناك فروق بين نتائج
القياس القبلي والبعدي.

241

عرض وتحليل النتائج ومناقشتها

الفصل الخامس

االمالء
2.7
2.6
2.5

االمالء

2.4
القياس القبلي

القياس البعدي
االمالء

الشكل رقم  :16يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على اختبار االمالء

يظهر لنا جليا من خالل المخطط وجود فرق بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة ولكن فرق بسيط

ال يرقى إلى مستوى الداللة إحصائيا وذلك بالنسبة الختبار االمالء.


عرض نتائج الفرضية الرابعة:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

المعالجة البصرية ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت" ) (t.testللعينتين

المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات الدراسة،

والجدول رقم ( :)13يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار " "tوداللة الفروق بين درجات أفراد

عينة الدراسة على مستوى المعالجة البصرية.

الجدول رقم  :49يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى المعالجة البصرية.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف المعياري

نتائج القياس القبلي المعالجة البصرية

8,22

3,27

نتائج القياس البعدي المعالجة البصرية

9,66

2,00

قيمة t
-2,39

مستوى الداللة
0,04

يتبين من الجدول رقم ( )13أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي

لمتغير المعالجة البصرية كانت ( )3022وبانحراف معياري ( )3027وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي
لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير المعالجة البصرية حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي

( )1066وبانحراف معياري ( )2077وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 2031ـ) عند مستوى داللة
( )7.71وهي قيمة أصغر مستوى الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة دالة مما يؤكد قبول الفرضية الجزئية
الرابعة أي أنه هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.
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المعالجة البصرية
150
140
130
المعالجة البصرية

120

المعالجة البصرية
القياس البعدي

القياس القبلي

الشكل رقم  :17يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على اختبار االجراس

يظهر لنا جليا من خالل المخطط وجود فرق بين درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة بالنسبة للمعالجة

البصرية ،ولكن فرق بسيط ال يصل إلى مستوى الداللة إحصائيا وذلك بالنسبة الختبار األجراس.


عرض نتائج الفرضية الخامسة:
تنص الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة احصائية بين القياسين لدى األطفال عسيري القراءة على

مستوى الذاكرة العاملة ،وللتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحث باستخدام اختبار "ت" ) (t.testللعينتين

المرتبطتين ،لتحديد داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مستوى متغيرات الدراسة،

والجدول رقم ( :)11يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار " "tوداللة الفروق بين درجات أفراد

عينة الدراسة على مستوى الذاكرة العاملة.

الجدول رقم  :50يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار" "tوداللة الفروق بين درجات أفراد عينة
الدراسة على مستوى الذاكرة العاملة.
المعالجة اإلحصائية
متغيرات الدراسة

اإلحصاء الوصفي
المتوسط الحسابي

اختبار "ت" Test. t

االنحراف المعياري

نتائج القياس القبلي الذاكرة العاملة

36,69

2,71

نتائج القياس البعدي الذاكرة العاملة

37,69

3,13

قيمة t
-2,29

مستوى الداللة
0,05

يتبين من الجدول رقم ( )11أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي

لمتغير الذاكرة العاملة كانت ( )36061وبانحراف معياري ( )2071وهي قيمة أصغر قيمة المتوسط الحسابي

لنتائج أفراد العينة على مستوى القياس القبلي لمتغير الذاكرة العاملة حيث كانت قيمة المتوسط ()37061

وبانحراف معياري ( )3013وقد بلغت قيمة اختبار ( )tلعينتين مرتبطتين ( 2021ـ) عند مستوى داللة ( )7.71وهي
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قيمة تساوي مستوى الداللة المحدد سلفا ( )7.71وهي قيمة غير دالة مما يؤكد رفض الفرضية الجزئية األولى أي
أنه ليس هناك فروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي.

الجدول رقم  :51يوضح قيمة " "tوداللة الفروق بين درجات المجوعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم على اختبار
الذاكرة العاملة
الحلقة الفونولوجية

المفكرة البصرية الفضائية

الذاكرة العاملة ككل

قيمة t

-0,878

-2,948

-2,299

مستوى الداللة

0,406

0,021

0,051

القرار

غير دالة

دالة

غير دالة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة  α=7.71وذلك بين أفراد

المجموعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم على بند الحلقة الفونولوجية وكذا اختبار الذاكرة العاملة ككل ،وهذا
يعني قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى ال توجد فروق دالة احصائيا بين أفراد المجموعة قبل
وبعد ممارسة لنشاط الرسم أما فيما يتعلق بند المفكرة البصرية الفضائية فلقد سجلنا نتيجة دالة ومنه نرفض

الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بمعنى توجد فروق دالة احصائيا بين أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة

لنشاط الرسم.

الذاكرة العاملة

40
30
20
القياس البعدي

10

القياس القبلي

0

الذاكرة العاملة
ككل
القياس القبلي
القياس البعدي

المفكرة البصرية الحلقة الفونولوجية
الفضائية

الشكل رقم  :18يمثل درجات المجموعة قبل وبعد المعالجة على جميع بنود اختبار الذاكرة العاملة

يتضح من خالل المخطط وجود فروق واضحة بالنسبة لجميع بنود االختبار وهذا لصالح القياس البعدي

وتبدو الفروق أكثر وضوحا بالنسبة لبند المفكرة البصرية الفضائية.
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 حساب حجم األثر كأسلوب إحصائي مكمل لفحص الفرضيات اإلحصائية:
حساب حجم األثر باستخدام معادلة ( )Cohen's dفي حالة عينتين مرتبطتين يتبعان التوزيع االعتدالي،

وعليه يكون عرض نتائج المعالجة اإلحصائية في الجدول رقم (:)11

الجدول رقم  :52يبين قيم حجم األثر ومستوى التأثير لكل من متغيرات الدراسة.
المعالجة اإلحصائية

حجم العينة

قيمةd

حجم التأثير

الذاكرة العاملة

9

0.76

كبير

الوعي الفونولوجي

9

0.76

كبير

الكتابة

9

1

كبير

المعالجة البصرية

9

0.79

كبير

القدرة السيميولوجية

9

0.85

كبير

التعرف على الكلمة

9

0.90

كبير

الفهم القرائي

9

1.16

كبير

المتغيرات

من خالل نتائج الجدول رقم ( :)11نالحظ أن قيمة حجم التأثير  dلمتغير الذاكرة العاملة ومتغير الوعي

الفونولوجي ( )7.76وهذا يعني أن المتغير المستقل له تأثير على المتغير التابع بدرجة كبيرة وفيما يخص متغير
الكتابة فقد بلغت قيمة  )1( dوهذا يعني أن المتغير المستقل له تأثير كبير على المتغير التابع بدرجة كبيرة أما
فيما يخص متغير المعالجة البصرية فقد بلغت قيمة  )7.71( dوهذا يعني أن المتغير المستقل له تأثير كبير

على المتغير التابع ،في حين بلغت قيمة حجم األثر لكل لمتغير القدرة السيميولوجية والتعرف على الكلمة والفهم

القرائي على التوالي ( )7.31و( )1.16و( )7.77وهي قيم مرتفع مما يدل على أن تأثير المتغير المستقل على

المتغير التابع كان كبير.
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 -1-1تفسير نتائج الفرضيات على ضوء الخلفية النةرية والدراسات السابقة


تفسير النتائج:
انطالقا من اعتبار أن اللغة شكل من أشكال القدرة السيميولوجية ،وانطالقا من كون الرسم شكل من

أشكال اللغة شأنها في ذلك شأن اللغة الشفهية والمكتوبة بحيث تتأسس هذه اللغة الغير لفظية –الرسم -على

دوال خطية متعددة المعاني ( Polysémiqueتحمل عدة دالالت فمثال شكل دائرة تحوي على عدة خطوط
مستقيمة لها عدة دالالت حسب السياق فمثال رأس بشعر ،يد بأصابع ،أو شمس بأشعة) ومتعارف عليها داخل

جماعة محددة -اعتباطية –( Conventionnelsبمعنى تتقاسمها ثقافة محددة).

(Delphine

).Picard.2015 :84
ويصب الكل في مفهوم واحد والمتمثل في القدرة على استعمال عالمة (شفهية أو مكتوبة أو مرسومة)

لتحديد حقيقة يكون لها مفهوم معين عند الفرد ،ثم التوصل إلى هذا المفهوم من خالل النشاط التمثيلي .هذا من
ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن أول مظاهر نمو القدرة السيميولوجية تتمثل في النشاط الحركي وأرقى مظاهر

نمو هذا األخير يتمثل في التحكم الجيد في حركة األطراف ،وبصورة خاصة األصابع وكذا التنسيق الجيد للحلقة
اليدوية البصرية الذي يعتبر شرط ضروري لتعلم الكتابة والقراءة .حيث نجد الطفل وفي المراحل األولى من تعلم
القراءة يتبع حركة البصر بحركة اليد على طول السطر أثناء عملية القراءة ،ومن ناحية أخرى نجد أن ما يساعد
على نمو الجانب الحركي وكذا التنسيق اليدوي الحركي هو إتاحة الفرصة للطفل للقيام بالتصوير والتخطيط على

مساحة ما ،وتكون إما بقلم الرصاص أو بالريشة أو بالفرشاة أي الرسم ،ومنه ومن المنطلق أن الرسم يعد من

المكتسبات األولى للغة المكتوبة ،حيث تتمثل وظيفته األساسية بغض النظر إلى الجانب الصوري لها هو
السماح باالنتقال من حالة رمزية إلى حالة رمزية أخرى أكثر تعقيدا أي اللغة المكتوبة ،لهذا هناك من يعتمد

عليها كأداة تعليمية أساسية من أجل نجاح وسير جيد للعملية التعليمية ،بحيث يسمى استخدام الرسم في برامج

التربية العامة بالتعليم بواسطة الرسم ( )Pédagogie par le dessinويفضل هذا النوع من التعليم لدى الطفل

حيث يساعد في نمو وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم العامة .حيث نجد العديد من الباحثين يعتبرون أن
الرسم يعد بؤرة للقدرة المعرفية ،أكثر منه قدرة طرفية لها ،وهو ما يفيد وجود تواز في تعلم الرسم والكتابة .وبذلك،

يكون "الجهاز المعرفي للرسم مشابها للغة" (Cohen, 2012, p.188) .نقال عن (بنعيسى زغبوش،0100 ،

ص.)00.

من هنا كانت دراستنا حول ما إذا يسمح نشاط الرسم في مساعدة األطفال الذين يعانون من عسر القراءة
في تحسين أهم العمليات المعرفية المتدخلة في عملية القراءة وكذا على تعلم القراءة؟ بحيث يعرف العسر القرائي
على أنه صعوبة تعلم القراءة تتمثل في خلل في سيرورة استدعاء مختلف التمثيالت التي تحيل إليها الرموز

ر لطابعها االعتباطي بالدرجة األولى" (إسماعيل لعيس،
الكتابية ،والتي تتصف بمستوى كبير من التجريد نظ ا

 .)0110وحسب نفس الباحث يرجع السبب إلى ذلك في وجود خلل على مستوى الوظيفة السيميولوجية.
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 تفسير الفرضية األولى الوةيفة السيميولوجية:
يتمثل الفرض األول من فروض الدراسة في وجود فرق ذو داللة احصائية في القدرة السيميولوجية لدى

أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى وجود فرق بين أفراد المجموعة

قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم في هذه العملية .كما توصلنا خالل الدراسة أن التحسن كان في الجانب البنائي
–األيقوني-أكثر منه من الجانب السيميولوجي ويمكن ارجاع ذلك إلى أثر التدريب التمرن والتكرار وكذا مع
اكتساب المعارف وتجارب انفعالية على الرسم والتخطيط من الناحية االدراكية الحركية حسب ما بينه كل من

(.)Graham ,Harris et Fink, 2000
كما يؤكد الباحثين حاليا في ميدان السيميولوجيا المعرفية عدم إمكانية ممارسة الفعل القرائي بعيدا عن

السيرورات السيميولوجية ،لذلك نجد الباحث إ.لعيس ( )2771خالل دراسته يفسر اضطراب عسر القراءة في
وجود خلل على مستوى الوظيفة السيميولوجية وبالضبط على مستوى المنظم السيميولوجي الذي يلعب دو ار هاما

في عملية القراءة ،فهو المسؤول عن تنشيط واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف ،من جهة ،على
التمثيالت الكتابية

(orthographique

 )structureللكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية للمكونات

الحرفية من جهة ثانية ،وهما الطريقان اللذين تتم بهما عملية القراءة .ومنه فهو يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت

الخطية ،هذا كما توصلت أبحاث ( )Netchine-Grynberg et Netchine, 1991حول الورقة ،على أنها واحدة من
أهم التكوينات السيميولوجية األساسية للغة المكتوبة ،بحيث تمثل وحدة جوهرية للسيرورة القراءة وكذا الكتابة :هي

بناء سيميولوجي ،أداة معرفية تكتسب لدى الطفل خالل  1-3سنوات .مثال تتشكل الحافة السفلى تدريجيا كمكان
مفضل ويصبح بذلك خط مبدئي .ومنه تدريجيا الرقعة تأخذ مكان الصفحة ،واجهة خطية ،محددة وال مركزية أي

بناء فيزيائي تراجعي للورقة (أبعاد ،اتجاهات) التي تسمح باستدالل بناء سيميولوجي ثابت.

ومن هنا يحدد كل من ( )Peraya, Daniel, Meunier, Jean-Pierre, 1999مبادئ السيميولوجيا المعرفية
من أهمها نجد أن طبيعة المعارف أيقونية أي صورية تبدأ بإضعاف (نسخ) تخلقي فتقليد من أجل الوصول كما

بين بياجيه إلى الصور الذهنية .بعدها تنمو وتتطور من خالل سلسة من التمثيالت األيقونية بدأ باألشياء

الموجودة في الحيز الجسدي (المستوى القاعدي على حد تعبير  )Rosch. Lakoffإلى نماذج ذهنية أكثر فأكثر
تجريد لكنها تبقى دائما على األقل أيقونية .وهذا ما بينه العديد من الباحثين بحيث إن دراسات سيكولوجية عديدة

تدعم فرضية "التفكير بواسطة الصور ") (Weinberg, 2008aأو أن التفكير يكون على شكل صور ذهنية
et al, 1993

(Weil-

 )Baraisنقال عن (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص .)00.سواء أتعلق األمر بالمحسوسات أو حتى

التجريدية منها ،وكمثال على ذلك نذكر طريقة تفكير العالم أنشتاين بحيث بين أنه كان يفكر بمساعدة الصور
الذهنية ،فاكتشافاته كانت ترتكز على تجارب من التفكير البصري ،وهذا ما أكده في قوله "إن الكلمات أو اللغة،
المكتوبة منها أو المنطوقة ،ال تبدوا أنها تلعب دور في آليات تفكيري ( .)...إن عناصر التفكير هي في حالتي،
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من صنف بصري" ،ويضيف أن الكلمات االتفاقية المخصصة لبسط تفكيره تأتي بعد ذلك بعناء (Weinber,
نقال عن (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص.)00.

)2008

من هنا يتضح أن السيميولوجيا تهتم كمجال واسع وعام باللغات القياسية (النظامية) وكذا الرموز الصورية
( .)Signe iconiqueوغالبا ما يتم تمثيل هذه الرموز الصورية باستخدام الرسم بمعنى أن الوظيفة السيميولوجية
تقوم على الجانب التمثيلي في المقام األول ،هذا األخير الممثل في هذه الحالة بالرسم يعد من بين الوسائط التي

تساعد في بناء تقابل بين الدال والمدلول ،ومن الناحية التطورية ،أول مظهر يفصل الوظيفة الرمزية بدرجة كبيرة

عن المظهر الحركي ،كونه يتبع اللعب الرمزي ليليه "بناء الصور الذهنية" حسب (( )Piagetلعيس )2771 ،لهذا
نجده ساهم في تحسين القدرة السيميولوجية لدى األطفال عسيري القراءة باعتبار أنهم يعانون من خلل في القدرة

السيميولوجية.
 تفسير الفرضية الثانية المرتبطة بالوعي الفونولوجي:
يتمثل الفرض الثاني من فروض الدراسة في وجود فرق ذو داللة إحصائية في الوعي الفونولوجي لدى
أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى عدم وجود فرق بين أفراد

المجموعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم في القدرة الفونولوجية .حيث أن أغلبية البنود كانت النتائج المتحصل

عليها في القياسين متساوية ويتعلق األمر بالبنود الحكم على القوافي ،اختيار كلمة تقفي مع الكلمة المقصودة،
حذف المقطع ،الصوت الناقص .بل سجلنا تراجعا في نتائج البند السابع المتمثل في استبدال الفونيم األول ،وهذا

في القياس البعدي والذي يعتبر البند الذي وجد فيه األطفال صعوبة في تقديم االجابة ،ولعل السبب في ذلك
كون اختبار الوعي الفونولوجي هنا يعتمد وبصورة كبيرة على الجانب السمعي وليس على الجانب البصري وال

حتى الحركي ،وكون أغلب حاالت المتناولة في الدراسة الحالية يعانون من عسر القراءة الفونولوجي ،فالمعالجة

السمعية تتداخل مع الوعي الفونولوجي لألطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة ويتم في هذا النوع من

سمعي من خالل
وعملية ترميزها .ويتم تمثيل المعلومات فيها على نحو
المعالجة الّتركيز على صوت الكلمات
ّ
ّ
الصوت كاإليقاع والشدة ودرجة الّترديد( .الزغول.)2003 ،
تشكيل آثار األصوات المسموعة وفقا لخصائص ّ
وحسب

(et al, 2003

 )Ramusيعد اضطراب المعالجة السمعية المفسر األساسي لصعوبات المعالجة

الفونولوجية لدى عسيري القراءة ) .(Valdois. S, 2010, p.92ويمكن تفسير التحسن في القدرة الفونولوجية بعد

ممارسة نشاط الرسم بما فسرت

Monique Plaza

( .)0552حيث استنتجت الباحثة أنه رغم العجز الفونولوجي

األولي للطفلة إال أنها استطاعت تعلم قراءة بعض الكلمات في السنة األولى ( )cpوذلك باستعمال طريقة

بصرية ،بالنسبة لبعض الباحثين هذه الطريقة توافق الطور اللوغوغرافي وهو أول طور في تعلم القراءة .واعتبرتها

(Plaza

 )Moniqueاستراتيجية تعويضية يستعملها الطفل عندما ال يتحكم في قواعد الربط (حرف-صوت)،

فالطفلة التي قامت بتتبعها لمدة  03سنوات استعملت استراتيجية لوغوغرافية لقراءة بعض الكلمات التي خزنت
أشكالها فقط ولم تستعمل الطريقة المعجمية التي تتطلب مستوى عال من المعالجة والتخزين وبالتالي فهي تعتمد
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على معجم لفظي وليس كتابي .وأيضا بكون كال النشاطين يعتبران شكل من أشكال الوظيفة السيميولوجية حيث
توصل الباحث اسماعيل لعيس ( )2771في دراسته إلى أن األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين

حسب السن في القدرة على التمثيل الخطي للرموز في رسم موضوع مقترح ،بحيث تغلب لديهم الطابع األيقوني

من الوحدات السيمولوجية ،فالتمثيل الذي يعتمد على إعادة تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال
يتم بنفس المهارة كما عند القراء العاديين ،هذا القصور اإلدراكي الذاكري ال يمكن ربطه باإلنجاز الحركي اليدوي

ألن التمثيل األيقوني ال يختلف عن الحاالت العادية .وقد فسر ذلك في كون الوظيفة السيميولوجية وخالل سن
71

سنوات ستطور نظاما يعمل على تنشيط واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف من جهة على

التمثيالت الكتابية للكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية للمكونات الحرفية من جهة أخرى ،وبالتالي
فالعمل على تحسين على القدرة السيميولوجية من خالل نشاط الرسم سيساهم بالضرورة من تحسين الوعي
الفونولوجي لدى التالميذ عسيري القراءة ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقصد بالوعي الفونولوجي القابلية

إلدراك ،إنتاج وتمثيل الوحدات التقطيعية غير الداللية للغة الشفهية كالمقاطع ،القافيات ،واألصوات.

(.)M.Zorman, 1999, p.140

كذلك األمر بالنسبة للرسم فالطفل يقوم بإنتاج مجموعة كبيرة من اإلشارات والعالمات التي تشكل ما أطلق
عليه ( )A. Cambierو( )Osterriethبالمعجم الخطي ،حيث خالل المرحلة األولى تكون حركة الرسم طبيعية،
شكل من أشكال التعبير الحيوي ال تمثل الشيء وال الفضاء ،عبارة عن منحنيات تضليالت ،أثار غير متحكم

فيها ،خطوط متوازية وغير متوازية ،إنها مرحلة الشخبطة التي تساعده في وضع اللبنة األولى لألشكال الدائرية

التي تعتبر الشكل األول الذي يتعرف عليه الطفل وبعدها وبعد التكرار والتجريب يحاول الطفل تهذيب حركته،
وبعد تحكمه من األداة –القلم -يمثل األشكال الدائرية ،البيضة القطرة ،أشكال ناقصة ،المربع ،هذه األشكال
تعتبر القاعدة لعدد كبير من البناءات التي تتعقد مع التمرن والتكرار وكذا مع اكتساب المعارف وتجارب انفعالية،
في البداية تتطور هذه األشكال بصورة منفصلة ومنعزلة ،ثم تأتي مرحلة موالية تتمثل في إدراك الطفل أن هذه

العالمات والرموز تتموضع بصورة دقيقة في الفضاء بحيث تكون متفاعلة بعضها البعض ،إذ تتجمع بصورة
متجاورة أو بصورة متداخلة طوال سيرورة التطور ،لتصبح بذلك صورة للشيء ومنه فإن الوظيفة التركيبية

لعناصر صغرى في التعبير عن موضوع أعم ،هو ما دفع

)2012

 (Cohen,إلى التساؤل عن عالقة الرسم

باللغة ،إذ حاول إثبات أن الجهاز المعرفي للرسم مشابه للغة ،فمقاربة ( )Cohen, 2012توضح التوازي بين الرسم

وقدرات تعبيرية أخرى ،خصوصا اللغة في صيغتيها اللفظية والكتابية (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص)00.

ولعل ذلك راجع لكون هناك شكالن من الرسم :الرسم الهندسي والرسم التصويري ،وكالهما وبصورة

خاصة الشكل األخير يشبه إلى حد كبير اللغة ،بحيث يعتبر القيام بالرسم التصويري شكل من أشكال التعبير
عن العالم باستخدام دوال خطية .عندما يرسم الطفل ،تنتظم األشكال (النقط ،الخطوط ،الدوائر ،المربعات) في

الفضاء خطيا مثلما تنتظم الكلمات في الخطاب ،فكما تسمح لنا الكلمات التعبير عن أفكارنا بواسطة الجمل ،فإن
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الدوال الخطية تساعدنا أيضا في التعبير عن نماذجنا الداخلية بواسطة الرسم ،ومنه يمكننا أن نشبه بناء الرسم
ببناء الجمل ،فكما يمثل الطفل باستخدام الدوال الخطية الشمس على شكل دائرة ترتبط بها مجموعة أشعة فهو
في نفس الوقت يعي أن كلمة "شمس" التي تتكون من القرافيمات "ش" "م " "س" تمثل الشمس الموجودة في

الواقع ،ومن هنا يعتبر الرسم شكل من أشكال الوظيفة التمثيلية وبالتالي فهو أيضا لغة (Delphine Picard ,
)René Baldy, 2012, .p49

بحيث نجد أن الطفل يستمتع بإعادة رسم األشكال البسيطة لتمثيل مختلف األشياء مثال الدائرة ،تارة تمثل

شمسا تارة شخص وتارة أخرى بسكويت ...كما قد تمثل الحرف

/O/

ومن هنا يعي الطفل أنه يمكن لنفس الرمز

تمثيل عناصر مختلفة ،إذن بناء األشكال الجديدة يتم من خالل تجميع ومقارنة العناصر ،ووسائل معروفة

بعناصر جديدة ،هذا البناء يسميه ( )Stern, 1963-1966بالصور المتبقية ،إنها تمثل فهرس الصور االبتدائية للغة

الفنية ،يشكل إثراء .ويشكل تنويع األشكال القاعدية المعجم الذي سيعتمد عليه الطفل ،هذا ما يفسر ثباتها

واستمرارها .ومنه اكتشاف الطفل لبناء مشترك لمجموعة من العناصر ،وبالتالي فهو نظامFrance Cloutier, ( .
)1989, p.26

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطفل المبتدئ في عملية الكتابة يقوم برسم الحروف مجزئة
(الحروف عبارة عن سلسلة من الدوائر واألعمدة والمنحنيات) دون روابط محددة ،ال تمثل عالمة إال عندما

يتمكن الطفل من ربط األجزاء لتشكيل حرف ككل ،ومنه عند ترابط أجزاء الحرف يكتسب هذا ألخير الميزة

الصوتية اللغوية ،عند تكون الحرف ،تترابط الحروف الواحدة تلوى األخرى محتفظة بميزتها الصوتية الخاصة
لتكون كلمة .وهي مرحلة جد مهمة ألنه وخالل هذه المرحلة يعي الطفل أن الكلمة هي األخرى تتكون من عدة

عناصر تتمثل في الحروف مترابطة الواحدة تلوى األخرى ،فالحرف وهو منعزل ال يحمل معنى وبينما الكلمة فلها
مع نى في اللغة ومنه فإن الترابط بين الحروف لتشكل كلمات ما يمنح لهذه الحروف الصبغة الرمزية اللغوية
( )Marcilhacy. C et al, 2012, p.116أي أن الحرف ال يحمل معنى إال وهو داخل كلمة وهنا ال يصبح
حرفا وانما قرافيما ،كما بين الباحثين أن كل اللغات األلفبائية األخرى تشترك في ثوابت ،تتكون من خطوط

مستقيمة وأخرى معقوفة.

وحسب ) (Deheane, 2007في أن كل الحروف تقريبا مكونة من ثالثة خطوط صغيرة (منحنيات يمكن
رسمها دون توقف وال رفع يد) مع تغاير ضئيل بينها ،ومن هنا يتبن لنا أن اللغة وبصورة خاصة المكتوبة مثل

الرسم يعتمدان أشكاال هندسية أولية لتركيبها في عناصر أكبر ،وشحنها بداللة معينة .ويشير ( (Yopp. 2009إلى
ضرورة أن تكون األنشطة المستخدمة في تعليم مهارات الوعي الفونولوجي لألطفال تعتمد على المرح والمتعة

واستخدام األغاني واأللعاب والقصص والكتب والتدريب على السجع حتى يتحقق الفهم الكامل للوعي الفنولوجى.
ومن بين النشاطات التي تتوفر فيها الشروط التي أوردها هذا الباحث نجد نشاط الرسم الذي يعتبر شكل

من أشكال اللعب الرمزي وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تناولت دور نشاط الرسم كمنتوج في تحسين الوعي
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الفونولوجي لدى األطفال المتمدريسين –على حد علم الباحثة  ،-إال أن أغلب برامج التدريب التي أعدت

لتحسين الوعي الفونولوجي نجدها تركز وبصورة واضحة خالل نشاطاتها على استخدام الصور "رسومات" لتدعيم

اللفظة ،وتسهيل عملية الفهم للطفل ،ومنه تنمية قدرة الوعي الفونولوجي لدى الطفل ومن بين هذه الدراسات نذكر
دراسة (برادلي وبريان) ( )Bradley & bryant, 1983اللذان قاما بتدريب مجموعة من األطفال تحصلوا على نتائج
ضعيفة في اختبار التقطيع الفونيمي ما ينبئ بصعوبات تعلم القراءة في المستقبل ،وقد تمثل برنامج التدريب على
معالجة القوافي والجناس ) ،(allitérationsحيث طلب من األطفال إيجاد ما بين ثالثة أو أربعة كلمات ،الكلمة

التي ال تقفي مثل ( ،)/sir/ pin-win-sir/أو التي ليس لها نفس البداية مثل ( )/bus, rug, bir/; /bir/مع
المالحظة أن هذه الكلمات تعرض شفويا على شكل رسومات من قبل المجرب ،وبصفة موازية تم تتبع مجموعة
ثانية تحصلت نتائج مماثلة وفي نفس الظروف ،لكن برنامج التدريب لهذه المجموعة تمثل في عمليات التصنيف

المعجمي للكلمات.

النتائج المحصل عليها في اختبارين للقراءة واختبار في االمالء بينت تفوق المجموعة األولى أي التجريبية

على المجموعة الضابطة ،ومنه األثر اإليجابي للتدريب باستخدام الرسومات على تحسين الوعي الفونولوجي

ومنه على تعلم القراءة .من جهة أخرى ويظهر ذلك جليا من خالل أبحاث ( )Delpch.Dحيث نجده اعتمد على

الرسومات كوسيلة لعالج اضطراب الوعي الفونولوجي حيث نجد في الفصل الخاص بالعالج ()La rééducation

وهذا في الكتاب ( )La conscience phonologique, test, éducation et rééducationاعتماده وبشكل كبير على

الرسومات ،انطالقا من فكرة أن الرسم يساعد الطفل على تخزين المعلومات واستيعابها بشكل سليم( .جنون وهيبة.

 )0101وهذا ما نجد له تأكيد في أبحاث ( )Biederman, 1987حيث يعتبر أن النفاذ إلى التمثيالت وبنائها ،يتم
من خالل نوع من الحروف األلفبائية الهندسية سماها الجيونات (( )Géonsاختصار أيونات هندسية

.)Geometricions
ويعرف بيدرمان ( )1111-1137الجيونات بكونها أبجدية إدراكية ،تسمح لنا بتعرف األشياء التي توجد في
محيطنا ،على شاكلة األبجدية اللغوية ،التي تسمح لنا بالتعرف على مكونات الكلمات.

(بنعيسى زغبوش،0100 ،

ص.)00.

ونجد الباحثة (أزداو ) 2712 ،خالل بناءها الختبار الوعي الفونولوجي للغة العربية اعتمدت كخطوة أولى
على كتاب صوري من

1777

كلمة يحتوي على تسع مئة وستة وتسعون ( )116صورة للتسمية وهو معد من

طرق ) (Lattay ;1997لألطفال من عمر السنتين فأكثر ،وهي عبارة عن كلمات مقتبسة من محيط الطفل
موضحة بصور ورسومات ومصنفة حسب ثمانية موضوعات (الطبيعة ،الحيوانات ،الغذاء ،جسم االنسان،
المالبس ،األنشطة والترفيه ،المنزل ،األشياء ،المدينة ووسائل النقل)( .أزداو ،0100 ،ص.)010.

ومن هنا نالحظ مدى أهمية الرسومات وكذا الصور في تنمية قدرات الطفل المعرفية واللغوية ومنها الوعي

الفونولوجي باعتبار أن البوابة األولى للمعرفة لدى الطفل هي العمليات الحسية الحركية لذلك نجد بياجيه وخالل
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تصنيفه لمراحل النمو المعرفي نجده يطلق على المرحلة األولى اسم المرحلة الحسية الحركية ومن أهم العمليات

الحسية نجد تلك التي تعتمد على العامل البصري .وباإلضافة إلى توصل إليه ( )Eheriel, 2001أن تنمية القراءة
يكون أحسن مرتين إذا استعمل في التدريب مادة تتكون من حروف مكتوبة من تلك المقدمة شفويا تم إضافة

جانب لغوي في النشاط من خالل البحث عن كلمات تحتوي على حروف محددة أو البحث عن حروف ضمن

سلسلة منها وهذا لتمكين الطفل من إدراك ووعي أن الحرف الواحد يمكن أن يكون عدة كلمات ومنه وعي الطفل
أن الكلمات ما هي إال مجموعة من الحروف المركبة وكل حرف يقابله صوت محدد ومنه تنمية الوعي

الفونولوجي لديه.

 تفسير الفرضية الثالثة المرتبطة بالسيرورات البصرية:
يتمثل الفرض الثالث من فروض الدراسة في وجود فرق ذو داللة احصائية في المعالجة البصرية أثناء
عملية القراءة لدى أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى وجود فرق بين

أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم في المعالجة البصرية.

لقد سبق وأشرنا أن القدرة السيميولوجية تمثل أهم مظاهر نمو القدرات المعرفية ،وأن جميع هذه القدرات

ذات عالقات تفاعلية مع بعضها البعض وفي دراستنا هذه تحقق الفرض الخامس من فرضيات الدراسة ،يظهر

ذلك جليا من خالل مخطط األعمدة حيث تبين أن هناك تحسن في المعالجة البصرية لدى أفراد العينة بعد
ممارسة نشاط الرسم ،لقد بينت الباحثة ( )S.Valdoisخالل الدراسات التي قامت بها أن للرسومات والصور دور
جد هام في التكفل باضطرابات القراءة وبصورة خاصة عسر القراءة السطحي حيث اعتبرت أصل اضطراب

عسر القراءة هو اضطراب في المعالجة البصرية ،ولهذا نجدها من المشاركين في بناء اختبار (

ODEDYS,

 )2007الذي يعتبر أداة للكشف عن صعوبات القراءة لدى األطفال ،ويشتمل على اختبار األجراس والذي يتمثل
في مجموعة من الرسومات منها المموهة كما تتضمن مجموعة من األجراس (األهداف) .هذا كون القراءة والرسم
يشتركان في البعد األساسي ويتمثل البعد األساسي للنشاط الخطي الحركي في نوعية التحكم البصري الذي يعتمد

عليه الطفل.

إذا اعتبرنا أن الحركة أمر ضروري للتخطيط فيجب األخذ باالعتبار أن التحكم في الحركة التخطيطية

يتوقف بالد رجة األولى على النظام البصري المحيطي الذي يؤمن تنظيم التوتر العضلي خالل وضعية الجسم

( )Tonico-posturaleأثناء االرتكاز (الضغط على األداة للترك األثر) من جهة ،وديناميكية الحركة ،بحيث
يستلزم تحليل الخط معالجة بصرية مركزية ،يتمثل في معالجة تأثير الفضاء على الحركة ،هذا يتطلب من النظام
البصري معالجة العالقات الفضائية ،واالنتقال من نقطة تثبيت إلى نقطة تثبيت من خالل سلسلة من القفزات

تبعا للنشاط .يسمح االهتمام بالفضاء التحكم الجيد في الخط المرسوم ولكن ال يسمح التحكم بالحركة في حد

ذاتها .يجب على الطفل في وضعية الكتابة أو الرسم الربط بين مكونين :التحكم في الحركة وتأثيره في الفضاء.
خالل هذه المرحلة الحرجة في تشكيل الحركة الخطية الحركية ( )Graphomoteurتجعل التعليمات المقدمة
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تحليل الصورة في مقدمة اهتمامات الطفل في تسيير الحركة ،هذا الذي يعجز النظام البصري فعله ،تكون الحلقة

البصرية-اليدوية التي تتطلب معالجة مركزية بطيئة مؤقتا لضبط وترتيب الحركات والسماح لليونة الحركة.

هذا النوع من التحكم يستلزم تثبيتات للنظر على المقاطع المرسومة وكذا التخطيط للتثبيتات المركزية
الموالية .خالل هذه الفترة تواصل اليد الممسكة ألداة التخطيط مسارها إلى خارج المجال المركزي أين تتوقف

اليد ،ترتفع الخضربة العضلية مع تسجيل ضغط على أداة التخطيط وبالتالي عدم ليونة الحركة والتخطيط يعكس
هذه التوقفات واعادة توجيه المضطرب الصعوبة التي يواجهها الطفل .في حين يكون هذان الشكالن من التحكم

مرتبطان بصورة جيدة لدى الراشد الذي شكل مهارة خطية حركية(André Bullinger, 2005, pp.95-96) .

وتتفق نتائج الدراسة الحالية والعديد من الدراسات خصوصا تلك التي تناولت المهارات اإلدراكية الحركية
وبصورة خاصة البصرية لدى األطفال من فئة ذوي صعوبات التعلم منها العسر القرائي نذكر منها دراسة

( )Nancy E. Wood, 1997عنوانها :الفن الموجه واإلدراك البصري وصعوبات التعلم .كان الهدف منها دراسة
اإلدراك البصري كما يقيسه برنامج فروستج لتنمية اإلدراك البصري .وقد تم تطبيق اختبار فروستج لإلدراك

البصري ،حيث تلقى ثمانية أطفال أنشطة فنية موجه لتنمية االتساق الحركي البصري من خالل عمل المكرميات
والعرائس والحياكة ،ودرجة اإلدراك من خالل رسم الصور وعمل األلغاز ،وثبات الشكل هن خالل كتابة الكلمات

إلظهار معانيها والقيام بالفنون التصويرية ،والخبرة البصرية والسمعية عن طريق الرحالت والتعرف على طمس

وقوام األشياء وصورة الجسم عن طريق مناقشة أشكال العظام وتتبع الخطوط األساسية ،والتقريب من خالل قطع
الورق المطبق لعمل أشكال الثلج .فأظهرت نتائج اختبار فروستج لإلدراك البصري وجود نقص عند  7أطفال من

مجموع  3أطفال .وبعد ثمانية أسابيع من التدريب على برنامج فروستج ظهرت فروق واضحة في ''ثبات الشكل''،
كما أظهرت مقاييس فروستج األخرى تقدما ،كما تم اإلشارة إلى العالقات بين النتائج وتعلم القراءة.

وكذا دراسة ( )Cynthia Andreas, Rosal Marcia, 2005حول تعزيز تطور اإلدراك البصري من خالل

التربية الفنية العالجية .من أجل اختبار استخدام برنامج التدخل العالجي بالتربية الفنية والمصمم لتنمية الخبرة
اإلدراكية لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو اإلدراكي البصري ،فكانت النتائج بعد انتهاء البرنامج

العالجي بعد

27

أسبوع خضع األطفال الختبار بعدي وتمت مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي ،وأظهرت

تقدما في المهارات الفنية واإلدراك البصري مع وجود داللة إحصائية لصالح تلك المهارات .كما قدمت البيانات
الكمية والكيفية دليال على أن هناك تقدم في المهارات الفنية لدى المشاركين في هذه الدراسة البحثية مما يشير

إلى أن برنامج العالج بالفنون يمكن أن يساهم في تنمية إدراك األطفال الذين يعانون من تأخر في نمو اإلدراك
للبصري في هذه المرحلة العمرية.
ومن هنا نجد العديد من الباحثين الذين يؤكدون ضرورة التكفل باضطراب المعالجة البصرية لدى

المعسورين قرائيا حيث أن تطوير أدوات تقييم ومعالجة القدرات الحركية البصرية واالنتباهية –البصرية سيسمح

ب إتمام قائمة اختبارات الكشف وأدوات تشخيص اضطرابات عسر القراءة ،إذ نجد حاليا العديد من االختبارات
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التقييمية للقدرات الفونولوجية المتدخلة ي عملية القراءة مثال ( )NEELلـ

و( )BILOلـ
2010

(,Pasquet & Barbeau-Gueno ,2007

.),Simon & Fournier,

(& Plaza,2001

 )Khomsiو( )L2MA2لـ (

)Chevrie-Muller

Chevrie-Muller, Maillart

بالمقابل ال نجد سوى القليل من االختبارات المرتبطة بالقدرات البصرية وتلك التي تتعلق باالختبارات

الولوج إلى الكتابة ،كبعض البنود التي نجدها في االختبارات العصبية النفسية ()Tests neuropsychologiques
كتقييم نوعية المعالجة البصرية لألشياء ( )DTVP-3لـ

(Pearson & Voress. 2013

 )Hamill,والتعرف على

األشكال في ( )KABC-IIلـ ( )Kaufman & Kufman, 2008وتعيين النقاط أو الصور في ( )CMSلـ

( Cohen,

 )2001وكذا ذاكرة األشكال في ( )NEPSY-IIلـ ( )Korkman, Kirk & Kemp, 2012هذه االختبارات ال تتعلق
بصورة خاصة بالموضوع البصري المتمثل في العالمة اللغوية.

غير أن بدأ االهتمام باضطرابات الحركة البصرية والذي أطلق عليه ( )Mazeauمصطلح اضطرابات
النظر ) (Troubles de regardبفرنسا حيث تم اعداد بطاريات تشخيصية الهدف منها الكشف المبكر في سن
سنوات لهذه االضطرابات (

1

Cavézian, Vilayphonh, DeAgostini, Vasseur, Watier, Kazandjian, Laloum

 ،)& Chokron ,2010بعدها توجه اهتمام الباحثين إلى تطوير القدرات االنتباهية البصرية والحركية البصرية وهذا
في عملية التكفل باألطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم القراءة ،بحيث تم إعداد تدريبات خاصة بهذه

القدرات مثال
2005

(mes yeux

 )Attenetionلـ

 )Poulaillon,والتكفل المعرفي للقراءة

(Carret Goutte-Broze ,Derrier-Coulougnon & Icher-

(cognitive de la lecture

 )Réeducationلـ (

Bois-Parriaud

 ),2006االنتباه والذاكرة ( )attention et mémoireلـ ( )Boutard & Bouchet ,2008والنافذة االنتباهية
 )attentionnelleلـ

(–Reyne, Metral & Pinazo,2007

 )Bassetومهام انتباهية

(attentionnelle

( Fenêtre

 )Tachesلـ

(.)Cornu-Leyrit & Ruiz-Reixs, 2008
كل هذه األدوات تحتوي عادة على أهداف بصرية مختلفة عن العالمات اللغوية تعتمد بصورة خاصة على
التمثيالت البصرية أهمها الرسومات والصور األيقونية وكذا الرمزية ومثال ذلك صورة لوجه يبتسم ويكتب أسفل

البطاقة "سعيد" أي أن االبتسامة ترمز إلى الشعور بالسعادة...إلخ .هذا وأشارت ( )S.Ducrot. 2014أن البرنامج

المدرسي للم كتسبات األولية للقراءة في األقسام التحضيرية يحتوي على تمارين تدريبية للقدرات الفونولوجية ،ولو
تدعمت هذه األدوات بأخرى تخص القدرات الحركية البصرية واالنتباهية البصرية سيساعد ذلك األطفال

المتمدرسين في التمكن من اللغة المكتوبة.

إن األطفال الذين يعانون من اضطراب عسر القراءة السطحي والذي يطلق عليه أيضا مصطلح عسر

القراءة االنتباهي البصري ناد ار ما يظهر هذا االضطراب بصورة معزولة ،بل يصاحبه اضطرابات من نوع

الديسبركسيا البصرية المكانية ( )La dyspraxie visuospacialeبحيث تعاني الحاالت من صعوبات تمس قدرات

التنظيم ،بناء وكذا تمثيل الفضاء والتي تظهر بصورة خاصة خالل نشاطات الرسم والكتابة والبناء .إن التكفل
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بهذا النوع من االضطراب يستلزم األخذ بعين االعتبار التكفل باالنتباه البصري الفضائي (

L’attention

 )visuospatialeوهذا من خالل تمارين وألعاب االستكشاف البصرية :البحث عن أهداف (األجراس مثال) داخل

مجموعة من المموهات مرسومة على ورقة ،تعيين الحرف األول أو المقطع األول من كلمة من أجل توجيه

النظر إلى بداية الكلمة ،مقارن سالسل من الحروف المكتوبة...إلخ ) ،(M.Delahaie, 2009, pp.78-79القيام

بتمارين الحركة الدقيقة التي تستلزم تدخل كل من اليد والبصر كنشاط الرسم مثال.
 تفسير الفرضية الرابعة المرتبطة بالذاكرة العاملة:

يتمثل الفرض الرابع من فروض الدراسة في وجود فرق ذو داللة احصائية في الذاكرة العاملة خالل عملية

القراءة لدى أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى عدم وجود فرق بين

أفراد المجموعة قبل وبعد ممارسة لنشاط الرسم في الذاكرة العاملة ،كما تبين من خالل النتائج المتحصل عليها
في عدم وجود فرق ذو داللة احصائية في مكون الحلقة الفونولوجية في حين هناك فرق ذو داللة احصائية

بالنسبة لمكون المفكرة البصرية الفضائية .إال أن مخطط األعمدة يبين وجود تحسن بالنسبة للمكونين معا ومنه
الذاكرة العاملة ككل وانما التحسن لم يصل مستوى الداللة االحصائية ،ويمكن تفسير ذلك في كون الذاكرة العاملة
من أهم العمليات المعرفية باعتبارها موضع المعالجة المعرفية بجميع مداخلها وبصورة خاصة السمعية والبصرية
وكما أنها تعد المنسق لبقية السيرورات المعرفية وكذا مختلف أشكال الذاكرة ،ومنه فهي تتدخل في أي عملية

يقوم بها الفرد وتنمو وتتطور قدرتها مع نمو الطفل.
فحسب ( )Baddely. A, 1993تعتبر الذاكرة العاملة نظام معقد ومرن ،حيث افترض وجود نظام أساسي
مسئول عن التحكم بجميع مكونات الذاكرة العاملة وسماه المسير المركزي (المنفذ المركزي) ونظامين متتابعين
هما الحلقة الفونولوجية والمفكرة البصرية الفضائية .حيث يتمثل دور الحلقة الفونولوجية في فهم الجمل المسموعة
والمقروءة ومعالجتها من حيث خصائصها المسموعة ،خاصة إذا كانت هذه الجمل طويلة ومعقدة ،وهو جهاز
لتخزين المعلومة الشفهية بطريقة منظمة ،بينما يتمثل دور المفكرة البصرية الفضائية في االحتفاظ ومعالجة

المعلومة البصرية والمعلومة المكانية .وحسب نفس الباحث المجال البصري الفضائي هو المسئول على معالجة
المعلومة البصرية والمعلومة المكانية ،كما يعتبر المسئول على معالجة الصور الذهنية ،هذه الصور الذهنية
تتكون من جانب بصري وجانب مكاني ،فالجانب المكاني يعالج المشاكل المتعلقة بالتموضع (.)Localisation

أما الجانب البصري فمتعلق بنظام الصور ( ،(Baddely, A, 1993) (Paramètre des imagesوالطفل
أثن اء عملية الرسم يكون في وضعية إعادة إنتاج صور خطية ألشياء تمت معالجتها ،ولعل ما يؤكد تدخل الذاكرة
العاملة أثناء نشاط الرسم هو النموذج المعرفي المفسر لهذا النشاط لـ ( )Barlow et Coll, 2003الذي يربط نمو

الرسم بنمو قدرات الذاكرة العاملة بحيث يفترض كل من ( )Barlow et Coll, 2003توجه يربط بين نموذج ( )RRلـ

(Smith, 1990

 )Karmiloff.مع نموذج يتأسس حول التغيرات الكمية أثناء معالجة المعلومات ،يسمح بتفسير
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التغيرات التمثيلية في ميدان الرسم .يقترح هذان الباحثان أن االتساع الذي يحدث مع التقدم في العمر لقدرات

الذاكرة العاملة يمكن أن تحدد وتفرض كمية المعلومات التي يمكن أن تعالج من طرف المسير (.)RR

ومن نفس المنطلق تفترض ) (Picard, 1999. Vinter et Picard, 1996. Picard et Vinter, 1999أن نمو
الليونة التمثيلية يعكس تغيرات معرفية كمية (تغيرات على مستوى وحدات المعالجة المعرفية) يحتمل أن تكون

مرتبطة بمدى اتساع المكان الجاهز في الذاكرة العاملة هذا من جهة .ومن جهة أخرى بينت عديد الدراسات دور
الذاكرة العاملة أثناء عملية القراءة خصوصا أنا هذه األخير يتوقف نجاحها على المعالجة الفعالة والتنسيق الجيد

للمدخالت السمعية وكذا البصرية وكذا الخبرات السابقة ،ومنه يشترط التعلم التوفر على موارد داخلية وخارجية
واجتماعية ،وحسن اشتغال التخزين بالذاكرة لتحسين المكتسبات وهو ما يستلزم فهم البنيات المعرفية لمعالجة

المعلومات بشكل عام ،والبنيات الذاكرية بشكل خاص( .بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص)00.

ويرجع ذلك لكون كل من الرسم والقراءة من أشكال الوظيفة السيميولوجية إذ لكل منهما رموز وعالمات
وكما سبق وأشرنا إلى أن العالمة ال تمثل حقيقة مادية وانما هي ''بناء معرفي''

(mentale

،)construction

تمثيل ناتج عن نشاط نفسي وبالتالي فكالهما يخضعان لسيرورة المعالجة والتي يطلق عليها في هذه الحالة
بالسميوزيس ،هذه السيرورة التي من خاللها "شيئ ما "يكتسب مفهوم عند شخص ما في سياق ما .حيث يبين

( )Duval, 1995أن ال وجود لنيوزيس ( )Noésisوالذي يعرف على أنه مجموع النشاطات المعرفية للتمييز والفهم

واالستدالل دون السيميوزيس ( ،)Sémiosisإذ أن هذا األخير هو الذي يحدد الشروط الممكنة لتطبيق النيوزيس.

( )PERAYA, Daniel, MEUNIER, Jean-Pierre, 1999, p.03حيث نجد لعيس

2771

توصل إلى أن

األطفال المعسورين يختلفون عن القراء العاديين حسب السن في القدرة على التمثيل الخطي للرموز في رسم

موضوع مقترح ،بحيث تغلب لديهم الطابع األيقوني من الوحدات السيمولوجية ،فالتمثيل الذي يعتمد على إعادة
تكوين صورة ذهنية خاصة بعنصر مرجعي معين ال يتم بنفس المهارة كما عند القراء العاديين هذا القصور

اإلدراكي الذاكري ال يمكن ربطه باإلنجاز الحركي اليدوي ألن التمثيل األيقوني ال يختلف عن الحاالت العادية
وباعتبار أسبقية ظهور الرسم لدى الطفل قبل القراءة من جهة وكما يعتبر الرسم من المكتسبات األولية للكتابة
ومنه القراءة ،ومن منطلق أن الرسم أكثر تمثيال للرموز األيقونية اعتمد في كثير من الدراسات كوسيلة للتكفل

باالضطرابات المعرفية التي تصاحب اضطراب عسر القراءة ومنها الذاكرة العاملة ومن هذه الدراسات التي تتفق
ونتائج الدراسة الحالية دراسة

"مؤشرات تيبوغرافية"

(M.R, 1990b

(typographiques

 )Bernard.حول كيف يستفيد أطفال سيئو القراءة من اقتران

 )indicesبقراءة نص واعادته من الذاكرة ،وذلك بالمقارنة مع قراء

عاديين.
فتوضح للباحث األثر اإليجابي لهذه المؤشرات التيبوغرافية في هذا النشاط ،حيث لعب دور المنظم

الخطي في النص .دفعت هذه النتائج بالبعض إلى إنشاء طرق عالجية ،كما هو الحال بالنسبة لـ

( )T.Mavrommati et T.Miles, 2000اللذان وضعا "الطريقة الصورية "
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وتعلم اللغة الكتابية اليونانية ،أو

(Méthode

 .)Pictoهذا وقد بين جرومان ) (Groman, 2012وخالل

الدراسة التي قام بها ارتباط التحسن في مهام الذاكرة العاملة بطريقة عرض المفردات الفونولوجية ،والتي
اعتمدت على الطريقة المصورة (البصرية) ،كما تتفق نتائج الدراسة الحالية والدراسة التي تمت من طرف

( )Partz. Seron et Vander Linden, 1992الذين قاموا بإعداد الطريقة البصرية الداللية

(La méthode visou-

 )sémoutiqueوتجريبها من على حالة تعاني من إصابة عصبية (راشد) وكان الهدف من هذه الدراسة هي
محاولة إعادة تعليم الحالة البالغة من العمر

21

سنة والتي تعاني من إصابة عصبية المصطلحات الخطية

(الكتابة) .انطالقا من أن الحالة تعاني من مشاكل في الذاكرة (اللفظية) ،كان لهذه التقنية الفضل في السماح
للحالة إيجاد المعلومة اللفظية (المميزات الخطية للكلمة) انطالقا من المعلومة المصورة وهذا بربطها بمعنى

الكلمة.

وقد بينت النتائج أن التحسين الحاصل ال يعكس فعالية التدريب فقط وانما أيضا فعالية االستراتيجية

التصويرية ،حيث أن الدراسة تبين أن فعالية التدريب على كتابة كلمات مع حامل بصري (تدعيم بالصور)،
يحتفظ بها بصورة دالة أكثر

(72

من الكلمات المكتوبة الصحيحة خالل القياس البعدي) مقارنة بالنتائج

المتحصل عليها بالتدريب خالل نفس الفترة وهذا باستخدام اللفظة الكالسيكية ( %17من اإلجابات الصحيحة).

كما بينت الدراسة أن الحالة ستتوصل إلى نفس النتائج في حالة ما إذا كانت الحالة نفسها هي من تقوم
بابتد اع الرسومات المدمجة والممثلة للكلمات ،وهذه المالحظة تؤكد استخدام التقنية لمدة طويلة من الزمن ،إذ

يمكن للحالة أن تنتج رسومات خاصة بها واستخدامها دون مساعدة من الفاحص .وأوضحت الدراسة أن نتائج

التكفل تكون ثابتة ،حيث تم قياسها بعد  6أشهر من توقيف عملية التكفل .أدى النجاح العالجي الذي حققته

التقنية البصرية-الداللية إلى استخدام هذه التقنية في الحاالت المرضية المكتسبة أو التطورية الناتجة عن
إصابات أم ال لنمو المعجم الكتابي ،حيث قام الباحثون (… )Valdois. Seronبتمثيل حوالي
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كلمة يمكن

اعتمادها كقاعدة للتكفل العالجي .تم التحقق من الهدف التقنية لدى طفل يعاني من عسر الكتابة تطوري

سطحي (.)Dubois, 2001

تم تطبيق هذه التقنية على حالة واحدة بطريقة منظمة وهذا من طرف الباحث ( )Dubois, 2001وهو طفل

يبلغ من العمر

11

سنة وستة أشهر يعاني من عسر كتابة وعسر قراءة حاد ،بحيث يعاني من اضطراب في

كتابة وقراءة الكلمات الشاذة بالنسبة لقدراته المتعلقة بالوعي الفونولوجي فهي عادية أو أحسن من العادي وقد تم
تشخيص الحالة على أنها تعاني من اضطراب في االنتباه البصري ،الطريقة المستخدمة باالعتماد على الصور

الذهنية تمثلت في قائمة تحتوي على

21

كلمة باإلضافة إلى قائمتين تمثلت القائمة األولى والمتكونة أيضا من

 21كلمة في قائمة ضابطة والقائمة الثالثة والمتمثلة في  21كلمة والتي اعتمدت على التدريب الشفهي الكالسيكي
بالتهجئة ،وقد استمر التدريب لمدة

17

حصص وقد بينت النتائج أن الحالة سجلت نتائج جيدة بالنسبة للتدريب
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(%37

من اإلجابات الصحيحة) بالمقارنة مع نتائج طريقة التهجئة

من اإلجابات الصحيحة) وبالمقارنة مع نتائج القائمة الضابطة ( %23من اإلجابات الصحيحة).

(%16

بعد شهرين تم إعادة تقييم الحالة وقد سجل تراجع في القدرات ولكن تم تسجيل أن أحسن مقاومة للنسيان هذه
طريقة التي اعتمد فيها على الصور الذهنية ،حيث أن الـأخطاء التي ارتكبها تمثلت في الكلمات التي لم يستطع

الطفل تذكر الصور التي تمثلها .هذا ما يفسر التحسن الدال في مكون المفكرة البصرية ،هذا وقد بينت دراسة

باني وآشر ) (Banni et Ahissar 2012أن تعزيز األداء في المهام االدراكية والمكانية للذاكرة العاملة على حد
سواء ،هو عامل حاسم في قدرة الطالب على إجادة اللغة الشفوية والكتابية .باختصار كون نشاط الرسم هو

بالدرجة األولى له جانب إدراكي (بصورة خاصة البصري والفضائي) وحركي يتصل كل منهما بقد ارت خاصة،
ويشكالن موضوعات مستقلة في البحث :اإلدراك والذاكرة البصريين ،من خالل إعادة نماذج خطية

 )1938. Bourdier, 1964, A.Ray, 1946والتنفيذ الحركي للرسم في حد ذاته

( Bender. L,

( Goodnough. F, 1977. Ph.Wallon,

 )1987نقال عن (لعيس ،0110 ،ص .)00.ويؤكد هذه النتائج الدراسات التي قام بها كل من Van Mater,

) Van Mater et Garner (2005) et Aleksic, Schwartz et Garner (2006بحيث توصلو ا إلى أن

الرسم يسمح للمتعلم ببناء نماذج ذهنية (نماذج داخلية) غير لفظية للظاهرة المدروسة ،ومنه استخدام النموذج

كدعائم أثناء الرسم والتعلم وحسب الباحثين ،تتدخل ثالث سيرورات معرفية في بناء هذه النماذج الذهنية :سيرورة
انتقاء المعلومات اللفظية المفتاحية من النص ،سيرورة تنظيم العناصر المنتقاة من أجل بناء تمثيل ذهني للنص

المقدم لفظيا ،سيرورة تحويل وادماج –استدخال -المعلومات اللفظية في شكل نموذج ذهني غير لفظي (بمعنى
صور ذهنية) ،هذا النموذج يعيد وصف المعارف والمعلومات اللفظية في شكل غير لفظي (بصري) ويربط

الواحدة بأخرى مما يسمح بتوضيح (يجعلها في صورة تصريحية) األبنية العميقة للظاهرة المدروسىة.

)(Delphine Picard, 2015, P15

 تفسير الفرضية الخامسة الخاصة بالكتابة:
يتمثل الفرض الخامس من فروض الدراسة في وجود فرق ذو داللة إحصائية في عملية الكتابة لدى أفراد

المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى وجود فرق بين أفراد المجموعة قبل

وبعد ممارسة لنشاط الرسم في هذه العملية .كما قال (" )M. Pulverكتابة واعية ،هي رسم دون وعي«Ecrire .

».consciemment, c’est se dessiner inconsciemment
هناك من ال يعتبر الكتابة رسما ( )Dessinوال تمثيال خطيا ( )Graphismeبل الكتابة تحمل معنى ولها
قواعدها الوظيفية الخاصة وتحوالتها الخاصة

Conventions

) .)Tonelli, L, 2010في حين نجد من يقول أن

الكتابة تعني الرسم ،لكن الرسم ال يعني كتابة ،الكتابة هي اضافة الكالم للرسم ،ألن الرسم ال يمكنه قول كل

شيء ،يصطدم بالتجريد ،الالتمثيل ،هنا حيث الصورة "تصمت" الكتابة تدخل إمكانية قول ما لم نتمكن من

تمثيله ،فهي تسميه ) (Zali ,1997, p.20نقال عن )."(Claude Mesmin, 2005, p59
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بصورة عامة يجمع أغلب العلماء على اعتبار وظيفة الرسم األساسية ،بغض النظر إلى الجانب الصوري

لها ،هو السماح باالنتقال من حالة رمزية إلى حالة رمزية أخرى أكثر تعقيدا .فالرسم هو في األخير شكل من
أشكال الكتابة ) (Widlocher, 1975, p.74نقال عن ) .(Claude Mesmin, 2005, p59بما أن الكتابة تتولد من
خالل التقاء الشيء المرسوم بالكلمة .ومنه وبالرغم إلى ما توصلت إليه ( )M.T. Zerbato-Poudouمن خالل

الدراسة من أن القرافيزم ال يساعد في تعلم الكتابة إذ يمكن االستغناء عنه .نجد ) (Tonelli. L. 2010يؤكد أن
( )Graphismeالقرافيزم والمتمثل في عمل أشكال هندسية (خطوط أفقية ،عمودية ،دائرية )...لها دور أساسي
بحيث يهدف تكوين مهارات حركية في جميع االتجاهات .ومنه فإن هذا النشاط يساهم في التحكم في اليد.

وعموما فإن لهذا النشاط دورين إدراكي وحركي بحيث يساهم في تطوير التنسيق البصري اليدوي ،حيث
إن األثر ( )Traceهو عبارة عن شكل ويحمل أيضا صفة الصورة ،إن أي خط مستقيم أو منحني ،يمثل صورة

شكلية (.)Une image formelle

وفي الكتابة أيضا فإن الحروف لديها أيضا شكل خاص بها ،بمعنى هي أيضا عبارة عن أشكال متمايزة

ومن أجل أن تكتسب القيمة الرمزية للغة يتم تحويل الميزة الشكلية للحرف إلى صفة رمزية ،بحيث يصبح الحرف

عالمة لها داللة في لغة ما ،بحيث الصورة الملتقطة للشكل بصريا تستدعي الصوت الذي يقابلها سمعيا .عندما

تصبح عالمة-صوت مرتبط بلغة ما فإن الحرف سيفقد صفة شكل –صورة للصوت المكتوب ويكتسب الصوت
المرتبط به في اللغة ،رسم الحروف ال يعني كتابة .من أجل التوصل إلى الكتابة على الطفل القيام بعمليات

تحويلية تعتمد على مجموعة من السيرورات المعرفية والنفسية وكذا الرمزيةMarcilhacy. C. et al, 2012, ( .

.)p.116

هذا وقد بينت النتائج التي أقيمت على حاالت محددة في دراسة
 )2008تحت عنوان "اكتساب الكتابة لدى أطفال من

3

إلى

3

( Magali Noyer-Martin ,René Baldy,

سنوات :دراسة تطورية عرضية " تم التوصل أن

هناك بعض األطفال الذين يعانون من تأخر بحيث أنه يستمرون في استخدام االستراتيجية التصويرية حتى سن

1

إلى

1

سنوات وهذا التأخر يستمر حتى سن

6

سنوات أين يقومون بإنتاج حروف ال ترتبط باللغة الشفهية

(االستراتيجية السيميوتيكية) في حين أن بقية أطفال هذه المرحلة العمرية يأخذون بعين االعتبار العالقة بين

الفونام والقرافيم (االستراتيجية الفونوقرافية) بمعنى األطفال الذين يظهرون خلط بين الرسم والكتابة في سن  1إلى
1

سنوات ،يواجهون صعوبات في سن

6

سنوات في إقامة الروابط بين الفونيمات وما يقابلها من قرافيمات التي

تعتبر أساسية لتعلم الكتابة ،ومنه البد أن يجذب استمرار الخلط بين الرسم والكتابة انتباه المعلمين ،ومنه تفترض
هذه الدراسة أنه على المعلمين التدخل مبك ار من أجل مساعدة الطفل على تجاوز مرحلة التمييز رسم/كتابة حتى

يتمكن الطفل من اكتساب عادي للكتابة فيما بعد ،كما يعد المظهر الحركي عنصر أساسي يأخذ بعين االعتبار

من طرف المعلمين عند تعليم الكتابة ،إذ تفترض الدراسة أن الصعوبات حركية التي يعاني منها أطفال في سن
6

سنوات تكون ناتجة عن نقص في التدريب على انتاج الحروف خالل المراحل السابقة (االستراتيجية الفضائية
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سنوات) وتتفق هذه النتائج والنتائج التي توصل إليها كل من

( Graham, Harris et

 )Fink, 2000التي بينت أهمية التدريب على الكتابة من الناحية الحركية من أجل تخطي صعوبات الكتابة ،كما

نجد كل من ) Moor et Caldwell (1993يقترحان الرسم لتحسين نوعية الكتابة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية،

ومن أجل ذلك قام الباحثان ولمدة  11أسبوع بمقارنة نوعية االنتاجات الخطية لتالميذ استخدموا استراتيجية الرسم
(يرسم التلميذ قبل كتابة النص) بانتاجات تالميذ اعتمدوا على الطريقة الكالسيكية( ،كتابة وتصحيح النص

المكتوب) ،وخالل الخمس أسابيع األولى الحظ الباحثان اختالفات كبيرة في نوعية النصوص المنتجة وذلك
لصالح التالميذ الذين قاموا بالرسم قبل الكتابة على التلميذ الذين اتبعوا الطريقة الكالسيكية .وبعد  11أسبوع

كانت نوعية اإلنتاجات الخطية (نصوص) لتالميذ مجموعة الرسم أحسن بكثير من مجموعة التالميذ الذين
استخدموا الطريقة الكالسيكية .وحسب ) Moor et Caldwell (1993فقد تبين ان استراتيجية الرسم فعالة في

التحضير للكتابة ،حيث قام الرسم المنتج بتسهيل تنظيم األفكار ومنه سهولة كتابة النص من طرف التالميذ.
العديد من الدراسات (

Page-Voth, Graham,1999. Graham, 2000. Graham, Harris, Fink-Chorzempa,

 )2002التي أقيمت على صعوبات الكتابة والقراءة لدى الطفل قامت بتحليل تأثير طرق التدريس على هذه
المكتسبات ومنه ومن أجل فهم جيد ألصل هذه الصعوبات البد من االعتماد والبحث حول السيرورة التطورية

لهذه الصعوبات المدرسية ومنه الوصول إلى طرق من أجل عالجها.
كما تتفق ونتائج دراسة سامية عبد النبي عفيفي

0110

حول أثر برنامج تدريبي لإلدراك البصري في

مواجهة صعوبات التعلم في مهارات الكتابة .هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي قائم على اإلدراك
البصري في تنمية مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في مهارات الكتابة لدى تالميذ الحلقة

األولى من التعليم األساسي من خالل جلسات البرنامج المقترح .وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة
إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة في المجموعة التجريبية في القياس القبلي

والبعدي لمهارات الكتابة لصالح القياس البعدي .وأيضا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ

ذوي صعوبات تعلم الكتابة في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارات الكتابة لصالح
المجموعة التجريبية.

في األخير خلصت أغلب الدراسات أنه من المؤسف أن النظام التربوي يجهل أهمية نشاط الرسم كعنصر

أساسي وضروري –ال يمكن االستغناء عنه –في تعليم الكتابة لدى الطفل ) (Tisseron, S, 1987وهذا باعتبار
الرسم وسيط بين الفعل والفكر

(médiateur de l’acte à la pensée

هناك دراسات تفرض نوع خاص لتدريس الرسم لدى الطفل كدراسة

 ،(Tisseron, S, 2011, .p13) )Unبل
(Huysecom, 1976

 )Wimأين توصل

الباحث أنه في المدارس التي يسجل فيها غياب مدرس رسم مختص يكون نمو الرسم بها بين سن

6

إلى

3

سنوات بعدها يتم تسجيل توقف في سيرورة النمو .عكس المدارس التي يكون فيها تدريس الرسم من طرف معلم

مختص فيسجل نمو تلقائي وعادي من  6إلى  12سنة .ليخلص الباحث إلى إجبارية تدريس الرسم من طرف معلم

مختص في جميع المدارس خصوصا بالنسبة للفترة الممتدة من
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إلى
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 -0-0استنتاج عام

تمثلت الفرضية العامة في الدراسة الحالية في وجود فروق ذات داللة إحصائية في القراءة لدى أفراد

المجموعة قبل وبعد ممارسة نشاط الرسم ،وقد توصلنا خالل الدراسة إلى وجود فرق بين أفراد المجموعة قبل

وبعد ممارسة لنشاط الرسم في القراءة

من منظور سيميومعرفي ،وانطالقا من فكرة أن موضوع السيميولوجيا الرئيسي واألساسي هو العالمة حيث

أنها تعرف كعلم يهتم بدراسة أنظمة العالمات ،اللغات ،أنظمة اإلشارات ،التعليمات...إلخ ،ويؤكد هذا ما أقره

"بورس "الذي يزعم أن بناء سيميائيات دقيقة ،ال يقتصر على الطريق المنطقي فقط ،وانما قد يتأتى من سبل

أخرى إذا كان مبتغاها الوصول إلى النسق" ( .)C.S.Peirce, 245هذا التحديد يجعل اللغة جزءا من السيميولوجيا،

وباعتبار اللغة كنسق من العالمات وكقدرة على استعمال عالمة (شفهية أو مكتوبة أو مرسومة) لتحديد حقيقة
يكون لها مفهوم معين عند الفرد بمعنى داللة ،ونجد ( )A.J. Greimasيقول أن "بإمكان الداللة أن تختفي وراء

كل الظواهر الحسية ،إنها خلف األصوات والصور والروائح ،إلخ" ومنه باإلضافة إلى اللغة اللسانية والتي تم

تأكيدها على أنها من مظاهر الوظيفة السيميولوجية –دي سوسير -نجد كذلك الرسم مظهر اخر لها ،فحسب

( )Stern, 1963-1966يتشكل الرسم من مجموعة من األشكال البسيطة التي تمثل فهرس الصور االبتدائية للغة
الفنية ،يشكل إ ثراء ،وتنويع األشكال القاعدية المعجم الذي سيعتمد عليه الطفل ،هذا ما يفسر ثباتها واستمرارها.
ومنه اكتشاف الطفل لبناء مشترك لمجموعة من العناصر ،وبالتالي فهو نسق ،ومن هنا وانطالقا من كون كال
النظامين يعتمدان أشكاال هندسية أولية لتركيبها في عناصر أكبر ،وشحنها بداللة معينة .بحيث اللغة المكتوبة

أيضا تتمثل في إنتاج و/أو ترجمة خطوط مستقيمة وأخرى معقوفة ،فحسب ) (Deheane, 2007فإن كل الحروف
تقريبا مكونة من ثالثة خطوط صغيرة (منحنيات يمكن رسمها دون توقف وال رفع يد) مع تغاير ضئيل بينها.

ومن خالل ما ظهر في نفس السياق (سيميومعرفي) ،من دراسات حول موضوع عسر القراءة حيث نجد
بعضها يبين أن أصل االضطراب هو اضطراب في الوظيفة السيميولوجية ،بحيث نجد الباحث لعيس

2771

توصل خالل دراسته إلى األطفال الذين يعانون من العسر القرائي يواجهون صعوبات في التمثيل السيميولوجي

خالل رسم موضوع مقترح ،حيث بين أنه في سن

3

سنوات تقريبا تظهر لدى الطفل قدرة سيميولوجية .هذه

األخيرة سيكون لها الدور األساسي في اكتساب القراءة وسيرورتها ،والتي تطور نظاما يسمى "بالمنظم
السيميولوجي" الذي يتولى في عملية القراءة ،مسؤولية تنشيط واستدعاء التمثيالت الكتابية مما يمكن من التعرف،

من جهة ،على التمثيالت الكتابية ( )structure orthographiqueللكلمات المقروءة ،وعلى التمثيالت الفونولوجية

للمكونات الحرفية من جهة ثانية ،وهما الطريقان اللذين تتم بهما عملية القراءة .من هذا المنطلق ،فإن المنظم

السيميولوجي يتدخل من بداية عملية القراءة ،كونه يمثل مصدر وذاكرة التمثيالت الخطية ،ويمثل في ذات الوقت

مصدر الخلل في صعوبة تعلم القراءة مهما كان نوعها على اعتبار أن معظم أفراد مجموعة عسيري القراءة من

النوع المختلط (( .)Dyslexie mixteإسماعيل لعيس.)2771 ،
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هذا ما يفسر النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة وهذا بالنسبة لمكانزمات القراءة معا أي التعرف على

الكلمة والفهم القرائي بحيث ترى بعض األبحاث أن القراءة هي نتاج نوعين من العمليات ،النوع األول وهو
التعرف على الكلمات المكتوبة ،والنوع الثاني يتمثل في عملية الفهم ،هاتين العمليتين تعتبران مكانزمان هامان

في عملية تعلم القراءة ).(Content, 1990. Gombert, 1992. Lecocp, 1992
تتفق نتائج الدراسة الحالية ونتائج التي توصلت إليها دراسة نانسي وود ( )Nancy E. Wood, 1977حول
الفن الموجه واإلدراك البصري وصعوبات التعلم ،حيث تلقى ثمانية أطفال أنشطة فنية موجه لتنمية االتساق

الحركي البصري من خالل عمل المكرميات والعرائس والحياكة ،ودرجة اإلدراك من خالل رسم الصور وعمل

األلغاز ،وثبات الشكل من خالل كتابة الكلمات إلظهار معانيها والقيام بالفنون التصويرية ،والخبرة البصرية
والسمعية عن طريق الرحالت والتعرف على طمس وقوام األشياء وصورة الجسم عن طريق مناقشة أشكال

العظام وتتبع الخطوط األساسية ،والتقريب من خالل قطع الورق المطبق لعمل أشكال الثلج.

لقد أظهرت نتائج اختبار فروستج لإلدراك البصري وجود نقص عند  7أطفال من مجموع  3أطفال .وبعد

ثمانية أسابيع من التدريب على برنامج فروستج ظهرت فروق واضحة في ''ثبات الشكل'' ،كما أظهرت مقاييس

فروستج األخرى تقدما ،كما تم اإلشارة إلى العالقات بين النتائج وتعلم القراءة .كما هدفت دراسة تيربز

(Turner-

 )Joy, 1982إلى توضيح برنامج مونتسوري الذي يتضمن مالمح عديدة تساعد نمو اإلبداعي ،وأشارت الدراسة
إلى نواحي القصور ألفكار واتجاهات مونتسوري بشأن دور الفن في تعليم األطفال الصغار ،وأيضا تناولت

دراسة سموث ( )Smouth-Bethكيفية تعليم القراءة والكتابة عن طريق مفاهيم الرسم وأوضحت كيفية إسهام
التعبير الفني في تنمية المهارات التي تساعد على كيفية حل المشكالت أثناء ممارسة األنشطة العلمية واكتساب

المادة العلمية عن طريق الرسم( .إيمان السعيد السعيد التهامي ،0100 ،ص)00.

وفي نفس السياق نجد دراسة مروى سالم سالم محمد

2712

حول أثر تدريب اإلدراك البصري في تحسين

مهارات القراءة والكتابة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي .تمثل هدف الدراسة في
تحسين مهارات القراءة الجهرية ومهارات الكتابة العادية لذوي صعوبات تعلم القراءة من خالل جلسات البرنامج

المقترح.

لقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد
بالمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج ،على االختبار الشفهي للقراءة في اتجاه القياس البعدي .وجود

فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية والضابطة في
القياس البعدي الختبار القراءة الشفهي للقراءة في اتجاه المجموعة التجريبية .وجود فروق دالة إحصائيا عند

مستوى داللة ( )7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج ،على جميع

أبعاد االختبار الكتابي والدرجة الكلية لالختبار في اتجاه القياس البعدي .وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

داللة ( ) 7.71بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبار الكتابي
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في اتجاه المجموعة التجريبية .عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية
في القياسيين البعدي والتتبعي الختبار القراءة الشفوي .عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات

األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي ألبعاد االختبار الكتابي والدرجة الكلية لالختبار .وهي
نفس النتائج التي توصلت إليها دراسة المسيقح ( )1116والتي تهدف إلى معرفة أثر الرسوم والصور في الكتاب
المدرسي على التعلم عن طريق القراءة والتي أظهرت أن الصور والرسوم –ال سيما الملونة منها في الكتاب

المدرسي كان لها أثر بالغ األهمية في تشويق التالميذ واثارة انتباههم وزيادة استيعابهم وتثبيت المعلومات لديهم.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية وماتوصل إليه ) McConnell (1993بحيث يقترح استخدام الرسم من أجل تحسين
قدرة فهم النصوص من خالل تجربة قام بها حول الغابات االستوائية عند عينة من التالميذ ،بحيث طلب

الباحث من عينة التالميذ رسومات أولية حول الغابات االستوائية ،بعدها تمت مناقشة الرسومات من طرف
المجموعة بحيث على التالميذ التعرف على نقاط التشابه واالختالف بين الرسومات المنتجة ،وبعد هذه المرحلة
على التالميذ قراءة وبدقة نص علمي حول الغابات االستوائية ،وبعدها القيام برسم ثان للغابة االستوائية وهذا
باالعتماد على ما تم قراءته حول الموضوع ،بعدها يتم مشاركة ومناقشة المعارف الجديدة التي اكتسبها التالميذ،

كما على التالميذ القيام بمقارنة الرسومات قبل وبعد القراءة من أجل شرح وتوضيح المعارف الجديدة المكتسبة

حول الموضوع .فحسب ) McConnell (1993تسمح هذه التقنية للتالميذ من بناء مفاهيم من خالل قاعدة
معلوماتية نصية ،ومنه تحسين قدرتهم على فهم مضمون النص العلمي .كما نجد ( )J-Barr, 1986تفحص بدوره
أثر الرسومات أو الشكل الصوري في القراءة لدى األطفال المعسورين ،حيث يتعلم هؤالء األطفال القراءة
بمساعدة دليل مدرسي يتناسب مع مستواهم الدراسي ،وذلك وفق نشاط قراءة موجهة ،فتبين من خالل تحليل

النتائج االختبار البعدي ،أن هذه األخيرة أحسن من تلك المحصل عليها في االختبار القبلي فيتعلق األمر حسب

الباحث بأثر إيجابي للرسومات ودليل على فعاليتها .كل هذه الدراسات تؤكد الدور الفعال لنشاط الرسم في
تحسين القراءة لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة ومنه عسر القراءة .هذا ما دفع بالعديد من

الباحثين ومنهم والكر الذي أكد خالل دراسته على أهمية إدخال الفنون والتربية الفنية في المناهج لتحسين
تحصيل األطفال في القراءة والكتابة ويرجع ذلك الشتراك كال النظامين في األصل ،هذا ما يؤكد ما توصلت إليه

الدراسة التي قامت بها دراسة حنان محمود أحمد الزيات ( )2773حول العالقة بين نمو اللغة الشكلية في رسوم
األطفال ونمو اللغة اللفظية لديهم .فكانت النتائج المتوصل إليها في وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات

اللغة اللفظية ودرجات اللغة الشكلية .وكما سبق وأشرنا فإن للغة الكتابية تجذر في اللغة الشفهية حيث نسجل أن
استقرار اللغة المنطوقة وضبطها ضروري لتعلم اللغة المكتوبة (بنعيسى زغبوش ،0100 ،ص )00.ومنه فالعالقة

متعدية والكل يعد مظهر من مظاهر الوظيفة السيميولوجية.بحيث أوضحت دراسة ( Bezruczko, Nikolous,

 )1997أن مقدرة الطفل على االنجاز والتحصيل العلمي تزداد كلما زادت ونمت لديه مهارة الفن البصري من رسم
أو نحت أو تشكيل .وأهم التطورات تتمثل في المقدرة على القراءة والكتابة والمقدرة على التعبير الرمزي.

263

خـــــــاتـمــــة

خاتمة
خاتمة
بين ( )Cohn, 1012أن اإلنسان يمتلك قدرة فطرية لتمثيل المفاهيم خطيا ،ويعتبر الرسم ضروري للنمو

المعرفي لدى اإلنسان ،إلى جانب بقية الوظائف المركزية كالنظام اللساني اليدوي والشفهي ،إنه وسيلة أخرى
لتمثيل المفاهيم ،كما تساعد الدراسات حول هذا النشاط فهم التواصل البشري ،المعرفة البشرية والطبيعة البشرية.

) .(Claude Mesmin, 2005, p.69وقد بين العديد من العلماء من بينهم ( )Wilson & Wilson, 1977أن
الناس يخزنون مئات اآلالف من النماذج الخطية الذهنية في الذاكرة طويلة األمد ثم يجمعون هذه األجزاء لخلق
ما يبدو على العموم أنه صورة جديدة أو تمثيل جديد ونتيجة لذلك ،يصبح الرسم مشابها للغة )(Cohn, 1012

من حيث أنه يستخدم "معجم" من النماذج التخطيطية المخزنة في الذاكرة التي تجمع بين أجيال لخلق أحداث

رواية ال حصر لها ،ومن هنا يتضح أن الرسم شأنه شأن اللغة يعتبر ملكة ويشترك معها في مختلف السيرورات
والعمليات المعرفية ،ومن هذا المنطلق يؤكد ( )Cohn, 1012الرسم يشبه اللغة في الوظيفة والشكل والتطور ومنه
فإن نمو الرسم عند الطفل يتبع النمو اللغوي.

يتضمن الرسم العديد من المكونات المتفاعلة ،بما في ذلك النظام اإلدراكي ،والمهارات الحركية الدقيقة

والعامة ،وردود الفعل اإلدراكية ،والتفاعل مع رسومات الثقافية ،والتفاعالت االجتماعية واالندفاعية ،والتكافؤ

العاطفي ،وغيرها .وبصفة عامة ومن من منظور سيميومعرفي يعتبر كل من الرسم واللغة مظهران أساسيان من
مظاهر السيميولوجيا ،إذ لكل منها أدوات أو رموز تترابط أو تتشكل وفق ترتيب معين بحيث تؤدي معنى أو

داللة محددة.

كل هذا يفسر إمكانية تزامن اضطرابات اللغة باضطراب الرسم ،وبصورة خاصة اللغة المكتوبة باعتبار أن

الرسم هو في األخير شكل من أشكال الكتابة ) (Widlocher ,1975, p.74نقال عن (Claude Mesmin,

 .)2005, p.59بما أ ن الكتابة تتولد من خالل التقاء الشيء المرسوم بالكلمة .كما بين الباحثون أن عملية القراءة
وكذا الرسم يستلزمان معالجة بصرية مركزية ،يتمثل في معالجة تأثير الفضاء على الحركة ،هذا يفترض من

النظام البصري يمكنه معالجة العالقات الفضائية ،واالنتقال من نقطة تثبيت إلى نقطة تثبيت من خالل سلسلة
من القفزات تبعا للنشاط .كما لوحظ عند األطفال عسيري القراءة صعوبات في تنسيق القفزات والتثبيتات وهذا

خالل تحليل الرسومات ( ; Kapoula, Bucci, Ganem,Poncet, Daunys & Brémond-Gignac, 2008

 )Kapoula, Bucci, Jurion, Ayoun, Afkhami & Brémond-Gignac, 2007ومؤخ ار أثناء القراءة.
).(Jainta & Kapoula, 2011

ومن هنا فإن المصابون بعسر القراءة "يواجهون صعوبات شديدة في الكتابة ،والقراءة ،والتعبير اللفظي،
والرسم( .شايويتز وشايويتز .)0110 ،هذا ما يفسر النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية التي تمثلت في
التعرف على تأثير نشاط الرسم في تحسين القراءة ،بحيث سجلنا تحسنا وبصورة خاصة في المعالجة البصرية

وكذا المفكرة البصرية الفضائية التي تعتبر أحد مكونات الذاكرة العاملة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل ما توصل
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خاتمة
إليه الباحثون ( e.g., Morra, 2002; Morra, Angi, & Tomat, 1996; Mor- ra, Moizo, & Scopesi,

 )1988بحيث بينوا أن األطفال الذين لديهم قدرة أكبر على الذاكرة العاملة يرسمون األجسام بشكل أكثر دقة على

أنها مغلفة ،بدال من االحتفاظ بها كأشياء منفصلة ألنهم أكثر قدرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصوير
عالقاتهم المكانية .باإلضافة إلى تحسن في عملية الفهم القرائي ،أما بقية القدرات والمتمثلة في الوعي

الفونولوجي والحلقة الفونولوجية فقد كان التحسن طفيفا بحيث لم يرقى إلى مستوى الداللة اإلحصائية ولقد أشارت

الدراسات إلى أن لكل طفل معجم الغرافيمات يشبه إلى حد بعيد المعجم اللغوي ولقد أطلق عليه ()Cohn, 1012

"البنود المعجمية للرسم" ،يجب أن يتضمن المعجم غرافيمات الفردية التي تشكل أجزاء الرسم األساسية للتمثيل

(أي النقاط والخطوط والمنحنيات والدوائر والمربعات ،وما إلى ذلك) " -أوليات الصورة" (أي النقاط أو خطوط أو
المناطق) التي تدل على حواف ،زوايا ،وجوه من الكائنات المشار إليها .وكما يبدأ األطفال يتحدثون عن طريق
اللعب باألصوات أثناء الكالم ،يبدأ األطفال الرسم عن طريق الخربشة ،التي قيل بأنها البنيةاألساسية إلنتاج

الرسوم البيانية ( )Golomb, 1992; Kel-logg, 1969; Kindler & Darras, 1997; Matthews, 1983كما
تتضمن بنية الرسم الجوانب التوافقية لتصوير الصور ،وتشمل قواعد مثل المجاور واالنسداد ،وقواعد تنظيم حجم

لتصوير العمق ،وقواعد للجمع بين مخططات مختلفة معا (مثل ربط مخططات اليد إلى مخططات الذراع).
على سبيل المثال ،وقد شرحت ( )Willats, 1997بعناية الطرق التي تلتصق بها الخطوط في تقاطعات على

شكل حرف ( )Tلتصوير انسداد ،تقاطعات على شكل ( )Yإلظهار الزوايا ،وتقاطعات على شكل حرف ()L
إلظهار الحواف .تحدث الصور غير المنتظمة عندما ،بدال من استخدام تقاطع على شكل حرف ( )Tمن

خطوط متقاطعة )-Y( ،أو تقاطعات على شكل زائد جعل انسداد مستحيل ( Huffman, 1971; Willats,

 . )1997تختلف هذه األنواع من التجانس بين الخطوط بين مجرد رسم خطوط متجاورة ،بل تحدث في وقت
الحق بكثير في اكتساب قدرات الرسم ( .)Willats, 2005هذا الجانب أو المظهر من الرسم يرتبط ببناء الجملة
من حيث الربط بين المخططات مثل الربط بين مكونات الجملة .ولقد بين أن البناء أو المستوى الصوتي أقرب

المستويات اللسانية إلى الرسم من قواعد مستوى الجملة (.)as was also argued by Willats, 1997
أما بالنسبة للكتابة فقد الحظنا تحسنا على مستوى االنتاج الخطي بينما جانب األخطاء القرافيمية فقد كان

التحسن طفيفا ،وبصورة عامة كان للرسم دور في تحسين عملية القراءة وكذا أهم العمليات المعرفية المتدخلة
فيها وهذا لدى األطفال عسيري القراءة .ومن خالل النتائج المتحصل عليها ممكن أن يكون للرسم دور في
تحسين اضطراب التنسيق الحركي لدى األطفال الذين يعانون من الديسبراكسيا وبصورة خاصة الديسبراكسيا

البصرية الفضائية وكذا الديسبراكسيا الفكرية.
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المالحق
الملحق -0-
قائمة المحكمين
رقم

الدرجة

األستاذ المحكم

10

أ .د .خرباش هدى

أستاذة التعليم العالي

10

أ .د.بغول زهير

أستاذ التعليم العالي

10

أ.د .عياد مسعودة

أستاذة التعليم العالي

10

أ.د.حسيني محمد أوبلقاسم

أستاذة التعليم العالي

10

د .نويوة صالح

أستاذ محاضر

16

د .أحميد حسينة

أستاذة محاضرة

10

د .ستر الرحمان نعيمة

أستاذة محاضرة

10

أ.سماي فايزة

أستاذة مساعدة "أ"

10

أ.بوفاسة صفية

أستاذة مساعدة "أ"

01

ريما صفران

المختصة األرطوفونية

00

فرجيوي أمال

معلمة ابتدائية
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المالحق
الملحق -0-
شبكة المالحةة

البنود

األبعاد

المؤشرات
سليم

يرد استجابة لما يسمعه
الفهم

الشفهي

يتفاعل مع النص المنطوق
يقيم مضمون النص المنطوق
يفهم الحديث
يتواصل مع الغير
يقدم ذاته ويعبر عنها
االتصال البصري

التعبير

توظيف المعارف المكتسبة

الشفهي

احترام زمن العرض
مستويات الصوت مناسبة للمقام
سالمة اللغة من حيث البنية والتوظيف
اإلشارات وااليماءات
يفهم ما يق أر
يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

القراءة
(الفهم
والتعرف
على

الكلمة)

يعيد انتاج المعلومات الواردة في النص المكتوب
يستعمل استراتيجية في القراءة ويفهم مضمون النص
مستويات النص مناسبة للمقام
التمييز بين الحروف المتقاربة في الشكل
نطق الحروف التي تكتب وال تنطق
استخدام التنغيم بطريقة صحيحة
السرعة مناسبة
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لديه مشاكل

مضطرب

المالحق
مراعاة عالمات الوقف
يتعرف على مختلف أشكال الحروف وضوابط الكتابة
يتحكم في مستويات اللغة المكتوبة
رسم خطوط وأشكال ممهدة للكتابة
خط الحروف منفردة مع احترام مقاييس الكتابة
استعمال سليم لحركات المد والتنوين والشدة
الكتابة
والخط

كتابة سليمة للكلمات أثناء االمالء
المحافظة على البعد بين الكلمات عند النسخ
استعمال عالمات الوقف
اكمال جملة تبين رأيه حول موضوع أو شخصية ما
ترتيب عدة صور مزودة بأحداث خطيا تعبر عن قصة واعادة
نسخها
جمالية الخط
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المالحق
الملحق -0-
دليل المقابلة للفريق البيداغوجي
اسم الطفل

اسم المعلم

التاريخ الحالي

منذ متى وأنت تعرف الطفل

المستوى الدراسي

متوسط العمر في القسم

عدد التالميذ بالقسم

هل يتلقى الطفل مساعدة في المدرسة

اللغة المستخدمة في القسم............
اللغة التي يفضل استخدامها الطفل...................
سبب التكفل...............
هل حضور الطفل

مستمر

كثير الغياب

متوسط

سبب الغياب أو التأخر.....................
هل أعاد السنة..............................

السنة المعادة.........................
المظهر الخارجي

نظيف

االهمال

متوسط

ضع عالمة ( )xأمام الخانة المناسبة:
الحركة العامة

أكثر من متوسط

عادي بالمقارنة وأقرانه يجد صعوبات ال يقوم بالفعل

المشي
الجري
القفز
الصعود والنزول
األلعاب الحركية الكرة مثال
إضافات أخرى.......................
الحركة الدقيقة

أكثر من متوسط

عادي بالمقارنة وسنه

يقوم بنشاط التركيب

()puzzle legos

استخدام أدوات التنظيم
الحركية الكتابية الرسم النسقي
إضافات أخرى...................
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يجد صعوبات

غياب النشاط

المالحق
مؤشرات عصبية حركية:
لديه خط سيئ

غالبا

قليال

ناد ار

يرتجف أثناء عملية القص

غالبا

قليال

ناد ار

يجد صعوبة في الجانبية

غالبا

قليال

ناد ار

يجد صعوبة في التوجه

غالبا

ناد ار

قليال

المكاني  -الفضائي
غالبا

يجد صعوبة في التوجه الزماني

ناد ار

قليال

اللغة والتواصل:
أكثر من متوسط

التعبير

عادي بالمقارنة وسنه

يجد صعوبة غياب الفعل

المفردات
تراكيب الجمل /القواعد
وضوح التعبير (النطق ،الصوت)
يأخذ الكلمة ،يقوم بتوجيه الحوار
يعبر عن أفكاره
يتأتئ أو يتمتم
التعبير الكتابي
إضافات أخرى.................................
الفهم

أكثر من متوسط

عادي بالمقارنة وسنه

األسئلة
التعليمات
القصص
مفاهيم درست بالقسم
تعليمات كتابية
إضافات أخرى........................
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يجد صعوبة

ال يقوم بالفعل

المالحق
االنتباه والتركيز :استمارة " canners" :للمعلمين:
أسئلة هذا االستبيان مبينة على الطرق العلمية المستخدمة في المراجع والمراكز التخصصية األمريكية ،وهي
تعتمد على وجود ثالثة أعراض قياسية ليتم تشخيص أن الطفل مصاب باالضطراب من عدمه ...ويتم إعداد
االستبيان بالتعاون بين الوالدين من جهة وبين المدرسة بمساعدة األستاذ المشرف على الطفل ...كما يجب
اإلشارة إلى أنه في العادة ال يتم تشخيص حالة ( )ADHDإال بعد سن السادسة أو السابعة ...وفي األخير
يتبقى لدى طبيب األطفال أو المختص النفسي أسئلة مهمة حتى يحاول التعرف على األسباب المحتملة والتي قد
تكون هي من أدت إلى اإلصابة باالضطراب...
األعراض القياسية التي يتم بموجبها تشخيص الطفل:
 .1أعراض ضعف االنتباه ()Attention Deficit Symptoms
 .1أعراض فرط الحركة ()Hyperactivity Symptoms
 .6أعراض االندفاعية ()Impulsively Symptoms
تنقسم أسئلة االستبيان لقسمين رئيسين هما:
 )1استبيان األسرة ( :)Parents Questionnaireهي أسئلة خاصة باألسرة يشترك كالّ من األب واألم
في اإلجابة عليها مع االلتزام بالتركيز الشديد وعدم خلط تصرفات وسلوكيات الطفل ونسبها لعوامل
تربوية.
 )2استبيان المدرسة ( :)Schools Questionnaireيقوم المعلم (أو المعلمة) المشرف على الطفل
باإلجابة على اسئلة هذا االستبيان مراعيا الدقة والموضوعية وهذه األسئلة تتحرى سلوك وعقلية الطفل
في المدرسة ومع اقرانه التالميذ .وما يهمنا في دراستنا تلك الخاصة بأسئلة الموجهة للمعلمين حول
االنتباه لدى الطفل

289

المالحق
استبيان المدرسة (المعلم) Schools Questionnaire
أعراض ضعف االنتباه لدى الطفل ()Attention Deficit Symptoms
بنود االستبيان

الرقم

نادر
ًا

0

ضعف مدى االنتباه

0

يحتاج إلى جهد لالنتباه إلى تعليمات المعلم

0

يعاني من الذهول والحيرة أو االرتباك

0

الفشل في اتمام المهام أو االنشطة التي يبدأ لها

0

انتقال الطفل من شيء آلخر أو من شاط آلخر بشكل مزعج وغير هادف

6

ال يصفي او يستمع لآلخرين

0

ليس لديه القدرة على متابعة التفاصيل

0

ليس لديه القدرة على الفهم واالستيعاب وادراك العالقات

0

ليس لديه القدرة على التركيز

01

يعاني من تخلف دراسي أو صعوبة في مجال التعلم

00

يعاني من الشرود وأحالم اليقةة

00

كثير ما ينشغل بذاته

00

تشتت انتباهه بسرعة بفعل المثيرات وبشكل غير عادي

00

ينسى األشياء الهامة إلنهاء المهام

00

يفشل في تنةيم المهام وتنفيذها

06

يفشل في متابعة التعليمات التي توجه إليه

00

يتجنب المهام التي تتطلب جهدا عقليا وانتباها وادراكا وغير ذلك

00

التعرض للحوادث بسبب نقص االنتباه

00

يفقد بعض األشياء واألدوات

01

عدم االهتمام أو الالمباالة بعملية التعلم.

قليالً

غالبا
ً

عالمات لغوية:
تتبع الحالة موضوع الحوار

غالبا

أحيانا

ناد ار

يبحث عن الكلمات ،ينسى تسمية بعض األشياء

غالبا

أحيانا

ناد ار

يقدم إجابات خارج الموضوع

غالبا

أحيانا

ناد ار

ينظر إلى ردة فعل قبل تنفيذ التعليمة أو تكملة التعليمة

غالبا

أحيانا

ناد ار
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دائما
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يستطيع سرد حادثة أو قصة بصورة صحيحة

غالبا

أحيانا

ناد ار

يمكنه إعادة صياغة جملة

غالبا

أحيانا

ناد ار

نقص الرصيد المفرداتي

غالبا

أحيانا

ناد ار

غالبا

أحيانا

ناد ار

يخلط بين مصطلحات لغوية
سيئ

التعلم

متوسط

قليال

حسن

التفصيل

جيد

يقوم الطفل بمجهود في القسم
القراءة
الفهم القرائي
الرياضيات
اللغة المكتوبة
بقية المواد
تفاصيل أخرى..........................................
الوةائف االجتماعية ،السلوكية:
التواصل مع اآلخرين

قليال ما يتواصل

عادي

يجد صعوبة في التواصل

ال يتواصل

مع الكبار
مع األطفال
قليال ما يندمج

مندمج

مرفوض

يفضل البقاء لوحده

داخل المجموعة
االستقاللية /التبعية

مستقل

عموما مستقل

يحتاج للمساعدة

في النشاطات الحرة
في النشاطات الموجهة
القراءة:
يق أر بمتعة واهتمام

نعم

ال

يقر ببطء
أ

نعم

ال
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ال يمكن لوحده

المالحق
عند استرجاع قصة قراءها يسردها بتسلسلها الزمني

نعم

ال

عند استرجاع قصة قرئت عليه يسردها بتسلسلها الزمني

نعم

ال

يفهم النص المقروء عليه

نعم

ال

يفهم النص الذي يقرؤه

نعم

ال

يقوم بالتصحيح في حالة عدم الفهم أو التوقف

نعم

ال

يحترم عالمات الوقف لفهم الفكرة

نعم

ال

يرتكب الكثير من األخطاء عند القراءة

نعم

ال

يتعرف على شكل الكلمة (الطريقة الكلية)

نعم

ال

يتحكم في قواعد التحويل الحرفي الصوتي

نعم

ال

يجد صعوبة في كتابة الكلمات المألوفة

نعم

ال

متمكن من المفاهيم األساسية للرياضيات (القيم ،االتجاهات ،التحليل)

نعم

ال

يجد صعوبة في قراءة األرقام

نعم

ال

يجد صعوبة في كتابة األرقام

نعم

ال

رد فعل مثير للشفقة

عدوانية عادتا يتحكم في الموقف

جد مستقر

في حالة اإلحباط (االخفاق)
بصعوبة كبيرة بصعوبة
قدرات تتبع قواعد سلوكية
القدرة على التحكم في نفسه (انتظار
دوره /يتحكم في تصرفاته
القدرة على مواجهة صعوبات عالئقية
(انفصال عن زميل مقرب)
القدرة على مواجهة مواقف وأحداث
جديدة (خرجات/انضمام زميل جديد)
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عادتا ما ينجح

ال يواجه مشاكل

المالحق

عادة

السلوك

ناد ار

أحيانا

العدوانية
نقص النضج
نقص الثقة
إضافات أخرى.....................
درجة النشاط:
المزاج

جد نشط.
حزين أو مكتئب

نشط

خمول

عادة مسرور/متوازن

متقلب المزاج

سلوكات استثنائية:
البكاء

نعم

ال

أحالم اليقظة نعم

ال

الحركات ال إرادية

نعم

ال

انسحابي

نعم

ال

قدم أظافر باألسنان

نعم

ال

اندفاعي

نعم

ال

مص األصبع

نعم

ال

نعم

ال

الضحك دون سبب

نعم

ال

الخوف

مؤشرات :اتجاهية تركيزية وسلوكية سوية
يترك بسرعة لعبة أو نشاط ما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ينتقل بسرعة من نشاط إلى آخر

غالبا

أحيانا

ناد ار

يجد صعوبة في إنهاء مهمة بدأ فيها

غالبا

أحيانا

ناد ار

يتأقلم والتغيرات المحيطية

غالبا

أحيانا

ناد ار

يجد صعوبة في احترام التوجيهات

غالبا

أحيانا

ناد ار

متوتر وكثير الحركة

غالبا

أحيانا

ناد ار

متسرع ومندفع

غالبا

أحيانا

ناد ار
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يشرد بسرعة ويجد صعوبة في التركيز

غالبا

أحيانا

ناد ار

سريع تقلب المزاج

غالبا

أحيانا

ناد ار
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المالحق
الملحق -0-

االستمارات
استمارة موجهة لألولياء
معلومات خاصةIdentification :
تاريخ مأل االستمارة. / / :
اسم ولقب الطفل............ :

.

تاريخ االزدياد/ / :

السن الحالي............... :

الجنس................ :

اسم ولقب األم............... :

اسم ولقب األب...............:

رقم الهاتف الخاص.......... :

رقم الهاتف الخاص.............:

رقم هاتف المنزل.............:

رقم هاتف المنزل..............:
رقم هاتف مكان العمل...............:

رقم هاتف مكان العمل..............:

العنوان الشخصي............................................................ :
العنوان االلكتروني (إن وجد) ...................................................
هل سبق االتصال بمختص األرطفوني

نعم

في حالة اإلجابة بنعم

ال

اسم المختص األرطفوني...................
مكان عمل المختص األرطفوني.....................
سبب االتصال به والنتائج المتوصل إليها...................................................
التكفل الحالي وفي وقت مضى:

أرطفوني

نفسي

هل يقوم أحد بالعناية بطفلكم (روضة ،عائلة ما) :نعم

نفسو -حركي
ال

حدد من يقوم بذلك............................ :
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بيداغوجي

في حالة االجابة ب نعم

المالحق

معلومات قبل  /أثناء وبعد الوالدة:
 الحمل:سوابق حول اإلجهاض أو الوالدة المبكرة نعم
هل الحمل مرغوب فيه:
طبيعة الحمل :

ال

نعم

عادي

في حالة االجابة بنعم :متى

ال
طريحة الفراش

مرضي

هل أصيبت األم بأمراض في فترة الحمل:

نعم

ال

هل تناولت األم أدوية أو عقاقير أثناء فترة الحمل:

نعم

ال

الوالدة:
هل كانت الوالدة:

طبيعية

هل كانت الوالدة :متأخرة

صعبة

باستخدام مالقط

في وقتها

باستخدام عملية قيصرية

مبكرة

حالة الطفل بعد الوالدة:
صعوبة في التنفس:

نعم

ال

وجود اليرقان :

نعم

ال

صرخة الميالد :

نعم

ال

الوزن أثناء الوالدة.........................
اللون أثناء الوالدة........................
حجم الرأس أثناء الوالدة..................
صعوبات أخرى..........................
التاريخ الطبي:
هل تعرض الرضيع ألمراض الحنجرة و الرئة :نعم

ال

نعم

ال

هل تعرض للعديد من االلتهابات األذن:
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المالحق
هل استشار طبيب  ORLأنف أذن الحنجرة:

ال

نعم

في حالة اإلجابة بنعم ألي سبب.......................................................
هل قام بعملية على مستوى األذن (للتخلص من السوائل المتواجدة بداخلها) Myringotomie :
نعم
هل قام بعملية استئصال اللوزتين :نعم

ال
ال

متى.............

متى..............

هل قام بعملية على مستوى الزوائد اللحمية : ) Végétation(:نعم
ال

المكوث بالمستشفى  : Hospitalisationنعم

متى...........

ال

متى..............

سبب المكوث بالمستشفى ..........................................................................:
هل قام بقياس السمع :نعم

في حالة اإلجابة بنعم:

ال

تاريخ االختبار القياس السمعي ...........................النتائج المتحصل عليها ....................
....................................................................................................
ال

هل تحتفظ بنسخة من نتائج القياس السمعي :نعم
هل يستخدم الطفل نظارات  :نعم

ال

السبب................

هل يعاني من الحساسية :نعم

ال

السبب................

هل تعرض إلى حوادث:

نعم

هل عانى من ارتفاع درجة الح اررة :نعم

السبب................

ال

السبب................

ال

أمراض أخرى (مع التحديد)..........................................................................
فحوصات أخرى (مع التحديد) ......................................................................
هل يتناول األدوية معينة  :نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم ما نوعها...........................
تاريخ النمو الحركي:
كيفية التواصل مع رضيعكم  :النظرة

االبتسامة

البكاء

غياب التواصل

أخرى ...................................................................................... :
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المالحق
كم كان عمر الطفل عند الجلوس...............................
كم كان عمر الطفل عند الحبو.................................
كم كان عمر الطفل عند المشي.................................
بالليل...............

كم كان عمر الطفل عندما اكتسب النظافة بالنهار...........

ال

هل يجد صعوبة عند القيام بحركات كالقفز ،صعود الدرج  ،ركوب الدراجة  :نعم

بالمقارنة وأقرانه هل يجد صعوبات بالقيام بالحركات الدقيقة (استخدام أقالم التلوين ،الرسم ،القص ،قفل األزرار،
ال

ضبط الحذاء)  :نعم

ال

هل يضع أشياء بفمه (أصبعه مثال)  :نعم
ال

هل يعاني من مشاكل في النوم  :نعم

هل يعاني من مشاكل أثناء األكل (االختناق ،التقيؤ ،سيالن اللعاب)  :نعم
هل يجد صعوبة في التعرف على أجزاء جسمه :نعم
الجانبية :

اليد

ال

الرجل

النمو اللغوي:
أحيانا

ردت فعله اتجاه األصوات  :ناد ار

غالبا

هل ظهرت المناغاة في وقتها :

نعم

ال

هل يقلد الطفل األصوات من حوله :

نعم

ال

هل ظهرت الكلمات األولى في وقتها  :نعم

ال

هل ظهرت الكلمات المتتالية في وقتها  :نعم

ال

نعم

ال

هل ظهرت الجملة في وقتها :

لغة شفهية

إشارات

التعيين

طريقة التواصل:

الصراخ

النظر

أخرى

تنفيذ األوامر البسيطة:

أبدا

أحيانا

دائما

تنفيذ األوامر المعقدة :

أبدا

أحيانا

دائما
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ال

المالحق
كالم مفهوم من طرف العائلة

أبدا

أحيانا

دائما

كالم مفهوم من طرف اآلخرين

أبدا

أحيانا

دائما

هل وجد أو مازال يجد صعوبة في نطق بعض األصوات نعم

ال

المةاهر السلوكية للطفل:
رضيع هادئ

ناد ار

أحيانا

غالبا

رضيع ناشط

ناد ار

أحيانا

غالبا

سلوكات مميزة مالحظة:
المحافظة على االنتباه :ناد ار

غالبا

أحيانا

سلوكات أثناء اللعب:
امتالكه للعبة مميزة :نعم

ال

نعم

ال

األلعاب الرمزية:

األلعاب الخيالية أو االستكشافية

ناد ار

أحيانا

غالبا

اللعب مع اآلخرين

ناد ار

أحيانا

غالبا

يتقبل قوانين اللعب

ناد ار

أحيانا

غالبا

يقوم باللعب بنف الطريقة (النمطية)

ناد ار

أحيانا

غالبا

األلعاب المفضلة لديه............................
هل يهتم بمشاهدة الرسومات

ناد ار

أحيانا

غالبا

هل يحب تقليد فعل الكتابة

ناد ار

أحيانا

غالبا

هل يهتم بمشاهدة ما تحتويه الكتب :

ناد ار

أحيانا

غالبا

هل يتعامل طفلكم مع بقية األطفال :

ناد ار

أحيانا

غالبا

يتصف طفلكم ب :
إرادي

نعم

ال
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ما هي.............

المالحق
ييأس بسرعة

نعم

ال

متفاعل

نعم

ال

هادئ

نعم

ال

خجول

نعم

ال

الثقة بنفسه

نعم

ال

متسرع

نعم

ال

بطيء

نعم

ال

يقضم أظافره بأسنانه

نعم

ال

حركات ال إرادية

نعم

ال

اجتماعي

نعم

ال

عاطفي

نعم

ال

غيور

نعم

ال

أخرى ....................
تاريخ العائلة:
الوضعية العائلية  :عائلة كبيرة
متزوجان

عائلة صغيرة
الطالق

تعدد الزوجات

الوفاة (أحد الوالدين)

عدد األفراد المتواجدون بالمنزل......................................................
عدد األبناء.....................................................:
اسم و سن األبناء بالترتيب :
........................................
........................................
.......................................

هل يملك الطفل الغرفة  :لوحده

مشتركة

كيف هي العالقة بين الطفل وبقية األبناء  :جيدة

متوسطة
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سيئة

ال وجود لعالقة

المالحق
اللغة المستخدمة بالبيت .................................................................
السوابق العائلية :
ال

هل هناك من يعاني من أمراض وراثية  :نعم
نوع المرض .......................................:
درجة القرابة ..................................... :
هل تتواجد بالوسط العائلي اضطرابات في:
القراءة

نعم

ال

الكتابة

نعم

ال

الحساب

نعم

ال

اضطرابات لغوية

نعم

ال

التأتأة

نعم

ال

تأخر اللغة

نعم

ال

اضطرابات النطق

نعم

ال

التوحد

نعم

ال

فرط النشاط

نعم

ال

اضطرابات معرفية

نعم

ال

اضطرابات عصبية

نعم

ال

اضطرابات النمو

نعم

ال

ما هي

اضطرابات سلوكية

نعم

ال

ما هي

أخرى.........
نعم

ال

هل توجد مكتبة بالبيت :

هل يمارس األولياء القراءة و المطالعة :نعم

ال

هل يساعد األولياء الطفل في أداء الواجبات المدرسية  :نعم
هل تتوفر دائما الكتب الخاصة باألطفال  :نعم

ال
ال
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المالحق
ال

هل يهتم الطفل بما يقرأه الكبار :نعم

هل تقدم مكافئات للطفل عند حصوله على نتائج جيدة في الدراسة :
هل يتم معاقبة الطفل عند إخفاقه في الدراسة  :نعم

نعم

ال

ال

درجة قرابة المضطرب:

إستمارة المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة:
 االسم واللقب:
 المدرسة:
وظيفة رب األسرة أو مهنته بالتفصيل :
المرتب الشهري لرب األسرة بالتقريب :
مستوى تعليم رب األسرة :
وظيفة ربة األسرة أو مهنتها بالتفصيل :
المرتب الشهري لربة األسرة :
مستوى تعليم ربة األسرة :
مصادر أخرى لدخل األسرة :
إجمالي دخل االسرة في الشهر:
عدد أفراد األسرة :
مقر السكن (حضري ،شبه حضري ،ريفي) :
طبيعة السكن (منزل خاص ،شقة ،كراء) :
قرب مكان العمل عن السكن :
مصاريف إضافية :
دخل الفرد في الشهر:
" تحاط بيانات هذه االستمارة بالسرية التامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط "
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اختبار الذكاء كولومبيا

303

المالحق

304

المالحق

305

المالحق

306

المالحق

307

المالحق

308

المالحق

309

المالحق

310

المالحق

311

المالحق
الملحق -6-
اختبار القراءة

312

المالحق

313

المالحق
الملحق -0-
اختبار الوةيفة السيميولوجية
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النتائج اإلحصائية
Statistiques pour échantillons appariés
Erreur standard
Ecart-type

moyenne

Moyenne

N

1,65365

4,96096

9

5,8889

قبلي الفونولوجي الوعي

1,84173

5,52519

9

6,4444

بعدي الفونولوجي الوعي

,50027

1,50082

9

2,6811

قبلي الكلمة على التعرف

,46356

1,39069

9

2,9800

بعدي الكلمة على التعرف

,51220

1,53659

9

2,1111

قبلي القرائي الفهم

,52116

1,56347

9

2,7778

بعدي القرائي الفهم

,03487

,10462

9

,1678

القبلي االمالء

,03671

,11013

9

,1856

البعدي االمالء

1,09008

3,27024

9

8,2222

القبلي البصرية المعالجة

,66667

2,00000

9

9,6667

البعدي البصرية المعالجة

1,13685

3,41056

9

7,2222

قبلي السيميولوجية القدرة

,87401

2,62202

9

8,5000

بعدي السيميولوجية القدرة

,90502

2,71506

9

36,6944

قبلي العاملة الذاكرة

1,04647

3,13941

9

37,6944

بعدي العاملة الذاكرة

Paire 1

Paire 2

Paire 3

Paire 4

Paire 5

Paire 6

Paire 7

Corrélations pour échantillons appariés
Sig.

N

Corrélation

,000

,996

9

بعدي الفونولوجي الوعي & قبلي الفونولوجي الوعي

Paire 1

,000

,977

9

بعدي الكلمة على التعرف & قبلي الكلمة على التعرف

Paire 2

,000

,948

9

بعدي القرائي الفهم & قبلي القرائي الفهم

Paire 3

,000

,992

9

البعدي االمالء & القبلي االمالء

Paire 4

,002

,873

9

البعدي البصرية المعالجة & القبلي البصرية المعالجة

Paire 5

,001

,912

9

بعدي السيميولوجية القدرة & قبلي السيميولوجية القدرة

Paire 6

,001

,911

9

بعدي العاملة الذاكرة & قبلي العاملة الذاكرة

Paire 7

Test échantillons appariés
Différences appariées
Intervalle de confiance
95% de la différence

Sig.
)(bilatérale

ddl

t

Supérieure

Inférieure

Erreur
standard
moyenne

Ecart-type

Moyenne

,051

8

-2,294

,00287

-1,11398

,24216

,72648

-,55556

,025

8

-2,750

-,04823

-,54955

,10870

,32609

-,29889

,004
,007

8
8

-4,000
-3,600

-,28233
-,00639

-1,05100
-,02916

,16667
,00494

,50000
,01481

-,66667
-,01778

,044

8

-2,393

-,05280

-2,83609

,60349

1,81046

-1,44444

,032

8

-2,588

-,13910

-2,41646

,49379

1,48137

-1,27778

,051

8

-2,299

,00314

-2,00314

,43501

1,30504

-1,00000
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الفونولوجي الوعي  -قبلي الفونولوجي الوعي
بعدي
الكلمة على التعرف  -قبلي الكلمة على التعرف
بعدي
بعدي القرائي الفهم  -قبلي القرائي الفهم
البعدي االمالء  -القبلي االمالء
البصرية المعالجة  -القبلي البصرية المعالجة
البعدي
السيميولوجية القدرة  -قبلي السيميولوجية القدرة
بعدي
بعدي العاملة الذاكرة  -قبلي العاملة الذاكرة

Paire 1
Paire 2
Paire 3
Paire 4
Paire 5
Paire 6
Paire 7

المالحق

Statistiques descriptives
Asymétrie
Erreur std

Statistique

Ecart type

Moyenne

Maximum

Minimum

N

Statistique

Statistique

Statistique

Statistique

Statistique

,717

,259

4,96096

5,8889

13,00

,00

9

قبلي الفونولوجي الوعي

,717

,270

5,52519

6,4444

14,00

,00

9

بعدي الفونولوجي الوعي

,717

-,371

1,50082

2,6811

4,75

,43

9

قبلي الكلمة على التعرف

,717

-,307

1,39069

2,9800

4,80

,62

9

بعدي الكلمة على التعرف

,717

,296

1,53659

2,1111

4,00

,00

9

قبلي القرائي الفهم

,717

,468

1,56347

2,7778

5,00

1,00

9

بعدي القرائي الفهم

,717

,860

,10462

,1678

,37

,04

9

القبلي االمالء

,717

,921

,11013

,1856

,40

,06

9

البعدي االمالء

,717

,022

3,27024

8,2222

13,00

4,00

9

القبلي البصرية المعالجة

,717

,469

2,00000

9,6667

13,00

7,00

9

البعدي البصرية المعالجة

,717

,246

3,41056

7,2222

13,00

3,00

9

قبلي السيميولوجية القدرة

,717

,033

2,62202

8,5000

12,00

5,00

9

بعدي السيميولوجية القدرة

,717

,697

2,71506

36,6944

41,50

33,50

9

قبلي العاملة الذاكرة

,717

,673

3,13941

37,6944

43,50

33,75

9

بعدي العاملة الذاكرة

9

)N valide (listwise

Corrélations
التعرف

التعرف

الفهم

الفهم

على

على

الوعي

الوعي

الذاكرة

القدرة

القدرة

المعالجة

المعالجة
االمالء

القرائي

القرائي

الكلمة

الكلمة

الفونولوج

الفونولوج

العاملة الذاكرة

العاملة

السيميولو

السيميولوجية

البصرية

البصرية

االمالء

بعدي

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي ي

قبلي ي

بعدي

قبلي

بعدي جية

قبلي

البعدي

القبلي

البعدي

القبلي

**,969

*,781

**,842

**,996

1

,511

,211

-,336

-,545

-,206

-,622

*,763

*,717

**,915

,013

,004

,000

,160

,586

,376

,129

,595

,073

,017

,030

,001

,000

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

**,996

,463

,158

-,358

-,566

-,245

-,650

*,745

*,696

**,939

**,980

**,799

**,853

,210

,685

,344

,112

,525

,058

,021

,037

,000

,000

,010

,003

Corrélation de

الوعي

Pearson

الفونولوجي

)Sig. (bilatérale

قبلي

N
Corrélation de

الوعي

Pearson

الفونولوجي

,000

)Sig. (bilatérale

بعدي

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

N

,513

,323

-,026

-,246

,042

-,398

**,826

*,776

**,901

**,838

**,977

1

**,853

**,842

,158

,397

,948

,524

,914

,289

,006

,014

,001

,005

,000

,003

,004

)Sig. (bilatérale

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

N

,386

,226

-,063

-,302

-,062

-,469

*,796

*,731

**,873

*,779

1

**,977

**,799

*,781

,305

,558

,873

,429

,873

,202

,010

,025

,002

,013

,000

,010

,013

)Sig. (bilatérale

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

N
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Corrélation de

على التعرف

Pearson

قبلي الكلمة

Corrélation de

على التعرف

Pearson

بعدي الكلمة
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القرائي الفهم

Corrélation de

قبلي

Pearson

,969**

,980**

,838**

,779*

,948**

,717*

,757*

-,652

-,271

-,530

-,295

,062

,390

Sig. (bilatérale)

,000

,000

,005

,013

,000

,030

,018

,057

,480

,142

,441

,875

,299

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,915**

,939**

,901**

,873**

,948**

1

,746*

,785*

-,649

-,267

-,540

-,305

,122

,417

Sig. (bilatérale)

,001

,000

,001

,002

,000

,021

,012

,058

,488

,133

,425

,755

,264

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,717*

,696*

,776*

,731*

,717*

,746*

1

,992**

-,367

,050

-,221

,064

,466

,675*

Sig. (bilatérale)

,030

,037

,014

,025

,030

,021

,000

,331

,899

,568

,870

,206

,046

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,763*

,745*

,826**

,796*

,757*

,785*

,992**

1

-,434

-,008

-,280

,009

,432

,636

Sig. (bilatérale)

,017

,021

,006

,010

,018

,012

,000

,243

,985

,466

,982

,246

,066

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-,622

-,650

-,398

-,469

-,652

-,649

-,367

-,434

1

,873**

,931**

,751*

,368

,144

Sig. (bilatérale)

,073

,058

,289

,202

,057

,058

,331

,243

,002

,000

,020

,330

,711

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-,206

-,245

,042

-,062

-,271

-,267

,050

-,008

,873**

1

,874**

,799**

,618

,509

Sig. (bilatérale)

,595

,525

,914

,873

,480

,488

,899

,985

,002

,002

,010

,076

,161

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-,545

-,566

-,246

-,302

-,530

-,540

-,221

-,280

,931**

,874**

1

,912**

,231

,061

,001

,550

,876

القرائي الفهم

Corrélation de

بعدي

Pearson

القبلي االمالء

1

Corrélation de
Pearson

البعدي االمالء

Corrélation de
Pearson

المعالجة

Corrélation de

القبلي البصرية

Pearson

المعالجة

Corrélation de

البعدي البصرية

Pearson

القدرة

Corrélation de

السيميولوجية

Pearson

قبلي

Sig. (bilatérale)

,129

,112

,524

,429

,142

,133

,568

,466

,000

,002

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-,336

-,358

-,026

-,063

-,295

-,305

,064

,009

,751*

,799**

,912**

1

,182

,114

,639

,770

القدرة

Corrélation de

السيميولوجية

Pearson

بعدي

Sig. (bilatérale)

,376

,344

,948

,873

,441

,425

,870

,982

,020

,010

,001

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,211

,158

,323

,226

,062

,122

,466

,432

,368

,618

,231

,182

1

,911**

Sig. (bilatérale)

,586

,685

,397

,558

,875

,755

,206

,246

,330

,076

,550

,639

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,511

,463

,513

,386

,390

,417

,675*

,636

,144

,509

,061

,114

,911**

1

Sig. (bilatérale)

,160

,210

,158

,305

,299

,264

,046

,066

,711

,161

,876

,770

,001

N

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

العاملة الذاكرة

Corrélation de

قبلي

Pearson

العاملة الذاكرة

Corrélation de

بعدي

Pearson

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

343

,001

9

المالحق
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon

الذاكرة

القدرة

القدرة

المعالجة

المعالجة

الذاكرة

العاملة

السيميولو

السيميولو

البصرية

البصرية

االمالء

بعدي العاملة

قبلي

بعدي جية

قبلي جية

البعدي

القبلي

البعدي

القبلي

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8,5000

7,2222

9,6667

8,2222

,1856

,1678

2,7778

التعرف

التعرف

الفهم

الفهم

على

على

الوعي

الوعي

االمالء

القرائي

القرائي

الكلمة

الكلمة

الفونولوجي

الفونولوجي

بعدي

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

قبلي

9

9

9

9

9

2,1111

2,9800

2,6811

6,4444

5,8889

Moyenne

36,694
37,6944

N
Paramètres
a,b

normaux

4
2,7150

2,6220

3,4105

2,0000

3,2702

6

2

6

0

4

3,13941

1,5634
,11013

1,5365

1,3906

Ecart-type

1,5008
5,52519

,10462
7

9

9

2

4,96096

,150

,192

,163

,161

,186

,196

,226

,158

,246

,224

,174

,185

,234

,228

Absolue

Différences

,150

,192

,163

,161

,186

,196

,226

,158

,246

,210

,135

,137

,234

,228

Positive

les plus

-,104

-,160

-,131

-,146

-,101

-,151

-,127

-,111

-,145

-,224

-,174

-,185

-,176

-,182

Négative

extrêmes

,449

,575

,489

,483

,558

,588

,677

,475

,738

,672

,522

,555

,702

,684

,988

,896

,970

,974

,914

,880

,749

,978

,647

,758

,948

,917

,709

,738

Z de Kolmogorov-Smirnov
Signification asymptotique
)(bilatérale

a. La distribution à tester est gaussienne.
b. Calculée à partir des données.
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الملحق -00-
برنامج نشاط الرسم المقترح
تتضمن موضوعات الرسم المقترحة مجموعة من العناصر التي تساهم في تطوير وتحسين رسومات
التالميذ من جهة وكذا تنمية التمثالت االيقونية باإلضافة إلى العالمات السيميولوجية لتكون بذلك مدخال لتحسين
بعض القدرات المعرفية خاصة تلك التي بها دور في األداء القرائي.
الهدف من هذا البرنامج:
 تنمية اإلدراك وبصورة خاصة االدراك البصري. تنمية الذاكرة العاملة لدى األطفال عسيري القراءة. تحسين الكتابة لدى هذه الفئة من التالميذ باعتبار أن اضطراب عسر القراءة وعسر الكتابة اضطرابينمتالزمين من جهة وتعد الكتابة مرحلة متقدمة ومتطورة للرسم من جهة أخرى.
 تحسين القدرة السيميولوجية والوظيفة الفونولوجية لدى األطفال عسيري القراءة.وكل هذا من اجل تحسين عملية القراءة لدى هذه الفئة من األطفال (عسيري القراءة).
لمن يقدم البرنامج:
تم وضع هذا البرنامج كوسيلة لتحسين القراءة لدى التالميذ الذين يعانون عسر القراءة من الفئة العمرية
( 12-3سنة) بحيث يجب مراعاة خصوصيات هذه المرحلة العمرية حيث يشير ( )Picard, Delpine, 2005في
دراسة إلى أن قدرة الطفل على التعبير بالرسم خصوصا المجسم ترتبط بتقدم السن لديه.
شروط تطبيق النشاط:
 من أهم األشياء التي يمكننا منحها للطفل هي احترام تركيزه ،ألن التحميد أو تقديم المساعدة أو حتى نظرة
منا قد تكون كافية لمقاطعة الطفل أو تدمير النشاط.
 ومنه البد من ترك الطفل بممارسة نشاطه بمفرده بكل حرية دون اإلحساس أنه مراقب.
 يقول سنينيشي سوزوكي "كل ما ال يتواجد في البيئة الثقافية للطفل لن يتطور في داخل الطفل" ومنه البد
أن تمثل موضوعات الرسم المقترحة ما هو معاش وموجود في بيئة الطفل "علينا التأكد من أن الكتب
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(الرسومات المقترحة) تمثل الواقع ألن األطفال في هذا السن يحاولون فهم البيئة والحياة من حولهم ما من
شيء أكثر روعة واستمتاعا من حياتنا اليومية الخيال يأتي فيما بعد تجربة الواقع واستعابه".
 تنويع المثيرات للتلميذ وتكرار تدريبه عليها حتى يكتسب الخبرة المطلوبة.
 البد من مراعاة قواعد الترتيب من المحسوس إلى المجرد ومن البسيط إلى المعقد ومن التقليد إلى
االبتكار.
في األخير :مناقشة موضوعات الرسم جماعيا وبعدها توضيح النقاط اإليجابية وكذا السلبية في كل رسمة
على حدا وفرديا بأسلوب لطيف وبناءو دون استخدام ألفاظ تجرح شعور واحساس التلميذ وكذا دون إشعاره
بالفشل أو عدم النجاح ألن كل إنتاج فني هو في الواقع انجاز متميز.
محتوى البرنامج:
يحتوي البرنامج على  13أسبوع بمعدل حصتين في األسبوع ،تستغرق الحصة الواحدة مدة ساعة من
الزمن.
األهداف اإلجرائية للبرنامج:
وفق منهج المقاربة بالكفاءات فإن األهداف المسطرة تتكون من العناصر التالية:
أ-البعد المعرفي .ب-المعرفة الفعلية .ج-البعد الوجداني.
أ-األهداف المعرفية:
 بناء تصور للفراغ ومنه بناء العالقات الفراغية؛
 تنمية االدراك باألشكال؛
 تنمية اإلدراك أن كل نقطة جزء من كل ال يمكن تجاوزه أو االستغناء عنه (خصوصا وأن نظام اللغوي
للعربية يعتمد على النقطة وعلى الربط واالستمرار)؛
 تنمية اإلبداع لدى الطفل؛
 استدعاء الطفل للصور الذهنية من خياله (ذاكرته)؛
 التعرف على األلوان واستخدامها؛
 تدريب الطفل على سرعة النفاذ إلى معجمه الذهني وذلك من خالل تجسيد التعليمة اللغوية إلى صورة
أو رسمة من إنتاجه الخاص وذلك في مدة زمنية محددة؛
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 تنمية أسلوب التحليل لدى الطفل وهذا من خالل عملية تحليله لتعليمة موضوع الرسم المقترح؛
 تدريب الطفل على بناء تنظيمات بصرية حركية حسية؛
 العمل على زيادة االنتباه وخصوصا البصري والتركيز مما يساعد على وضوح المدركات وبالتالي
سهولة التخزين ومن ثم إمكانية االسترجاع عند الحاجة بصورة تلقائية؛
 زيادة الرصيد اللغوي والمعرفي للطفل؛
 المساهمة في التحكم في الحركات الدقيقة وهذا بفعل التدريب؛
 مساعدة الطفل في اكتساب المفاهيم األولية والتمييز بينها:
 مفاهيم الزمان :ليل ،صباح... مفاهيم المكان :فوق ،تحت... مفاهيم الجانبية :على اليمين ،على اليسار... مفاهيم الصورة الجسمية :رأس ،ذراع ،قدم... األلوان ،واألشكال...إلخ ،والتي تعتبر ضرورية لبقية االكتسابات األخرى ومنها اللغة وبصورةخاصة المكتوبة منها.
 اكتساب الطفل أنماط جديدة ومتنوعة خاصة باالنتباه والتعرف والتذكر والتعبير وادراك العالقات
والتخيل واالبتكار.
 مساعدة التلميذ على تحسين قدرته على التذكر واالستدعاء.
ب-األهداف الفعلية:
 تمكين التلميذ من االستغالل الجيد للورقة أثناء الرسم (حدود الورقة)؛
 مساعدة التلميذ على حسن استخدام األقالم واأللوان؛
 تكوين التلميذ أشكاال مختلفة؛
 تجسيد الطفل لصورة كامنة في ذهنه؛
 تدريب التلميذ على تقنية التلوين الصحيحة (دون الخروج عن الحدود)؛
 تدريب الطفل على التحكم الجيد في القلم ومساره أثناء الرسم خصوصا رسم الخطوط المستقيمة
والمنكسرة والمنحنية؛
 تدريب الطفل على التحكم في حركة اليد-العين؛
 التمييز بين األلوان الداكنة والفاتحة واستخدامات كل نوع؛
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 تنمية مهارة الرسم لديه؛
 تنمية قدرة الطفل على التحكم على نفسه وتقويم نشاطه وعمله.
جـ-األهداف الوجدانية:
 يحرص التلميذ على إنهاء رسمه وبصورة جيدة؛
 ينفس التلميذ عن نفسه باعتبار الرسم نشاط محبب لدى األطفال بنفس هذا السن؛
 شعوره بالسعادة عند إنهاءه لرسمة؛
 يعتبر الرسم وسيلة يستخدمها المختصون في علم النفس كأداة لتفريغ التلميذ للمشاعر السلبية في
داخله كالعدوانية...إلخ؛
 ضبط سلوك التلميذ وهذا بانهماكه في نشاط الرسم (النشاط الزائد)؛
 زيادة الثقة بالنفس الذي ينتج عند الشعور بالعمل الفعال الناتج عن الحركة الحرة ومنه الزيادة في تقدير
الذات لدى التلميذ؛
 إن قيام التلميذ بإتمام دورة النشاط سيشعر برضا عظيم وكبير ،وكثي ار ما يكون مستعدا إلعادة تكرار
النشاط؛
 تجاوز الطفل مشاعر الخوف وبناء عالقة جيدة عالقة (معلم-متعلم)؛
 بناء عالقات مع زمالءه وهذا من خالل النشاط الجماعي؛

 المساهمة في بناء أسس كاملة لشخصية وسلوكه االجتماعي.
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محتوى البرنامج:
يحتوي البرنامج على  36حصة لنشاط الرسم وقد تم تقسيم البرنامج إلى ثالثة أقسام:
القسم األول:
الموضوع :ويمثل رسم حر بحيث يطلب من التلميذ رسم ما يريد رسمه،
الهدف منه :وهذا من أجل خلق جو االطمئنان والراحة للتالميذ هذا من جهة وكذا تدريبه على استخدام األدوات
واعداده للمراحل الموالية من النشاط من جهة أخرى.
المدة :ويبلغ عدد الحصص :حصتين بمعنى مدة أسبوع.
القسم الثاني:
الموضوع :ويمثل رسم شبه مقيد وهذه المرحلة قسمت هي األخرى إلى ثالثة أجزاء:
الجزء األول :وهي عبارة على رسومات ناقصة يطلب من الطفل إكمالها والهدف منها تنمية التعرف واإلدراك
والتمييز.
الهدف منه :يخدم هذا الجزء بصورة خاصة تصحيح الصور الذهنية لدى التلميذ وكذا التدريب على سرعة النفاذ
إلى المعجم الذهني لهذا األخير.
الجزء الثاني :يطلب من الطفل القيام بمجموعة من النشاطات مأخوذة من سلسلة تسمى حذاري عيناي:
 Attention mes yeuxوهي مجموعة من التمارين لتصحيح اضطرابات االنتباه البصري Visuo-

 attentionnelواالضطرابات البصرية الفضائية  Visuo-spatiauxوهي معدة من طرف فرقة من المختصين
األرطفونيينCatherine Carret Goutte-Broze, Catherine Derrier-Coulougnon, Nicole Icher-

) ،Poulaillon (2005وهذه التمارين موجهة إلى األطفال الذين يعانون من عسر القراءة السطحي وكذا الراشدين
الذين يعانون اصابات عصبية ومنه فإن هذه التمارين موجهة إلى األشخاص الذين يتراوح سنهم من  3إلى 88

سنة.
الهدف من هذا الجزء :في برنامجنا كان الهدف من هذه التمارين تنمية االنتباه واإلدراك والذاكرة البصرية
الحركية الدقيقة.
الجزء الثالث :يطلب من الطفل رسم حر للفصول األربعة.
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الهدف من هذا النشاط :ويتمثل الدف منه تنمية مفهومي الزمان والمكان وزيادة الرصيد الذهني للطفل .المدة:
تتراوح فترة هذا القسم من  6أسابيع بمعنى  12حصة.
القسم الثالث :ويمثل رسم مقيد أي رسم موضوع مقترح ومقيد بتعليمة محددة يشرط أن تكون واضحة بسيطة
متنوعة سهلة وممثلة لجميع العناصر البنائية والسيميولوجية وتضم على جميع المفاهيم والمكتسبات األولية
الضرورية الكتساب اللغة بصفة عامة والقراءة والكتابة بصورة خاصة .كما كانت بعض مفردات التعليمة تحوي
صورة الشيء الذي تحيل إليه بمعنى تمثيل المدلول في الدال فهذا سيساعد في زيادة المعالجة البصرية
( )Sylviane valdois ,2005مثال نكتب كلمة " كرة" ونرسم التاء المربوطة على شكل كرة في تعليمة موضوع
الرسم المقترح .وهي فكرة مستوحاة من طريقة البصرية الداللية Méthode visuo-attentionnelأو ما يسمى
أيضا بالكتابة المزودة برسومات  Orthographe illustréeوهي طريقة تم وضعها مجموعة من
الباحثين) Partz ,Seron et Van der liden (1992من أجل إعادة تعليم حالة تبلغ من العمر  21سنة
وتعاني من إصابة عصبية وكان الهدف منها هو تسهيل عملية تخزين الخصائص المميزة للكلمات المكتوبة
) (Valdois. S et all. 2005. p12كما يشترط أن تتضمن المواضيع العناصر التالية  :األشخاص ،األشياء أو
الموجودات ،عالقات زمانية مكانية ،عالقات تفاعلية (فعل/رد فعل) ،إلخ .على اعتبار أن هذه العناصر تتطلب
في ترميزها الخطي استعمال وحدات سيميولوجية من طبيعة مختلفة ،منها ما يرتبط بالعنصر الممثـل بعالقة
شبيهة ومنها ما يحيل إليه رمزيا (الرموز)( .إ .لعيس.)0110 ،
الهدف من هذا النشاط :يتمثل الهدف منه في
 تحسين الصور الذهنية لدى الطفل
 تحسين الذاكرة وبصورة خاصة الذاكرة العاملة وهذا من خالل المساعدة في المعالجة الذهنية
للمعلومات من جهة وكذا تسهيل عملية التخزين ومنه عملية االسترجاع عند الحاجة.
المدة :تتراوح مدة هذا النشاط في  11حصة.
األدوات المستخدمة:
يقدم للطفل ورقة بيضاء ( 29,7/21سم) ،قلم رصاص وعلبة أقالم ملونة ،ونطلب منه الرسم بطريقة فردية دون
تحديد الوقت مسبقا.
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