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حتاول هذه الورقة البحثية الوقوف على صعوبات القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية ألن القراءة متثل جانبا        

األوىل؛  التعليمية راحلامليشكل انشغاال كبريا يف هذا النشاط، مهما من جوانب املواقف التعليمية حيث أصبح 

يشتكون من صعوبات القراءة ميثلون نسبة كبرية من احلاالت الشائعة، ومبا أن القدرة على ألن التالميذ الذين 

القراءة قد تتحول صعوبة إدراكها إىل ترك آثار بليغة يف صياغة مهارات املتعلم ملا للقراءة من دور يف تنمية تفاعل 

متثل عائقا لدى األساتذة يف  ات أصبحتيعيش حتدي اللغوية، فهذا النشاط املتعلمني مع حميطهم وإثراء مهارا�م

األطوار الرتبوية األوىل، و هو ما جيعلنا نبحث يف صعوبات تعلم القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وآليات 

مواجهتها، وذلك من خالل رصد تصور هذه الصعوبة، وجتليا�ا والرؤى اليت ميكن من خالهلا حماصرة تداعيا�ا 

ترسيخها كمهارة يف إثراء رصيد التلميذ وصياغة شخصيته هذا ما سنقف عليه يف ورقة  ، مثا�اواخلروج من صعوب

  "صعوبات تعلم القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وآليات مواجهتها :" علمية موسومة ب 

  صعوبات، التعلم، املنظومة، الرتبوية، القراءة: الكلمات المفتاحية

Summary: 

This paper tries to identify the difficulties of reading in the Algerian 

educational system; because reading is an important aspect of educational 

attitudes becoming a major concern in its early stages; because pupils who 

complain about reading difficulties represent a large proportion of common 
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cases, and since the ability to read may turn difficulty to realize it to leave 

serious effects in formulating the skills of the learner; because of the role of 

reading in developing the interaction of learners from their surroundings and 

enriching their skills, which is one of the stations that are a concern for 

teachers In the first educational phases, which is what makes us look at the 

difficulties of learning to read in the Algerian educational system and the 

mechanisms to confront it by monitoring the perception of the teachers of 

this difficulty and its manifestations and visions through which it can be 

trapped its repercussions and get out of its difficulties to establish it as a skill 

in enriching the balance of the student and formulating his personality, this is 

what we will stand on in a scientific paper marked with: Difficulties in 

learning to read in the Algerian educational system and the mechanisms to 

address them. 

Keywords: Difficulties, Learning, System, Pedagogical, Reading  

  
 

  :مقدمة

إن نشاط القراءة من أهم النشاطات اليت توليها املنظومة الرتبوية والتعليمية أمهية كبرية أل�ا       

املنطلق لتعلم خمتلف املهارات، واختبار مدى اكتسا�ا، والتحكم فيها، بل هي املدخل ملتابعة 

، ودرجة ذلك ويةختلف املهارات اللغاملتعلمني متابعة مستمرة تقف على مدى اكتسا�م مل

أي خلل يطاله فإنه سيؤثر على ف ،االكتساب، كما أن معظم التعلم يقوم على هذا النشاط املهم

تعلم الطفل ويؤخر اكتسابه للمهارات واملعارف، باإلضافة إىل أنه من النشاطات اليت تقف على 

  .حقيقة منو شخصية املتعلم وتطور جماال�ا املتعددة

يرسم معامل شخصية املتعلم أل�ا تتطلب تفعيل املتعلم للمفردات اليت القراءة مفتاح        

اكتسبها، وهو ما يستلزم اكتسابه لقدرة التمييز بني صوت وشكل املفردات، والتمييز بني احلروف 

واحلركات ناهيك عن متكنه من القدرة على الفهم، فبذلك تبدو القراءة مهمة للغاية مرتبطة بأهم 

ة املتعلقة بتفكري املتعلم وعقله وهي االنتباه والذاكرة واإلدراك، فعدم االهتمام �ذا العمليات الذهني

  .النشاط والتساهل معه، قد يعود بالضرر الكبري على شخصية املتعلم
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فذلك مؤشر كبري على أن هناك خلال يف العملية  ،نشاط القراءة إذا رافقته صعوبات      

على تشخيصه نظرا الرتباط هذا النشاط بعمليات ذهنية  التعليمية وجب استدراكه والوقوف

معقدة، وأبعاد شخصية عميقة يسهم فيها البعد النفسي واالجتماعي، فما أمهية نشاط القراءة؟ 

نشاط القراءة؟  مع بعض املتعلمني ا يعيشهيتال التحدياتوما الصعوبات اليت ترتبط به؟ وما هي 

؟ وما احللول الكفيلة بتجاوز صعوبات تعلم القراءة يف وما هي النظريات املفسرة هلذا الضعف

صعوبات تعلم  :"يف مقال موسوم نقف عليهااملنظومة الرتبوية اجلزائرية؟ هذه أسئلة وأخرى س

  "  القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية وآليات مواجهتها

 مفهوم صعوبات التعلم في العملية التعليمية  -1

التعلم يشري إىل االضطراب والتأخر يف إحدى العمليات املتعلقة  إن مفهوم صعوبات      

بالكالم، كالقراءة، والكتابة، أو اللغة، وكذلك احلساب، بل هو تأخر يعرتي بعض املواد 

الدراسية، لوجود خلل معني، سلوكي أو انفعايل، وقد يعود إىل عوامل خمتلفة منها العقلي، ومنها 

هي صعوبات تشري إىل عجز معني يسجل على مستوى عمليات ، ف)1(االجتماعي والتعليمي 

تعلمية خمتلفة ترتبط بالنشاطات الصفية واملقررات الدراسية تتصل بأبعاد نفسية وأخرى اجتماعية، 

وهي ليست مرضا ففي كثري من األحيان نكتشف بأن طرق تلقي املتعلم تؤثر بشكل كبري يف 

وهو ما يؤثر على تقدير املتعلم  ، التأخر على أنه ختلفذلك، باإلضافة إىل احمليط الذي ينظر إىل

  .لذاته 

صعوبات التعلم يعتربها بعض علماء النفس ختلفا أو تأخر تطور عملية أو جمموعة       

عمليات، وهي تنشأ عن اإلعاقة النفسية اليت يسببها االختالل الوظيفي لنصفي املخ أو 

هو مفهوم يربط بالتأخر النمائي املتعلق خبلل عصيب معني ، ف) 2(االضطرابات السلوكية والوجدانية

، وهو ما جيعلهم يغفلون هلذه الصعوبة مرتبط باملرض تفسري علماء النفس والرتبية وهو ما جيعل

  .اجلوانب االجتماعية  والثقافية والتعليمية اليت تلقي بظالهلا على هذه الصعوبة

ذوي صعوبات التعلم أطفال  ذهب إىل أنني ح )Batman(هذا املفهوم يعمقه بيتمان      

يظهرون اضطرابا، تعليميا جليا، بني مستوى األداء العقلي املتوقع، وبني املستوى الفعلي املتعلق 

باالضطرابات األساسية يف العملية التعليمية، وقد تنشأ حسبه عن االختالل الوظيفي للعصب 

عام، أو االضطراب الوجداين والثقايف، وغياب املركزي، يف حني أ�ا ترتبط بالتخلف العقلي ال
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، وهو مفهوم يشري إىل الفرق الشاسع بني األداء املفرتض لقدرات املتعلم واملستوى ) 3(احلواس

الفعلي الذي ميارسه املتعلم نتيجة خلل يف العصب املركزي، وهي نظرة لصعوبات التعلم جتعل 

ساسية ليدخل يف حيز التخلف العام، فمثل هذه املتعلم مضطربا اضطرابا شديدا يف العمليات األ

  .الرؤية جتعل التعامل مع املتعلم صعب املراس، وهو ما حيول دون التفاعل االجيايب مع صعواباته

فصعوبات التعلم جينح �ا علماء النفس حنو االضطراب العصيب وقد ترمجت ذلك دائرة       

إىل أن األطفال ذوي صعوبات التعلم هم الذين الرتبية االمريكية لصعوبات التعلم حني ذهبت 

ينبئون عن اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية املهمة والالزمة لفهم اللغة 

صغاء والتفكري أو الكالم واستعماهلا حمكية أو كتابية، ويتجلى ذلك يف شكل خلل يف اإل

فهي خلل يتجلى من خالل مؤشر  ،) 4(والتهجئة والكتابة، أو يف إجراء العمليات احلسابية

  .اضطراب العمليات النفسية املرتبطة بعملية الكالم وكذا القراءة والكتابة واحلساب

( )مايكل بست(التزال الرؤية العصبية تسيطر على مفهوم صعوبات التعلم يلخصها      

Mackel Best (أي سن،  بذهابه إىل أ�ا اضطرابات نفسية عصبية يف التعلم واليت حتدث يف

وتنتج عن احنرافات يف اجلهاز العصيب املركزي، وقد تعود إىل اإلصابة باألمراض أو التعرض 

، وهو استبعاد لعوامل مهمة والرتكيز على األبعاد العصبية املرتبطة باخللل الناتج عن ) 5(للحوادث

  .احلوادث واألمراض

باجلوانب  اإىل ربطه املشتغلني عليهالزوايا لكن جينح معظم ا ةصعوبات التعلم متعدد          

العصبية، وباألمراض وهو ما ما يغفل دور املعلم والوسائل التعليمية يف هذه الصعوبات، وكذلك 

بناء املناهج التعليمية ومراعا�ا للفروقات الفردية بني املتعلمني، فصعوبات التعلم تتداخل يف 

  .يئة والوسط االجتماعي والتعليميمؤشرا�ا عوامل كثرية ترتبط مبجاالت الصحة والب

 القراءة وأهميتها في العملية التعليمية -2

من أهم األنشطة اليت تعتمد عليها العملية التعليمية يف تشخيص مدى اكتساب إن القراءة       

  :املتعلم للمعرفة ومدى تفاعله معها وكذلك مدى منو قدراته

  مفهوم القراءة-2-1

 تلك العملية املتعلقة بقدرة االنسان على تلقي وفهم الرسالة احملولة عن القراءة تشري إىل        

، فهي عملية فك شفرات الرسالة اليت يستقبلها املتعلم من خالل الفهم )6(طريق النص 
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والتفاعل، فمفهوم القراءة يشمل التعرف على احلروف والكلمات والنطق الصحيح، باإلضافة إىل 

التفاعل مع املقروء ونقده واملبادرة إىل البحث عن احللول و اج، االستنتةالتحليل و الفهم 

، فالقراءة قدرة املتعلم على فك الرموز والتعرف عليها، وحتويلها )7(لإلشكاالت، وكذلك الربط 

إىل منطوق صحيح، والتفاعل من املعاين اليت حتملها، وفهمها، وهي عملية تقتضي تفعيل 

  .عمليات كثرية تفكيك، فهم حتليل

فالقراءة تعرب عن تلك العملية النفسية اللغوية اليت يقوم املتعلم من خالهلا بإعادة تشكيل       

، وهي إشارة إىل أن القراءة تعرب  )8(معىن عرب عنه صاحب النص برموز مكتوبة وألفاظ مرسومة

  .عن عملية بناء املعىن الذي بثه الكاتب يف حروفه وكلماته املخطوطة

  راءة في العملية التعليميةأهمية الق-2-2

بل تتجاوز تكمن أمهية القراءة يف أ�ا ال ختص مادة اللغة العربية من حيث هي لغة فقط         

ختلف جماالت اللغة ومواد التعلم مهما كانت بعيدة عن مب فلها صلةكل أنشطة التعلم،   ذلك إىل

و تقصري يف كل جماالت املعرفة، فالذي احلقل اللغوي، ألن التقصري يف العناية بالقراءة وباللغة ه

يعترب القراءة مفتاح املعرفة مل جيانب الصواب؛ ألن املتحكم يف القراءة واكتسا�ا يوفق الكتساب 

، فالقراءة بالفعل مفتاح التعلم فالطفل يقرأ ليتعلم وكذلك  )9(املناعة ضد اجلهل واألمية والتخلف 

يع جماالت املعرفة، فاكتسا�ا هو اكتساب مللكة التعلم كل متعلم، بل إن أمهية القراءة خترتق مج

  .واالنفتاح على العامل وعلى حمتلف املعارف، وهي حتصني للمتعلم من غياهب اجلهل واألمية

القراءة هلا أمهية كبرية يف خمتلف املراحل التعليمية وخباصة يف املرحلة االبتدائية، فهي احملور        

ي الذي تبىن عليه املناهج، وستبقى كذلك، فهي تسهم يف التكوين الفعال والعمود الفقر  ،األساس

 املتعلم من امتالك القدرة على ممارسة القراءة الصامتة  من خالل متكنياملبين على التعلم الذايت، 

وفهم معناها دون  ،كعملية فكرية جمردة من األصوات، وهي عملية يتم فيها فك الرموز املكتوبة

، فالقراءة نشاط حيتاج إليه املتعلم يف )10(ظهر قدرات املتعلم واستعداداته الفردية نطق، ففيها ت

خمتلف ا�االت فهو طريق املتعلم إىل املعرفة وإىل االعتماد على النفس يف بناء تعلماته، وهي 

تابعا راته وملكاته، ومن خالهلا ميكن تقومي املتعلم تقوميا مستمرا متدفضاء رحب لتفعيل املتعلم لق

يقف على مدى اكتساب املتعلم للمهارات املختلفة ومدى منو شخصيته وتطور مكتسباته اللغوية 

  .واملعرفية
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النفسية فتمكنه من التواصل مع اآلخرين، والتفاعل معهم،  املتعلم تشبع حاجات القراءة      

، كما تشبع ومشاركتهم أحاسيسهم، كما متكنه من االعتماد على النفس يف اكتساب املعارف

لديه حب التطلع واالكتشاف، ليقف على معلومات كانت بالنسبة إليه جمهولة لتغدو معلومة 

حاجا�م النفسية واالجتماعية، فبفضلها حيقق ، وتليب يول املتعلمنيتراعي م، فالقراءة )11(

، يهلد ب اكتشاف ا�هولح شبعاملتعلم التواصل مع اآلخرين وكذلك التفاعل مع أفكارهم، وت

ها ونقد مضامينها، ومناقشة أبعادها لفبدو�ا يقف املتعلم عاجزا عن تبادل األفكار وحتلي

  .واالستفادة من خمرجا�ا

مقتصرة على املدرسة بل جتاوز�ا إىل جماالت بعيدة عن املدرسة ألن القراءة القراءة مل تعد      

طا مبشكلة املردود واالنتاج، فلم أصبحت عنصرا فعاال من عناصر التقدم العلمي وارتبطت ارتبا

بل ال بد من أن يستفيد مما يقرأ ويطالع، وأن يضع يف  ،يعد لزاما على املتعلم أن يقرأ وفقط

 ةشخصي علىحسبانه بأن اجلهود املصروفة يف القراءة ينبغي أن يقابلها مردود معني ينعكس 

غرف  بذلك القراءة ، فتجاوزت)12(املتعلم وابتكاراته وأبداعه وثقته يف نفسه وتعلمه الذايت 

الصف لتصبح مفتاح �ضة األمم ورفعتها من خالل استثمار منجزها يف بناء الفرد وصقل 

شخصيته، وحتقيق تطلعاته للمستقبل املتشبث بالفرد كثروة تقود إىل �ضة، فأصبحت حمط اهتمام 

  .خمتلف العلوم واحلقول

وطريق حتقيق التكيف النفسي يف مواجهة الصراع  القراءة مفتاح التوازن لدى املتعلم       

وحاالت االعاقة والقصور، فهي سبيل تنمية ميول املتعلم وتعزيز اهتماماته، واالستفادة من أوقات 

، فالقراءة مفتاح حفظ املتعلم لتوازن شخصيته أما الصراعات )13(فراغه واالستمتاع �ا 

  .يف جتاوز العوائق، فتنمي ميوله وحتقق رغباتهاملختلفة، فهي حتقق الثقة يف النفس والثقة 

  أهداف نشاط القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية-3

ختتلف أهداف نشاط القراءة من مرحلة تعليمية إىل أخرى إال أ�ا تبقى متكاملة ختدم أهداف 

ة اللغة بعضها البعض، فإذا كانت القراءة صامتة، فمن بني أهدافها كما وردت يف مناهج اللغ

   )14(العربية

 أن يقرأ املتعلم النص قراءة صامتة واعية - 

 أن يكتشف فكرة النص العامة ويصوغها - 
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 أن حيلل النص إىل وحداته الفكرية ويصوغ األفكار األساسية - 

 أن يصنف أفكار النص ويصوغ الفكرة األساسية - 

 أن يلخص النص بصوغ جديد من إنشائه مشافهة وكتابة - 

 النص ويصوغه أن يستخلص املغزى من - 

 أن يصدر أحكاما حول النص مبديا رأيه يف املضمون - 

فأهداف القراءة الصامتة أهداف حتاول جعل املتعلم يكتسب القراءة الواعية اليت يتجلى فيها 

قدراته، ومتكنه من تفكيك النص إىل األفكار اليت تكونه، وكذلك حصر فيها استعداده وتبدو 

ىل أفكار أساسية وأخرى رئيسية، فغايتها متكني املتعلم من الفهم املعاين اليت حيملها ويقسمها إ

  .والتفكيك والربط والتحليل للمكتوب والتفاعل مع معانيه

  )15(يف أما إذا كانت القراءة جهرية فيلخص املنهاج أهدافها 

 فنيات الوقف وميارسهااملتعلم أن يكتسب  - 

 مات الوقف وكيفياتهيف القراءة اجلهرية حمرتما عال املتعلم أن يسرتسل - 

وهو ما ميكنه من  ،فمن أهداف القراءة اجلهرية حتكم املتعلم يف الوقف وعالماته، فتغدو ممارسة

لقاء، كما متكنه من اكتساب السالسة يف الكالم باحرتام املعاين اكتساب فنيات التواصل واإل

  .واألفكار اليت تبينها عالمات الوقف ناهيك عن النرب والتنغيم

  :كما حيدد املنهاج أهدافا لنشاط القراءة على مستوى األداء املعنوي واألديب وهي       

أن يقرأ املتعلم قراءة معربة حبيث ميثل املعاين يف اجلمل حسب األساليب  - 

 البالغية الواردة

 أن يقرأ قراءة مؤثرة حسب الشكل التعبريي للنص املقروء - 

 التعبريي كالقصة واحلوار والسرد أن يكتسب املهارات القرائية املناسبة للشكل - 

يبدو أن أهداف نشاط القراءة تستهدف متثيل املتعلم للقراءة واستحضار تراكم املعاين يف النص 

  .وتشكلها، فيقرأ قراءة تستجيب للموقف التعليمي وخلصوصية النص املقروء

  )16(يف املراحل األوىل  ومن األهداف املهمة لنشاط القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وخباصة

 تنمية القدرة على جودة اإللقاء وحسن األداء ومتثيل املعىن - 
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 حصول ملكة اللسان العربية والقدرة على ممارسة تقنيات التعبري - 

 إثراء لغة املتعلم بثروة األلفاظ والعبارات والرتاكيب واألساليب  - 

 تنمية ذوق املتعلم األديب واجلمايل - 

 النصوص الشعرية وفقرات من النصوص النثرية  تنمية القدرة على حفظ - 

لقاء، نشاط القراءة مهم يف املراحل التعليمية األوىل ألن من أهدافه اكساب املتعلم مهارة اإل      

وبلوغه ملكة اللسان والطالقة يف الكالم، ومتكينه من ثروة لغوية تفتح ا�ال أمامه للتعبري 

والرتاكيب ومبفردات متنوعة وتراكيب متعددة، إضافة إىل والتواصل مع اآلخرين مبختلف الصيغ 

متكني املتعلم من الذوق األديب الذي مييز به بني خمتلف أصناف النصوص، ومتكينه من تثبيت 

أفضل النصوص وأبدعها وأمجلها يف ذهنه فيمتلك ملكة حفظ النصوص البديعة فيصقل لغته 

  .وأساليبه

    ي المنظومة التربوية الجزائريةصعوبات تعلم القراءة وأعراضها ف-4

  مفهوم صعوبة تعلم القراءة-4-1

يقصد بصعوبة تعلم القراءة عدم القدرة على االستيعاب القرائي وعدم القدرة على القراءة          

كليا أو جزئيا، فهي صعوبة دائمة متعلقة بتعلم اللغة املكتوبة، متس املتعلمني الذين ميلكون 

غوفني بالتعلم ومر على ممارستهم الدراسة مدة سنة، واملصاب بصعوبة قدرات ذهنية عادية ش

القراءة شخص لديه عجز يف اكتساب اللغة املكتوبة بدون تسجيل أي خلل حسي أو اضطراب 

، فصعوبة القراءة متعلقة بعسر القراءة كما يسميه علماء النفس وهو )17(عقلي أو سلوكي لديه

يف التعرف على الكلمات واجلمل جزئيا أو كليا، وهو عجز ال العجز الذي يسجل عند املتعلمني 

يسجل فقط عند املتعلمني الذين يعتقد بأ�م مصابون بتأخر دراسي وإمنا يصيب املتعلمني الذين 

جيدة ومستوى عادي، والذين مل متض مدة على انطالق تعلمهم، فليس يتمتعون بصحة 

  .بالضرورة أن يكون املتعلم مصاب خبلل عصيب ومرض معني

كما أنه اكتشاف طيب حيث لوحظ بأن املصابني بصعوبة تعلم القراءة ال يعانون من          

وف، وهو ما يؤكد حسب صعوبة يف احلساب بالرغم من أ�م يعانون صعوبة يف التعرف على احلر 

أطباء علم النفس واضطرابات الكالم بأن هناك مركزين منفصلني يف الدماغ أحدمها خيتص 

باحلروف واآلخر باألرقام، لذلك خيلط املصاب بصعوبة تعلم القراءة بني احلروف املتشا�ة وهو ما 
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يث جند بأن معظمهم جيعل مفهوم صعوبة تعلم القراءة مفهوم مل حيسم املختصون التوافق حوله ح

، ) 18(يركز على مجلة املؤشرات السلبية واإلجيابية اليت تظهر على املصاب بصعوبات تعلم القراءة

علماء اضطرابات الكالم ببعض عالمات صعوبات تعلم القراءة، مع  رتبطة عندفصعوبات التعلم م

وبة تعلم احلساب، فالطب أ�م أكدوا بأن املصاب بصعوبة تعلم القراءة ليس مصابا بالضرورة بصع

يرجح وجود منطقتني منفصلتني واحدة للقراءة وأخرى للحساب، ليبقى املفهوم متصال بأعراض 

واليت تعين صعوبات تعلم الكلمات، وعدم القدرة ) Dyslexia(عسر القراءة أو الديسليكسيا 

  .على استيعاب اجلملة جزئيا أو كليا

علم القراءة بصفة عامة اضطرابات خمزنة ألن عرضها إىل أن صعوبة ت )كالفي(ويشري        

األساسي هو الفشل، والضحية ال تكون قادرة على أن تقرأ أو تكتب، دون أن تعكس احلروف، 

والطفل الذي لديه هذا االضطراب ال يستطيع أحيانا أن يتتبع التعليمات البسيطة، فبعض 

) 19(يتمكنوا من معرفة اليمني من اليسار األطفال ينبغي أن ينظروا إىل عالمات يف أيديهم حىت

، وهو تأكيد على أن مفهوم صعوبات تعلم القراءة ارتبط بأعراضه وعرف �ا عند كثري من علماء 

 .النفس والرتبية

  أعراض صعوبات تعلم القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية -4-2

  )20(:هناك أعراض عديدة لصعوبات تعلم القراءة من بينها

 بطء القراءة-

 أخطاء يف القراءة-

 ضعف اهلجاء-

 أخطاء الرتكيب النحوي يف اللغة املكتوبة-

 االعتماد على السياق للتعرف على الكلمات -

هذه أعرض وصفت بالثابتة تنتشر بني التالميذ يف املراحل الدراسية األوىل، وهي تظهر         

بة التمييز بينها، واالستناد يف الغالب إىل صعوبة تعرف املتعلم على الكلمات والرتاكيب، وصعو 

احلفظ الصوري للكلمات دون �جية وكذلك االستنجاد بالسياق لتحديد الكلمة ومعناها، ويف  

كثري من األحيان ال مييز أصحاب صعوبات تعلم القراءة بني احلروف املتشا�ة واملتقاربة يف 

  .الصوت
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  )21(:كما أن هناك أعراضا أخرى منها      

 صعوبة التمييز  بني الكلمات، -

 صعوبة التعرف على ترتيب األصوات وتتابعها -

 صعوبة فهم التوجيهات اليت يقصد �ا -

 عدم إدراك األبعاد املكانية -

 صعوبة حتكمه يف متابعة السطر يف القراءة-

  وكذلك الرتدد يف القراءة وتكرار الرجوع  إىل الوراء أثناء القراءة -

هي أعراض تشري إىل التشتت الكبري ، بل ؤشر لوجود صعوبات تعلم القراءةوهي جوانب ت   

الذي يطبع املصاب بصعوبة تعلم القراءة فيميل إىل القلب، وحذف احلروف واألخطاء يف النحو، 

وجيد صعوبة يف التعبري عن ما جيول بذهنه، ويصعب عليه التنسيق بني املسموع من أصوات 

ذهين وهو ما خيلف عدم ثقة كبري يف النفس واضطراب سلوكي ينعكس الكالم ومتثيلها اللفظي ال

  .على مستقبل الطفل التعليمي إن مل حيظ مبتابعة وعناية خاصة

  )22(:وهناك أعراض وصفت باملتغرية وهي       

 قلب احلروف أثناء الكتابة-

 دالئل عصبية خفيفة-

تبار وهو مغمض عدم القدرة على تسمية األصبع الذي يلمسه القائم باالخ-

 العينني

عدم القدرة على حتريك اليد اليمىن مثال أو أحد أصابعها إال مع القيام -

 بنفس احلركة يف اجلانب األيسر

 عدم القدرة على القيام باحلركات املتصلة السهلة باستخدام ذراع واحدة-

كتابة احلرف، وكذلك   هذه األعراض تبني ارتباط صعوبة تعلم القراءة بعدم التحكم يف اجتاه       

عدم القدرة على التمييز بني احلركات حال إغماض العينني، والعجز عن القيام حبركات متتابعة 

باليد نفسها، وهي إشارة إىل التشتت الذي يعيشه الطفل املصاب بصعوبة تعلم القراءة أو عسر 

  .القراءة
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م القراءة حيث يذهبان إىل بعض املؤشرات على صعوبات تعل)تومسون ومارسلندر (يذكر      

  )23(:أ�ا تتجلى يف

حتصيل املتعلم يف القراءة أقل بصورة كبرية عما هو متوقع بالنسبة لعمره -

 العقلي وسنوات دراستة

ال يظهر أي دليل على وجود عجز بالنسبة حلاسيت السمع واإلبصار، أو -

 تلف أو حنراف أساسي

علمون بسهولة بالطريقة البصرية يظهر صعوبة يف تذكر مناذج الكلمة فال يت-

 للقراءة

 يظهر ضعفا فبالنسبة للقراءة اجلهرية-

 يظهر اضطرابا كبريا يف تذكر توجه احلرف-

فالطفل املصاب بصعوبة تعلم القراءة يظهر ضعفا كبريا يف التحكم يف القراءة مقارنة بسنه        

هو ما جيعل املتعلم يعيش اضطرابا  وبالسنوات اليت قضاها يف الدراسة، وكذلك عمره العقلي، و 

  .كبريا على مستوى توازنه الشخصي ألنه اضطرابات تفقده الثقة يف النفس و�ز تكيفه 

  )24:(الطفل املصاب بصعوبات التعلم بكونه) مونرت (يصف     

 نسبة ذكاء هذا الطفل عند املتوسط أو أعلى -

 يقوم بعكس احلروف يف القراءة أو اهلجاء -

 كلمات الصغرية أثناء الكتابةحيذف ال-

 القراءة الصامتة عنده بطيئة إذا ما قورنت بالذكاء-

 اسرتجاعه للكلمة ضعيفا وكذلك مهارات فك رموز الكلمة-

وهي إشارة إىل عدم ارتباط صعوبات تعلم القراءة بذكاء املتعلم ففي الغالب ذكاؤه يكون        

وكذلك األمر بالنسبة للحساب حيث جتده متفوقا  وبة يف القراءة،عفوق املتوسط ولكنه يعيش ص

ق الكلمات وحيذف و يف احلساب لكنه جد ضعيف يف فك رموز الكلمات، وهو ما جيعله يقفز ف

  .بعضها، ويسرع دون مراعاة التتابع، و هي مظاهر مسجلة يف مدارسنا وابتدائياتنا

   )25:(ضاض حبيث جند أعر اكما وقف العلماء على تقسيم لألعر       
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وهي اخللل يف الربط بني صورة احلرف  :الديسوفونيسيا-

 .والقدرة على تطوير مهارات التهجئة) Graphemephoneme(وصوته

 وهي الضعف يف الذاكرة احلركية خالل الكتابة مثل األرقام واألحرف:الديسنمكسيا-

 املةوهي خلل يف رؤية الكلمة كوحدة كاملة وربط الوحدة بصور�ا الك :الديسيداسيا-

وهي أعرض ترتبط بعجز املتعلم عن التمييز بني صورة احلرف ومتثيله، وكذلك التنسيق بني        

  .الذهن واحلركة ، وصعوبة إدراك وحدة الكلمة وكليتها

وهو ما جعل بعض العلماء يذهب إىل أن املتعلم املصاب بصعوبة تعلم القراءة تكون           

ور الكلمات وأصوهلا، وحتديد حروف الكلمات املتوالية، وعجز لديه صعوبة كبرية يف حتديد جذ

، فالعجز الذي يعيشه املتعلم يف حتديد الكلمات )26(عن إجياد األصوات والرموز املتجاورة 

  .وإدراك تواليها، حيول بينه وبني اكتساب مهارة القراءة، فال يستطيع تصور بنية الكلمة وتفكيكها

   مواجهتها وآليات  التربوية مةفي المنظو ة تعلم القراءة النظريات المفسرة لصعوب -5

  اختلفت النظريات املفسرة لصعوبة تعلم القراءة وتعددت حبسب زاوية النظر اليت تناولت         

هذه الصعوبات فمنهم من فسرها تفسريا جينيا ومنهم من ذهب إىل التفسري العصيب، وبعضهم 

  :مذهبا بيداغوجيا وهي كما يليتبىن البعد التفسي، وآخرين ذهبوا 

  :  وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية الوراثية-5-1

تفسر هذه النظرية صعوبة تعلم القراءة بعوامل ورثها املتعلم فصعوبات تعلم القراءة املشتهرة         

ة تعلم يف العائلة ينقلها االبن ابا عن جد، وكذلك اهليمنة الذكورية على اإلناث يف حاالت صعوب

، فهي نظرية تثبت بأن الوراثة هي املؤثر الكبري ) 27(القراءة، وكذلك صوب  تعلم القراءة والتوأم

  يف صعوبات تعلم القراءة اليت يعيشها الكثري من املتعلمني

الذي عد   )Dobs Hankky(هذه النظرية تبناها الباحث االمريكي دوبزهانكي        

 Davois()هالقرين دافوا(ووافقه يف الرأي  اض اجلينية،تعلم القراءة من األمر ت صعوبا

Hallgren(   مائة وستة عشرة طفال، وتوصل إىل أن تسعني باملائة 1950حيث درس سنة ،

منهم ينحدرون من عائالت تعاين من صعوبات تعلم القراءة، وهناك من قدرها بعشرين  )90%(

عند رواد هذه النظرية هو ما جعلهم  ، فصعوبات التعلم جينية وراثية)28) (% 20(باملائة

  .يربطو�ا بالعائلة وتناقل أجياهلا ألعراض صعوبات تعلم القراءة
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  :وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية العصبية العضوية-5-2

تفسر هذه النظرية صعوبات تعلم القراءة بإصابة دماغ املتعلم وهي نظرية اشتهرت بكندا      

اء بتجربة وقفوا من خالهلا  على أن ثالث وستني من مخس وتسعني حالة وأمريكا حيث قام العلم

تعاين من صعوبات تعلم القراءة، كانت غري عادية، فهي نظرية من أقدم النظريات اليت فسرت 

، فهذه النظرية تنحو منحى )29(صعوبات تعلم القراءة خبلل تطوري أصاب تالفيف الدماغ 

ا حيتاج إىل وصف أدوية مبقاربة عضوية تشرحيية لعالجه، مع اعتبار صعوبات التعلم مرضا عضوي

  .أن العلماء مل يستطيعوا إثبات صلة صعوبات تعلم القراءة خبلل يف الدماغ وتالفيفه

  وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية النفسية العاطفية -5-3

طوا الصعوبات جنحت هذه النظرية إىل تفسري صعوبات تعلم القراءة تفسريا عاطفيا حيث رب

بالصراع النفسي الذي يعيشه املتعلم، وكذلك طبيعة نفسيته واملرحلة اليت مير �ا، وهي نظرية مثلها 

جماالن ا�ال األول يؤكد وجود اضطراب يف عالقة األنا بالوسط، واليت تؤدي إىل غموض املعامل 

تبىن هذا ا�ال كل من هذا الغموض مينعه من الوصول إىل الذكاء التحليلي والرتميزي، وقد 

وا�ال الثاين يؤكد على معطيات ) Mucchielli et Bourcier)(ميكائيلي وبورسيي(

التحليل النفسي ، حيث اعتربوا صعوبات تعلم القراءة مظهرا من مظاهر االتصال نتيجة 

( اضطرابات عاطفية كانت موجودة لدى الطفل وهي جد عميقة، وقد تبىن هذه ا�ال 

، فهي رؤية ربطت صعوبات تعلم القراءة بالبعد العاطفي ) Chassagny) (30()شاسانيي

وتأثريها الكبري على شخصيته، وهو ما يفقده الذكاء التحليلي الرتميزي،  ،واضطرابات العاطفة

  .فيعجز عن فك رموز الكلمات واحلروف

  :وتفسير صعوبة تعلم القراءة  النظرية األداتية -5-4

فاستندوا يف ذلك إىل  ،االضطرابات الوظيفيةبذه النظرية صعوبات تعلم القراءة رواد ه يربط       

األخطاء اليت يرتكبها املتعلم املصاب بصعوبة تعلم القراءة أثناء قراءته واليت ترتبط يف الغالب باجتاه 

احلرف، فمنه من عدها خلال يف التنظيم املكاين، وهناك من عدها عدم نضج وتأخر وظيفي، 

من ربطها بالغموض يف اهليئة اجلانبية، وكذلك اهليكلة املكانية،وإدراك احلواس  وهناك

ومتثلها،واهليكلة الزمانية  حيث تتابع األصوات يف الزمن والتذكر السمعي، والتمايز بني معاين 

األصوات، والرتميز، والربط بني عدة عمليات يف اللحظة الواحدة كالتنسيق بني حركة العينني و 
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س يف حال القراءة بصوت مرتفع، ألن كل ذلك يتطلب وجود قدرة على مستوى اإلدراك التنف

، إ�ا نظرية تثبت أن صعوبات تعلم القراءة صعوبات تعود يف جمملها إىل العجز عن ) 31(الزمين

االدراك املكاين والزماين وهو ما جيعل املتعلم يعاين من اضطراب يف ضبط اجتاه حروف اللغة واجتاه 

  .ء�اقرا

  : وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية البيداغوجية -5-5

وهي نظرية ترجع صعوبات تعلم القراءة إىل البداية السيئة يف تعلم القراءة، فهي تؤكد على        

عدم وجود اضطراب معني وإمنا هو صعوبة تظهر عندما يدخل الطفل الوسط املدرسي وتكون 

در احلالة العامة لعجز القراءة عند أطفال املدرسة االبتدائية ما طرق التدريس غي موفقة، حيث تق

، فهي رؤية حتاول التأكيد على دور بناء املناهج ) 32)(% 20و 10(بني عشرة وعشرين باملائة

والوسائل املستعملة يف التدريس يف ترسيخ بعض صعوبات التعلم وخباصة صعوبات تعلم القراءة، 

نا جيدا ومل يراعي الفروقات الفردية فال ننتظر أن يوفق يف اختيار فإذا مل يكون األستاذ تكوي

  .الطريقة، والتعامل احلسن مع أصحاب صعوبات التعلم

  :خاتمة

إن نشاط القراءة نشاط مهم يستدعي أن �تم بالصعوبات اليت تواجه املتعلمني يف اكتساب       

لمني والوقوف على كل اضطراب مهما كان مهارة القراءة، وهو ما يتطلب املتابعة املستمرة للمتع

الستدراك الصعوبات قبل تفاقمها، فمن الصعوبات ما يعود إىل الربامج واملناهج وعدم مراعاة 

مايعود إىل الصراع النفسي وعدم التكيف االجتماعي  هذه األخرية للفروقات الفردية، ومنها

  .إىل اخللل الوظيفي  والنفسي، ومنها ما يكون عصبيا وهو نادر، وكذلك ما يعود

إن صعوبات التعلم ختتلف من متعلم إىل آخر ودوافعها وأسبا�ا ختتلف تبعا لذلك ينبغي      

التعامل مع كل حالة بشكل منفرد يف ظل خصوصيتها، فللذاكرة دور كبري، وللبعد النفسي والثقة 

واحدا على حاالت يف النفس وتقدير الذات جانب فاعل يف ذلك، فال ميكن أن نسقط تفسريا 

خمتلفة ومتنافرة، فمراعاة الفروقات الفردية يف التشخيص أمر ضروري،كما تفرض صعوبات تعلم 

 والرتبوية تخصص يف اضطرابات الكالم باملؤسسات االبتدائيةموجود أخصائي أرطفوين اءة القر 

ير املتعلم لذاته لتشخيص االضطرابات يف حينها وعدم فسح ا�ال أمامها لتتفاقم، فتؤثر على تقد

  : وثقته يف نفسه وعليه



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021السنة  1: عدد 10: مجلد                                    
 E ISSN: 2600-6634 /ISSN:2335-1586 377- 362: ص 

 

376 

 University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 ينبغي أن تشخص صعوبات التعلم تشخيصا متكامال طيب نفسي تربوي لغوي -

 القراءة دوريا ومقارنته بقدرته احلالية لصيو حتديد مستوى املتعلم يف حت-

 حتديد جوانب القوة والضعف النوعي يف القراءة لدى الطفل بشكل مستمر-

 الطفل للقراءة تعلمؤثر بشكل كبري يف ي أي العوامل دحتدي-

 اختيار أفضل الطرق فاعلية وتأثريا وتشويقا لتدريس مهارة القراءة -

إن صعوبات تعلم القراءة تستدعي تكامل جهود املعلم واألسرة واملدرسة واملتخصصني ووضع     

 .حل املقبلةبرامج عالجية حمكمة ملتابعة أصحا�ا واستدراك عجزهم قبل تفاقمه يف املرا
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