
Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles     @püb����Ôß@@ë@@tb����������¡c@ @
 


"�KKKK----ABCABCABCABC"�����������ط��������
������ص����و��������
 دو�א
���������������و��������������א
:��מ�������������א
 
� �

 


�–�س����������و���������������������و�و�������������
����–س�������מ�א�������"�������������������א
 زא �

boufoulab@yahoo.fr  
  

     

 	���ر��  :���ـ����� ���ت  ��k-ABCف ه�� ا��را�� إ� ا����  ! ��وا�'  &�$� 	���%� $#"

"*"�0/. -�" ,�+	�ت ا�"� ��1� .وو34 ا�2ا 

و ��C"$ D اAB/�ل ا���?  2اوح أ$#�ره*  (sub-tests)ا>��ر ;�$:  k-ABC  *7 16إن 	��ر�� 
 E	2,6 12,6و �F� . ر����	آ� أن H  �%�k-ABC  ت ا�%�رة�	ا�ا�4 �����ن و ��  C"$ رة�J �K

*"� ./0	�AB/�ل , ا��%"�� ا�'  Nدي إ� ,�+	�ت ! ا�"� �#PQRو ��1�آ#�  &�$� $"C و34 ا�2ا 
  . ���T+ن R? ه�� ا�S�+	�تا���? 

��	
 .,�+	�ت ا��"*, أ�"+ب �R�k-ABC  ,!	��ر�� , 	��ر�� :ا����
ت ا�	

Résumé : l'objectif de cette étude est double, d'une part at tirer  l’attention sur le 
k-ABC, comme  un nouveau outil en testologie cliniq ue, et d’autre part son aide à 
diagnostiquer les difficultés de  l’apprentissage. 

Le K-ABC est une batterie, formée par 16 sub-tests,  et administrable aux enfants dont 
l’âge varie de 2,6 à 12,6 ans. 

On admet actuellement que le K-ABC est efficace dan s  le diagnostic des troubles 
cognitifs et par conséquent  les difficultés de l’a pprentissage. 

Le K-ABC aide également à mettre en  place une stra tégie adéquate pour une prise en 
charge des enfants en difficulté  scolaire. 

Mots clés :  batterie – batterie de k-ABC – Style  cognitif – d ifficulté de 
l’apprentissage.  

     

, الذاكرة: وتهدف إلى دراسة أهم القدرات المعرفية عنده مثل, ونصف
  إلخ.... واإلنتباه, واإلدراك

  �ـــــــــــ4ب ا�����ـــــــــا);: .3.2
هو تلك األبعاد التي تمثل أنساقا في طريقة الفرد في اكتسابه " 

أنماط التفكير المعتادة عند الشخص "ضا وهو أي )1("للمعلومات ومعالجتها
والتي يفضل استعمالها لما يكون في وضعية ال تتطلب نمط معين من 

    )2"(التفكير

4.2 .>4�  @ــــــــــ�ت ا�-�:ـــــــــــ?
اختلف العلماء في تحديد مفهوم صعوبات التعلم وهذا الختالف  

. ها للموضوعتخصصاتهم ومنهجيتهم والزوايا التي يتطرقون من خالل
  :ومن أهم التعاريف يمكننا اختيار ثالث تعاريف هي كاآلتي

االطفال : ) Betman & Kirk) 1962تعريف باطمان وكيرك  •
أو , يعانون من صعوبات في القراءة"ذوي صعوبات التعلم هم أطفال 

   )3"(أواجراء بعض العمليات الحسابية, التهجية
صعوبات "علم هي صعوبات الت: تعريف احمد عبد اهللا عباس •

أو اختالل الوظيفة , دراسية تعزى إلى اإلعاقة في مجال اإلدراك
البسيطة بالمخ إال ان تلك الحاالت لترجع أساسا إلى التخلف العقلي أو 
االعاقة السمعية او البصرية أو اإلضطرابات االنفعالية او الحرمان 

  ) 4("الثقافي
التعلم يستعمل مفهوم صعوبات : تعريف خيري المغازي •
  لوصف مجموعة من األطفال في الفصل الدراسي يظهرون انخفاصا "

1- � ــــــــا�� #  
أصبح موضوع صعوبات التعلم من المواضيع التي اهتم بها العديد  

كما درسها , فقد درسها األطباء وحاولوا شرح أسبابها ,من المختصين
المناهج والبرامج علماء التربية الذين حاولوا معرفة عالقة هذه الصعوبات ب

وعالج المختصين في األرطفونيا االضطرابات اللغوية وعالقتها , التربوية
بصعوبات التعلم وفي األخير حاول علماء النفس وخاصة المعرفيين منهم 

 .معرفة خصائص شخصية والتنظيم العقلي لهؤالء األطفال

ساعدهم لقد حاول الممارسين الذين واجهتهم هذه المشكلة إيجاد أدوات ت
ومن هذه األدوات . على تشخيص وإيجاد الحلول للتكفل الجيد بهذه الفئة

التي أثبتت نجاعتها في تشخيص حاالت سوء التعلم  k-ABCبطارية 
  .ووضع استراتيجيات مالئمة للتكفل بها

 @ـــــــــا���Cه� #ـــــــــــ&,#�  -2
�ـــــــــــــــا���Dر� .1.2:  Batterie  

ويقصد , ستعمل في مجال القياس النفسي واالختباراتهذا المصطلح ي 
به تجميع عدد من االختبارات لغرض دراستها لظاهرة أو سلوك معين عند 

 Sub « اإلنسان ويسمى كل اختبار داخل هذه البطارية باختبار فرعي
test  «  وهكذا البطارية هي عبارة عن مجموعة من االختبارات الفرعية

  .ض مشتركجمعت لدراسة هدف أو غر

    G K-ABC و� �# <Fــ#رات !/# ا�CDـــ� آ���4ن �: ــ<�Dر� .2.2
(Kaufman Assessment Battery For Children) )  تضم هذه

  12ونصف و 2اختبارا فرعي وتطبق على األطفال بين   16البطارية
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كاإلدراك، الذاكرة، االنتباه ) العقلية(دراسة معظم القدرات المعرفية  -
  .الخ...و اللغة 

  .المعرفية التي يعاني منها الطفل معرفة االضطرابات -
مساعدة المختصين في مجاالت علم النفس المختلفة على وضع  -

  .استراتيجيات عالجية لألطفال الذين يعانون اضطرابات معرفية
هل يعالجها ,دراسة نمط معالجة الفرد للمعلومات التي يستقبلها -

  بصورة متسلسلة أم بصورة متزامنة ؟

   : �K-ABCر ــــــــــ�ي .K-�ــــــــــ�/�Jس اـــــا); .5.3
 أدائي-قد قام  على الثنائية لفظي WISCإذا كان اختبار 

)verbale/performance ( فإنK-ABC هو أيضا يقوم على ثنائية متزامن-
للتغطية على نقائص  K-ABCلقد جاء ). simultané/séquentiel( متسلسل

هذا األخير يبين تدخل عامل ، فالتحليل العاملي لWISCو عيوب الـ 
لم يؤخذ بعين االعتبار عندما وضع ) (distractibilité("  القابلية للشرود"

و هذا العامل مرتبط  ) WISCالنموذج المرجعي النظري الختبار الـ 
  )M Plaza ,1999,99( بالذاكرة  و  القدرات التسلسلية

و هو مبني على على عناصر إمبريقية إكلينكية  K-ABCو لقد قام الـ 
نظرية معالجة المعلومة و يأخذ بعين االعتبار نمطين مختلفين لمعالجة 

  .المعالجة المتسلسلة و المعالجة المتزامنة:  المعلومة 

6.3 .%4M�ـــــ�ت <�Dر�ــــــ K-ABC    
  :اختبارا فرعيا مقسمة إلى قسمين  16من  K-ABCتتكون بطارية 

  :اختبارات و هي  07و يضم  :� ـــا��-Pا/ �وراتــ@ ا���ـــــــــ;ّ: -أ 
     -  �  يقيس هذا االختبار  :ا�/���ة ا��,��

االنتباه إلى التفاصيل  -) المعالجة المتواقتة(السيرورات المتزامنة 
النمو المبكر  -.التمييز بين التفاصيل األساسية و غير األساسية -.البصرية

 -).التركيب(بين األجزاء و الكل  العالقة -.الذاكرة طويلة المدى -.للّغة
اإلدراك  -.التعبير اللفظي -.اإلدراك الحيزي -).البصرية(الذاكرة اآلنية 

  .)مواضيع-أشخاص(البصري للمثيرات الدالة 

- �  :يقيس  :�ص ـــــــــ�ف !:Q ا)
6ــــــــا�-
االنتباه إلى التفاصيل  -).المعالجة المتواقتة(السيرورات المتزامنة  -

 -.السيولة -.التمييز بين التفاصيل األساسية و غير األساسية -.لبصريةا
 -.التنظيم البصري بدون نشاط حركي كبير -).البصرية(الذاكرة اآلنية 

  .اإلدراك البصري للمثيرات الدالة

- �  :و يقيس  :�ل ـــــــــ�ف !:Q ا)
Mــــــا�-
نتباه إلى التفاصيل اال -).المعالجة المتواقتة(السيرورات المتزامنة  -

  .النمو المبكر للّغة -.البصرية

التنظيم  -.)التركيب(عالقة األجزاء بالكل  -.الذاكرة طويلة المدى -
  .اإلدراك الحيزي -.اإلدراكي

  .التنظيم البصري بدون نشاط حركي هام -.التعبير اللفظي  -

-U:Uيقيس  : �تـــــــــــــا��:  
 - .القدرة على التحليل -).الجة المتواقتةالمع(السيرورات المتزامنة - 
 -.التنظيم اإلدراكي -).التركيب(عالقة األجزاء بالكل  -.السيولة

  .اإلدراك الحيزي -.إعادة تصميم النموذج - .االستدالل

اإلدراك البصري للمثيرات المجردة  -.الحركي-التنسيق البصري -
  ).رموز-عالمات(

-�4Cــــــا����>�V-ــــــــ�ت ا�� �  :يقيس  :
االنتباه إلى  -.التحليل -).معالجة متواقتة(السيرورات المتزامنة          

 -.التمييز بين التفاصيل األساسية و غير األساسية -.التفاصيل البصرية
  التنظيم  - .اإلدراك الحيزي -.االستدالل -.التنظيم اإلدراكي -.السيولة

ويتميزون بذكاء . لمتوقع  لهفي التحصيل الدراسي الفعلي عن التحصيل ا 
إال أنهم يعانون من صعوبة في بعض العمليات , عادى أو فوق المتوسط

كما . والفهم والتعبير, والتهجية, والنطق, كالقراءة: المتصلة بالتعلم
يواجهون صعوبة في استقبال معلومات وتكاملها واسترجاعها ويستبعد من 

  .)5"(هؤالء المتخلفين عقليا

3 – ���� ـــــــــ�D�> Xر�ـــــا�-K-ABC : 
1.3. ���  X ــــــــــــــا�-

عبارة عن اختبار ذكاء و معارف، يطبق فرديا على  K-ABCبطارية  
  .األطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و نصف و اثنتي عشر و نصف

دقيقة  75دقيقة بالنسبة ألطفال الحضانة و حوالي  45و يدوم وقت إجرائه 
بالواليات  1983أول مرة عام  K-ABCظهرت بطارية . رينلألطفال اآلخ

اآلتي  )3(و الجدول , 1993المتحدة األمريكية و نشر أول مرة في فرنسا عام 
  .K-ABCيوضع األعمار التي يطبق فيها كل اختبارات بطارية 

2.3. �YـــــــــــواF   
آالن كوفمان :وضعت هذه البطارية من طرف باحثين أمريكيين هما  

و زوجته نادين كوفمان، و هما مهتمان بالطفل و ساهما في تصميم و 
تقنين العديد من االختبارات فقد ساعد أالن كوفمان و عمل مع وشلر لما 

و شارك دوروتي ماكارتي في تقنين سلّم ماكارتي  WISCراجع سلم 
  .لغوية-لقدرات الطفل النفسو

ا األخير هو الذي كان و كان أالن كوفمان تلميذ لروبير تورندايك و هذ
  .مشرفا على أطروحته للدكتوراه في علم النفس من جامعة كولومبيا

في مستشفى بسان دييغو و هي  MVPأما نادرين كوفمان فهي مديرة عيادة 
 .أخصائية نفسية و أستاذة  و مؤسسة لعيادة نفسية بيداغوجية في كاليفورنيا

 ا���� ا��ي ���� ��� ا����
ر
 4.11إ�  W&�  ?R2.6���ا��F;�ة ا-1
��ص-2ZBا C"$ ف�� 4.11إ�  2.6 ا�
3-�� 12.6إ�  2.6 ��آ�ت ا�
 12.6إ�  2.6 ا���ف $"C ا�0ZBل-4
�� �^ر�Jم-5T_ةا�12.6إ�  2.6 ا��اآ 
 12.6إ�  4 اa`"`�ت -6
�� ا�0"#�ت -7��R 4  12.6إ� 
8-�-��aت ا�;+/Sa12.6إ�  5 ا 
���ef ا��اآ�-9g12.6إ�  5 ة ا 

 12.6إ�  �Q� 6. ا�S+ر -10
11- 3P��ا� i�� 12,6إ�  6 ا�
��ص- 12ZBو;� ا��aآ? ا�RB12,6إ�  2,6 وا 
 12,6إ�  3,0 اg&�ب -13
 12,6إ�  3,0 ا�k�Bز  -14
 12,6إ�  5,0 ا�%�اءة و�. ا��R+ز-15
16- *m/اءة وا��12,6إ�  7,0 ا�% 

إي  2.6: إن الرقم بعد الفاصلة يدل على الشهور مثال : مالحظة 
  .عامان و ستة أشهر

و األعمار التي  K-ABCاختبارات السيرورات العقلية في  )3(جدول 
    K-ABCتطبق فيها الـ 

  K-ABCة ـــتعليم 3.3.
إال في حالة السلم , تقدم التعليمة لفظيا. كل اختبار له تعليماته الخاصة 

. م بلغة اإلشارات أو بلغة اخرى لغير الناطقين بلغة االختبارالاللفظي فتقد
 Deux  وبندين للتعلم) (Item d'exempleوتتبع التعليمة بتقديم بند مثال 

items d'appentissage)  ( )6(  

  :  K-ABC#اف ــــــــــــأه. 4.3
  .قياس الذكاء انطالقا من أساس نظري صلب و بحوث جدية  -
  .المعارف المكتسبة و القدرة على حّل المشكالت الجديدة التمييز بين  -
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 :ويدرس :4زــــZ ا��ــــ�اءة و�ــــــا�  -
الذاكرة طويلة  –ثراء المعلومات  –النمو المبكر للغة  –المعارف  -
 – )المدرسية(الكفاءة التطبيقية  –التعبير اللفظي -القدرات العقلية  –المدى 

 .االستعداد للقراءة

 :ويهتم بـ  :@ـــــــــــ�اءة و ا�C�ــــــــا�  -  
تكوين المفاهيم  –القدرات العقلية  –الذاكرة طويلة المدى  –المعارف   -

 .االستعداد للقراءة  – )المدرسية(الكفاءة التطبيقية  - التعبير اللفظي   –اللفظية 

فرنسية فإن -و نظرا ألنه يقوم على أبعاد و أسس ثقافية أمريكية
 .ةالباحث لم يستعمله في هذه الدراس

يحتوي بعض االختبارات الفرعية في  :� ــــــ@ ا�ّ\ �JCــــــــا��ّ: - د
بحيث تكون موجهة لألطفال المتخلفين سمعيا أو لديهم  ،K-ABCبطارية 

ويمكن تقديم .صعوبات في الكالم و اللغة أو أطفال ليسوا في بيئتهم اللغوية
  .التعليمة في هذا السلم بواسطة اإلشارات 

� ـــــ�ر ا��C!�ـــ`  ا.K-�ــــ� <�ـــ_ ا�-� &#ر;�ــ�^ا��6   .7.3  
يبين الخصائص التي تدرسها بعض االختبارات  )4(إن الجدول 
عندما يدرس االختبار  )×(وقد وضعت العالمة  K-ABCالفرعية لبطارية 

  .الصفة المناسبة
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 ×  ×  ×    ا��<��> 
ا���0
A إ? 

 <�B
ا��7
 ��� ا��8

 ×    ×  × 

  × × × × ×  × ا�"���6 
 C�DEا��
 FدراآHا 

× ×  ×  × × × 

ا��اآ�ة 
ا��01 

)���J( 

  ×  ×    

ا��اآ�ة 
ا��01 

)���8L( 

×      ×  

اHدراك 
ا;�:9ي 


رة(N�( 

× ×  x  x   
 x 

x 

 ��"Eا��
ا��8�ي 

Fآ� ا;

×   ×     

 OL 9ا�����
 <�B
ا��7

ا�	
	�� و 
��	
 P! ا�	

     ×  × 

 6�Eا�
�Q�� � ا%��

 ×   ×    

ا��اآ�ة 
 ���6S ا%$ى

 ×       

 ��6N"ا�
 ا��$د��

  ×      

  

  .اإلدراك البصري لميزات مجردة -.بصري بدون نشاط حركي هامال

  :يقيس  :� ـــــــــ�ة ا�,�P�ّـــــــــا��اآ-
التنظيم  -.السيولة -.)المعالجة المتواقتة(السيرورات المتزامنة    -

  .إعادة تصميم النموذج -.اإلدراكي

بصري التنظيم ال -.اإلدراك الحيزي -.)البصرية(الذاكرة اآلنية    -
  .بدون نشاط حركي هام

  :يقيس  :4ر ـــــــــG ا��ـــــــ;\; -
التمييز بين التفاصيل األساسية  -.التحليل -.السيرورات المتزامنة   -

 -.التنظيم اإلدراكي -.)التركيب(عالقة األجزاء بالكل  -.و غير األساسية
ي التنظيم البصري بدون نشاط حرك -.اإلدراك الحيزي - .االستدالل

  .اإلدراك البصري للمثيرات الدالة -.هام

  :اختبارات و هي  03و يضم  :� ـــ�ورات ا��-�:�:ــــــ@ ا���ــــ;ّ:-ب

  :و يدرس  :# ــــــــــــ�ت ا��ـــــــــــ�aآ -
 -.التنظيم اإلدراكي - .السيولة -.)المتتابعة(السيرورات المتسلسلة   -

 -.اإلدراك الحيزي - ).لبصريةا(الذاكرة اآلنية  -.إعادة بناء نموذج
  .الحركي- التنسيق البصري 

  :يدرس :  �مـــــــــ� �dرcــــــــ�ة اb%�ـــــــــا��اآ -
السهولة  -.السيولة -).المعالجة المتسلسلة(السيرورات المتسلسلة   -

  .)البصرية(الذاكرة اآلنية  -.إعادة تصميم نموذج -.في استعمال األعداد

- ���--  :يدرس  : �تـــــــــ�ت ا�M:�ــــــــ
 -.النمو المبكر للّغة -.)معالجة متسلسلة(السيرورات المتسلسلة    -

اإلدراك  - .)السمعي(الفهم اللفظي  -.)السمعية(الذاكرة اآلنية  -.السيولة
  .البصري للمثيرات الدالة

يجمع سلّم السيرورات المتزامنة مع سلّم السيرورات : مالحظة 
  .مكونان ما يدعى بسلّم السيرورات العقلية المركب المتسلسلة

  .و تشكل هذه الساللم الثالثة مع سلّم المعارف ما يعرف بالساللم العامة

و عددها ست و هي بال أساس نظري و  :�رف ــــــــــ@ ا���ـــــــّ;:- ج
  .إنما صممت وفق أساس عقالني و منطقي

-   ���  :سويقي :�ــــــ� ا��V^ــــــــا�-
الذاكرة طويلة  –ثراء المعلومات  –النمو المبكر للغة  –المعارف  -

 –التعبير اللفظي  –تكوين المفاهيم اللفظية  –القدرات العقلية  –المدى 
 .معرفة الكلمات– )أشخاص أشياء(االدراك البصري للمثيرات الدالة 

-   6
��و�ـــــ�ص و أ�آــــــأ :وتدرس :�ـــــــ( 
القدرات العقلية  –الذاكرة طويلة المدى  –ثراء المعلومات  –المعارف   - 

 . )أشخاص أشياء(دراك البصري للمثيرات الدالة اإل –التعبير اللفظي  –

 :يقيس :�بــــــــــــــا�,�  -
القدرات  –الذاكرة طويلة المدى  –النمو المبكر للغة   –المعارف   -

أشخاص (للمثيرات الدالة  اإلدراك البصري –الفهم اللفظي  –العقلية 
الرموز (اإلدراك البصري للمثيرات المجردة  –االستدالل  – )أشياء

 .)المدرسية(الكفاءات التطبيقية  – )والعالمات

-   g�(يهتم بـ  :�زـــــــــــا: 
 –النمو المبكر للغة   -المعارف  -العالقة بين الكل والجزء  -

 –االستدالل  –الفهم اللفظي  –ية القدرات العقل –الذاكرة طويلة المدى 
 .التمييز بين التفاصيل األساسية والثانوية
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9.3 . i� /& أ;:4بK-ABC:  خطوات متتالية وهي 3يتبع الباحث:  
 يقوم بإيجاد نقطة كل سلم  - 
ثم يقارن نتائج السالم العامة والبحث عن داللة الفروق من  - 
, بين سلم السيرورات المتسلسلة وسلم السيرورات المتزامنة, جهة

  )7.(بين هذين السلمين وسلم المعارف ومن جهة ثانية
البحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف بواسطة حساب  - 

انحراف كل نقطة عن المتوسط وبتجميع هذه المعطيات يمكن 
تحديد استعدادات الطفل والعوامل العامة أو الخاصة التي تؤثر 

 .           على أدائه
ت المعرفية وهكذا يمكن استنتاج جدول دقيق يتضمن االضطرابا 

  :واالنفعالية المحتملة عند الطفل مثل
   نقص الذاكرة •
   .) ( Trouble praxiqueاضطراب التنسيق الحركي •
  .اضطراب الكفاءة الضرورية لحل مشكل على الصعيد البصري والحيزي •
 . اضطراب كبير في تصميم االستراتيجيات •
  .الحصر والقلق •
 انعدام المرونة في التفكير  •

  @ــــ�ت ا�-�:�ـــ�� ��ل ?��K-ABC >4ر ــــــ� اK-�ــــــــ��ه� - 4

� ــــــ��ه� .1.4K-ABC �6V-ــــــــ�� ا�_:  
هام جدا لتقييم الكفاءات المعرفية للطفل الذي يعاني  K-ABCإن اختبار 

  .من صعوبات في التعلم

أنه يميز بين الذكاء والمعارف لما يقيم  K-ABCإن أهم خاصية في 
فاألطفال الذين يجدون صعوبات مدرسية . )8(ات التعلمحاالت صعوب

ينجحون في اختبارات السيرورات المتزامنة ويكونون أقل نجاحا في 
أما المتخلفين ذهنيا , اختبارات السيرورات المتسلسلة واختبارات المعارف

  .)9.(فيفشلون في سلم المعارف وينجحون في اختبارات السيرورات المتزامنة

هناك أسلوبان  :� �:GCDـــ4ب ا�����ــــ# ا);:ـــ&,#� .1.1.4
  : معرفيان شائعان

  .التفكير/ االندفاعية: والثاني. االستقاللية عن الحقل/ االرتباط: األول

يفضلون المعلومات ذات المصدر الخارجي  )10(إن المرتبطين بالحقل
رة أما المستقلين عن الحقل فيعتمدون على مرجعيتهم الخاصة ويظهرون قد

أكبر على التكيف مع الوضعيات المشكلة وبالتالي المستقلين هم أكبر فعالية 
  .أكثر نجاحا مدرسيا, على الصعيد المعرفي

إن االندفاعيين يميلون إلى االستجابة بسرعة مع إهمال خطر الوقوع  
وبالتالي , أما المفكرين فيأخرون ويتحكمون في استجابتهم, في الخطأ

في النشاطات الذهنية واإلسترتجيات التحليلية  يكونون أكثر فعالية
  .والتركيبية فينجحون مدرسيا أكثر من االندفاعيين

عن  ,)1991)(11( (Maurice Reuchlin)ولقد تحدث موريس رويشالن 
ومعناه أن كل فرد يتوفر على العديد  ,)12((Vicariance)مفهوم االستبدالية 

وكل سيرورة إجابة لها  .من السيرورات التي تستعمل لحل مشكل ما
إن الفروق في اإلنجاز بين األفراد يرجع إلى اختالف . فاعلية مختلفة

  . قدراتهم على استحضار هذه السيرورات

2.1.4 .�6V&اءةـــــ� ا� ــــ_ !�ـــــ�  
وكذلك عند (تصحب صعوبات القراءة عند المصابين بعسر القراءة 

. رورات المتزامنة أو المتسلسلةبضعف المستوى في السي  )المتخلفين عقليا
دراسة على األطفال  (Hooper et Hynd, 1982)لقد أجرى هوبر وهيند 

    %91ذوي صعوبات تعلم ووجدا أن في 

     
(=.� ا9Uء 

 <��
L
)Vآ�Wا�( 

 ×  ×    × 

 ×  ×  ×    ا�	�$�ل
 CN7ا�
 FD7ا��

)F��"ا�( 

    ×    

ا����! 
FD7ا�� 

 ×       

اHدراك 
ا��8�ي 

���3!ات 
�دةXا 

   ×  ×   

اHدراك 
ا��8�ي 

���3!ات 
 ا�$ا��

    ×   × 

إ(
دة 
 C��8Y
 ا�6�Eذج

×  × ×   ×  

 C�DEا��
ا��8�ي L$ون 

Fآ�50
ط ' 

 ×    × × × 

و ا�#$رات  LK-ABC�_  ا���
رت ا�ـ ) 4(اU$ول 

N	ر$Y `ا� ���� ا%�

�ــاء !:Q ا.K-��ة �� ا)دــG ا��1kـ@ ا��4اـــأه .8.3�!�Cات ا��:  
يوضح ما هي أهم العوامل التي قد تؤثر على أداء الطفل في  )5(الجدول 

  .للداللة على وجود األثر )×(بعض االختبارات الفرعية و قد وضعت العالمة 

          
ا�"!ورات 
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O#� =L 
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 F)6ا�
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 ×      × 

 �ا;8
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×  ×  ×  ×  

�$ى 
A
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 ا�5�ود

×  ×  ×  ×  

 × ×  ×    × ا�Wآ�9
- ا�	�#=ل
 ا������
 <#>��
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 ×  ×   ×  

  × × × ×  ×  ا%�و�0
 ��)
 ×  ×      ا��$0
�ة L
ا3%

)��e6ا�( 
× ×       

 feو

ت �a�YاW	ا� 

×   × × × × × 

�ة (�* ا�داء L h�_ ) 5(اU$ول ij%6ا�> ا�ا�
 K-ABCا���
رات  ا�ـ 

Arabpsynet e.Journal:  N°24 –  Autumn  2009  
 

ـــ	��ــــــ	  ���ـــــ	 ����ــ ــــــ	 ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ـــــــ� ـــ�        -  ��24ـ�ــ ـــــ  ���2009ـــــــ
     199    



 Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles   @püb����Ôß@@ë@@tb����������¡c@ @
 

  lــــــ� وا��4اـــــا���ا�
 - ��#gا ��$ �	�o ,��#gل ا���? $�� ا�p �#q ,

�aا r����Bا E	 �JQ�ا� !��aا s#Fا� ?R .وآ ��;�
 ! .�SWاu/a. وا���دات ا��را��� t+ ا��را�� وا�

�� ! ا�vل اa��! وا�T/��ل&/T درا��ت ,��J ��R�o ,
  .51ص ص , 1988, 18اR , �"x�آe ا��W+ث ا�2	+��

- Dictionnaire Encyclopédique de l’éducation 
et  de la formation 2 è ed, Paris : Nath an, 
1998, P 1001. 

,�+	�ت ا�%�اءة وا�/i< , *mي ا�kaزي $�1ج  -
:Pا�0"*, ا�%): SR�(اSFa+رة , �"&"� ,�+	�ت ا�

 .8ص , 1998, دار ا�+;�ء

,�+	�ت ا�%�اءة وا�/i< , *mي ا�kaزي $�1ج -
:Pا�0"*, ا�%): SR�(اSFa+رة , �"&"� ,�+	�ت ا�

 .10ص , 1998, دار ا�+;�ء

,�+	�ت ا�%�اءة وا�/m* , ج>iي ا�kaزي �1$ -
:Pا�0"*, ا�%): SR�(اSFa+رة , �"&"� ,�+	�ت ا�

 .16ص , 1998, دار ا�+;�ء

- Suzanne Guillard, Jean- claude Guillemard, 
Manuel pratique de psychologie en milieu 
éducatif, Paris : Masson, 1997, P121. 

- Ibid, Pp 112, 123. 

- Alan s. Kaufman, Nade en, L. Kaufman, 
Batterie pour l’examen                           

� Psychologique de l’enfant : Manuel 
d’interprétation, 

� Paris : ECPA , 1993, P. 11. 

- Ibid, P. 12. 

- Jean- Noël, Serge Mouchon, psychologie de 
l’éducation, Paris : 

� Nathan, 1998, P. 85. 

- Maurice Reuch lin, les différences 
individuelles à l’école. Paris : P.U.F. 1991, 
P. 85. 

- Vicariance, du latin vicarius :  
Remplaçant. 

- Alan S. Kaufman, Nadeen, L. Kaufman, 
Op.cit. P. 12. 

- B. Ddouet, C. Bradant, Application du K-
ABC aux enfants sourds  Profonds in, K- ABC: 
pratique et fondements théoriques 

A.S.Kaufman et Colledif. Grenoble :la pensée 
sauvage, 1995, P. 195. 

- Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman, 
Op.cit. P. 13.  

من التمييز بين أطفال عاديين وأطفال  K-ABCمن الحاالت يتمكن اختبار   
يرة يكون األداء في اختبارات يعانون عسر القراءة؛ففي هذه الحالة األخ

 لقد أصبح باإلمكان االعتماد على الـ. ) 13(السيرورات المتسلسلة ناقصا
K-ABC  وخاصة سلم السيرورات المتسلسلة للتمييز بين العاديين واألطفال

  .عسيري القراءة

  @ـــــ# ا��ـــــ!/. 3.1.4

 .B. Douet et C)برابونت . دوي و س. أجرى كل من ب
Brabant))14 ( طفل مصابين بصمم عميق وطبقا اختبار  50دراسة على

K-ABC  على هؤالء األطفال بغية معرفة نوع وأسلوب التنظيم العقلي
وتوصال إلى أن األطفال الصم ضعيفون في السيرورات التسلسلية , عندهم

  .عندهم )الشكل(مما يأكد صعوبات إدراك الوقت والبنية 

� ـــ��ه� .2.4K-ABC -ا� ��CMــــــ,> Gـــــ:�  @ــــ�.ت ?�4<�ت ا�-

إن سلم المعارف هو الذي يملك ارتباط أقوى مع النجاح المدرسي 
  .الحالي والمستقبلي

وتقدم ساللم السيرورات العقلية مفتاح االختبارات األحسن 
  .لالستراتيجيات البيداغوجية التي تصلح لطفل معين

ل مرتبط جدا بأسلوبه للتعلم إن نمط معالجة المعلومة المفضل لدى الطف
في القسم وبالتالي يساعد على اختبار الطرق األكثر فعالية لتطبيق برنامج 

  .بيداغوجي معين

 K-ABCويوجد ارتباط بين اسلوب معالجة المعلومة كما يبينه الـ 
فالعديد من الدراسات أكدت أن فعالية التعليم . واسلوب التكلم داخل القسم

  .سلوب التعلم الذي يفضله الطفلأ مرتبط بتوافقها مع

متسلسل في السيرورات العقلية فعاليتها في / ولقد بينت الثائية متزامن
اختبار أحسن طريقة لتعلم لغة ثانية واختبار أحسن طريقة لتعليم مفاهيم 

  )15.(جديدة

)إن تعليم القراءة في القسم التحضير  CP)  تكون أكثر فعالية لما
المتسلسلة أو -المتسلسلة والسمعية-رورات البصريةيستفاد من سيادة السي

إن الفصل بين السيرورات العقلية واكتساب . البصرية-الحيزية السمعية
هام جدا على الصعيد البيداغوجي فمثال انخفاض  K-ABCالمعارف داخل 

قد يرجع إلى فقر تجاربه ومعارفه وليس إلى  (QI)سنة الذكاء عند الطفل 
في التخفيض من  K-ABCلية ولهذا يساهم الـ ضعف استعدادته العق

األخطاء التشخيصية التي يوجه بموجبها األطفال خطأ إلى أقسام 
  .ومؤسسات المخصصة للمتخلفين عقليا

  �تــــــــــــا�-4?� - 5

هام جدا وينبغي أن يكون من األدوات المستعملة في  K-ABC إن اختبار
لهذا من الضروري أن .لنيكيمجال علم النفس المدرسي وعلم النفس االك

  :يوافق البيئة الثقافية واالجتماعية الجزائرية ويوصي الباحث بمشروعين هما

  .تقنين اختبارات سلمي السيرورات المعرفية -

  .تقنين وتكييف اختبارات سلم المعارف - 

ولبلوغ هاتين الغايتين يوصى بتشكيل لجنة من الباحثين المهتمين بالقياس 
ويكلفون بوضع خطة منهجية وعلمية للتكييف , راتالنفسي واالختبا

حتى يساهموا في  K-ABCوالسهر على تكوين تقنيين في  , والتقنين
  .الجانب اإلجرائي والتطبيقي من المشروعين
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