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اإلى َداْء
إلى معمـ البشرية األوؿ ،حبيبي وسيدي محمد عميو أفضؿ الصالة والتسميـ...
إلى الذيف قضوا في سبيؿ ربيـ لنحيا كراماً ،إلى أرواح شيداء فمسطيف...
إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ،إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ،إلى مف ارتجيت مف اهلل أف يمدد في
عمره ليرى ثما اًر قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار (أبي الحبيب) ،إلى مف ترقرقت عيناىا شوقاً وحباً في
رؤية حممي يغدو حقيقة ،إلى مف حفتني بالحب والحناف وأوصمتني بدمعيا ،ودعواتيا إلى بر األماف
(أمي الحبيبة) ...
إلى قرة العيف ونبض الفؤاد أعمامي واخوتي وأخواتي الذيف تذوقت معيـ العيش حموًا ،وم اًر ،فمكؿ منيـ
طعـ وشكؿ في الحب.
إلى مف تحممت معي عناء الظروؼ والدراسة ووقفت إلى جانبي في أحمؾ المحظات ،إلى مف جعؿ اهلل
بيني وبينيا المودة والرحمة (زوجتي الغالية) ،إلى ميجة قمبي وفرحي إلى مف يمدوني بالحب واألمؿ
(أوالدي سرحي وصييب وابنتي شذا العزيزة) ...
إلى الذيف ساندوني في إعداد ىذه الدراسة ،إلى الذيف ما قصدتيـ إال وجدتيـ ،إلى مف شرفني حضورىـ،
إف قمت شك ار فشكري لف يوفيكـ ،حق ًا سعيتـ فكاف السعي مشكو اًر...
إلى الكواكب الذيف كانوا عينة ليذه الدراسة ،وكانوا كونيا وفضاءىا ،إلى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ
في مدرسة عمورية...
إلى مف تربطني بو صمة قرابة قريبة كانت أـ بعيدة ،مف األىؿ ،واألقارب ،واألصدقاء ،إلى كؿ مف
شممني بسؤاؿ مخمص محفوف ًا بتمنيات صادقة ،ليطمئف عمى سير عممي أثناء إعدادي ليذه الدراسة ...
الى روح الدكتور الفاضؿ محمد جواد الخطيب وروح الدكتور عبد العظيم المصدر ....أسكنيـ اهلل فسيح
جناتو

إليكـ جميعا أىدي ىذا العمؿ

ب

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
الحمد هلل العظيـ سمطانة ،الواضح برىانو ،قدر األشياء بحكمتو ،وخمؽ الخمؽ بقدرتو،
أحمده عمى ما أسبغ عمى مف نعمو المتوافرة ،وانطالقاً مف قوؿ المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ
...القائؿ في الحديث الشريؼ ":من لم يشكر الناس ال يشكر اهلل".
فتقدي ار وعرفاناً مني ،أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى صرح العمـ والعمماء إلى جامعة األزىر،
والى كمية التربية بشكؿ عاـ ،وقسـ المناىج وطرؽ التدريس بشكؿ خاص.
فاالعتراؼ بالفضؿ لذويو فضيمة سامية ،فتتقدـ بعظيـ الشكر واالمتناف إلى سعادة
الدكتور :راشد محمد أبو صواوين أستاذ مناىج وطرؽ التدريس المساعد في جامعة األزىر
والدكتور جمال كامل الفميت ،عمى تفضميـ بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،فكانا خير موجو
لي وكاف لتوجيياتيـ القيمة ومالحظاتيما البناءة األثر األكبر في إخراجيا إلى حيز الوجود.
وال يفوتني أف أتوجو بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة :الدكتور/خميؿ عبد الفتاح حماد مناقشاً
خارجيا ،والدكتور/عبد الكريـ محمد لبد مناقشاً داخمياً ،لما ستضيفو مناقشتيـ مف إثراء ليذه
الدراسة.
وأني في لحظات تقديـ الشكر وعظيـ االمتناف ،أرجو أال أكوف قد أغفمت أخوة لي كانوا
عوناً في إنجاز ىذا العمؿ المتواضع ،وأكوف بذلؾ قد ذخرتيا ليـ عند مميؾ مقتدر.

الباحث
أمين أبو منديل

ت

ممخص الرسالة
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريبات الوعي الصوتي في تنمية ميارات القراءة الجيرية
لدى تالميذ الصؼ الرابع مف ذوي صعوبات التعمـ داخؿ غرؼ المصادر بغزة ،وتكونت العينة
مف( )23تممي ًذا مف تالميذ الصؼ الرابع األساسي بمدرسة عمورية األساسية بالمحافظة الوسطى،
وتـ اختيارىـ بطريقة قصدية وىـ مف شعبتيف ،الرابع ( )1وعددىـ(، )12والرابع ( )2وعددىـ
( )11ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى المجموعة
الواحدة ،حيث قاـ الباحث بتحديد ميارات القراءة الجيرية المناسبة ،كما تـ تصميـ عدد مناسب
مف التدريبات القائمة عمى الوعي الصوتي بما يتناسب مع تالميذ الصؼ الرابع مف ذوي
صعوبات التعمـ ،وتـ إعداد بطاقة مالحظة لقياس ميارات القراءة الجيرية لممجموعة تـ تطبيقيا
قبميا وبعديا  ،وتـ تدريس أفراد المجموعة باستخداـ تدريبات الوعي الصوتي لمدة تسعة أسابيع،
إحصائيا مف خالؿ اختبار ويمككسوف ،أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات
وبعد معالجة البيانات
ً

داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة
مالحظة ميارات القراءة الجيرية لصالح التطبيؽ البعدي ،كما أظيرت النتائج أف تدريبات الوعي
الصوتي كاف ليا أثر كبير في تنمية ميارات القراءة المستيدفة.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أىميا ما يمي:
 .1االىتماـ بالوعي الصوتي لتالميذ المرحمة األساسية ،وتدريب معممي المرحمة األساسية
عمى كيفية بناء أنشطة وتدريبات لتحسيف الوعي الصوتي.

 .2االىتماـ بالوعي الصوتي لتالميذ المرحمة األساسية الذيف يدرسوف بغرؼ المصادر
وتدريب معممي التربية الخاصة عمى كيفية بناء أنشطة وتدريبات لتحسيف الوعي الصوتي

لدى التالميذ.

 .3تزويد غرؼ المصادر بالوسائؿ التعميمية المختمفة والمؤثرات البصرية والسمعية المناسبة
والداعمة لتعمـ القراءة واكتساب مياراتيا.

ث

Abstract
The study aimed at finding out the effect of Phonological
awareness training on the development of verbal reading skills among
fourth grade students with learning disabilities within the resource rooms
in Gaza. The sample consisted of (23) fourth grade students in the central
Amuriya school in the central governorate، In order to achieve the
objective of the study، the researcher used the semi-experimental method
based on one group. The researcher identified the appropriate verbal
reading skills، and an appropriate number of exercises based on
Phonological awareness commensurate with the blame the group has
taught using Phonological awareness training for approximately nine
weeks. After the data were process statistically through the Wilkinson
test، the results showed that, there were significant differences the results
showed that Phonological awareness training had a significant impact on
the development of reading skills. The study presented a number of
recommendations، the most.
Important of which are the following:
1. Paying attention to the Phonological awareness of the basic stage
students، and training the basic stage teachers on how to build
activities and exercises to improve Phonological awareness.
2. Paying attention to the Phonological awareness of the primary
stage students studying the source rooms and training the special
education teachers on how to build activities and exercises to
improve the students' Phonological awareness.
3. Provide the resource rooms with different educational means and
the appropriate visual and audio effects to support reading and
learning skills.
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الفصل األول
اإلطاز العاو للدزاضة

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
تعػد المغػة الوسػػيمة التػي مػف خالليػػا يعبػر األفػراد عػف أفكػارىـ وعػػف انفعػاالتيـ ومشػػاعرىـ

كما وتعد حمقػة الوصػؿ التػي يػتـ مػف خالليػا التواصػؿ الفػردي والجمػاعي ،ومػف خالليػا يػتـ تبػادؿ
المشاعر واألحاسيس واألفكار ،وىي األداة التي تعتمد عمييا البشرية فػي أداء أدو ارىػا االجتماعيػة

واألكاديمية.

وتعتبػػر الطفولػػة المرحمػػة األساسػػية الكتسػػاب المغػػة ،والطفػػؿ يػػتعمـ المغػػة عمػػى الػػرغـ مػػف

تعقيدىا ،وتتـ عممية التعمـ ىػذه عمػى م ارحػؿ ،مػع أف سػرعة اكتسػاب الميػارات المغويػة تػتحكـ بيػا
عوامؿ بيئية وعقمية وجسمية (العزة.)176 :2003،

و يعد تعمـ القراءة ىدفا رئيسا لتعمـ أي لغة ،في مرحمػة التعمػيـ األساسػي ولكػف قػد يحػدث

تعثر في تحقيؽ ىذا اليدؼ ،ألسباب متعددة قد تكوف بسػبب طريقػة التػدريس التػي يوظفيػا المعمػـ
او بسػػبب يعػػود إل ػى التمميػػذ نفسػػو ،أو السياسػػة التعميميػػة المتعبػػة كػػالترفيع االلػػي أو خػػالؼ ذلػػؾ،
وىػػذا يػػؤدي إلػػي تالميػػذ يعػػانوف مػػف عػػدـ امػػتالؾ ميػػارة الق ػراءة ،ومػػف لػػـ يمتمػػؾ الق ػراءة ،سػػيكوف

متعث ار في المواد الدراسية األخرى ،ألف تعمـ المغة وسيمة وىدؼ في آف واحد ،وىذا يستوجب مػف
القائميف عمى العممية التعميمية التعممية التفكير مميا في حؿ ىذه المشكمة المعضمة .
وتتكوف القراءة مف عمميتيف أساسيتيف عممية ميكانيكية ويقصد بيػا رؤيػة القػاري لمحػروؼ
والكممػػات والتراكيػػب عػػف طريػؽ الجيػػاز البصػػري والسػػمعي والنطػػؽ بيػػا مػػف مخارجيػػا الصػػحيحة،
والثانية عممية عقمية يتـ خالليػا تفسػير المعنػي وتشػمؿ الفيػـ الصػريح والفيػـ الضػمني واالسػتنتاج

والتذوؽ واالستمتاع والتحميؿ.

وفػػي ضػػوء ذلػػؾ فػػءف الق ػراءة عمميػػة فكريػػة معقػػدة تشػػترؾ فػػي أدائيػػا ح ػواس متعػػددة ،كمػػا

تشػػمؿ قػػدرات وخط ػوات وميػػارات مركبػػة ،وىػػي تتجػػاوز حػػدود اإلدراؾ البصػػري لمرمػػوز المكتوبػػة
والنطػػؽ بيػػا ،إلػػى فيػػـ وترجمػػة مػػا يكمػػف فػػي ىػػذه الرمػػوز مػػف مػػدلوالت وأفكػػار وتحميميػػا ،ونقػػدىا،
والتفاعؿ معيا (الفميت)2007 ،

ويعػػاني بعػػض تالميػػذ المرحػػة األساسػػية مػػف صػػعوبات فػػي تعمػػـ القػراءة ،نتيجػػة مشػػكالت
تحديػػد أصػوات الكػػالـ وتعمػػـ كيفيػػة ربطيػػا بػػالحروؼ والكممػػات ،األمػػر الػػذي يشػػكؿ تباينػػاً ممحوظػاً

في قدرة التمميذ عمى القراءة وعمره الزمني.
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كما أف العديد مف األطفاؿ ذوي صػعوبات الػتعمـ يعػانوف مػف مشػكالت فػي االسػتخدامات

اآللي ػ ػػة واالجتماعي ػ ػػة لمغ ػ ػػة ،فق ػ ػػد يواجي ػ ػػوف مش ػ ػػكالت تتعمػ ػ ػؽ بتك ػ ػػويف التراكي ػ ػػب والجم ػ ػػؿ المغوي ػ ػػة
(عمى)165 :2011،
وقػػد بػػذؿ البػػاحثوف جيػػوًدا حثيثػػة لمتغمػػب عمػػى مختمػػؼ الصػػعوبات المغويػػة لػػدى التالميػػذ،

مرجعيف ىذه الصػعوبات إلػى عوامػؿ متعػددة منيػا النمائيػة والمكتسػبة والتربويػة ،فاتجػو العديػد مػف
البػػاحثيف إلػػى البحػػث عػػف ب ػرامج واسػػتراتيجيات وخطػػط تعميميػػة ،ووسػػائؿ لمتغمػػب عمػػى صػػعوبات

القراءة ،والعمؿ عمى تحسيف المستوى القرائي لمتالميذ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ ،فتظيرت
نتػػائج العديػػد مػػف الد ارسػػات إمكانيػػة تنميػػة ميػػارات القػراءة لػػدى التالميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ مػػف

خالؿ برامج تعميمية كدراسة مطر ( )2009والشوربجي( )2012ودراسة رجب()2007

وتحتػػاج معالجػػة الصػػعوبات القرائيػػة إلػػى تػػدخؿ س ػريع فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي ألف

التحدي ػػد المبك ػػر ،ومعالج ػػة مث ػػؿ ىػ ػؤالء التالمي ػػذ ،يك ػػوف ل ػػو أكب ػػر األث ػػر ف ػػي التغم ػػب عم ػػى تم ػػؾ
الصػػعوبات ،بينمػػا أغمػػب التالميػػذ الػػذيف يعػػانوف صػػعوبات قرائيػػة ولػػـ تعػػالج فػػتنيـ يظمػػوف تحػػت
مستوى اقرانيـ في القراءة في الصفوؼ العميا (طعيمو ،والشعيبي.)68:2006 ،
وفي ضوء ذلؾ فءف تمكػيف التالميػذ مػف أدوات القػراءة فػي المرحمػة األساسػية الػدنيا يعتبػر
اليػػدؼ الجػػوىري فػػي ىػػذه المرحمػػة ،واألدوات األساسػػية ىنػػا يقصػػد بيػػا تنميػػة قػػدرة تالميػػذ عمػػى

ترجمػػة الرمػػوز المكتوبػػة الػػى المغػػة الشػػفيية وتزويػػدىـ بالمصػػادر المعرفيػػة التػػي يحتاجونيػػا عنػػد
القراءة متضمنة المعمومات الصوتية متكاممة مع غيرىا مف المعمومات التي تفيد فػي تعمػـ القػراءة،

فقػػد اك ػػدت العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات العممي ػػة أف تعم ػػيـ القػ ػراءة يتطم ػػب اف ي ػػتعمـ األطف ػػاؿ األصػ ػوات،
ومعظػـ األطفػػاؿ لػػدييـ صػػعوبات فػػي ىػػذا الشػػتف وأثبتػػت ىػػذه الد ارسػػات أف إدراؾ األصػوات أكثػػر

أىمي ػػة ف ػػي تعم ػػيـ القػ ػراءة م ػػف ال ػػذكاء الع ػػاـ وم ػػف االس ػػتعداد لمقػ ػراءة والفي ػػـ االس ػػتماعي (طعيم ػػو
والشعيبي.)74:2006 ،

وفي ضوء ذلؾ فءف المعمومات الصوتية وطبيعة التركيب الصوتي لمغة وغيرىا مما يمكف
أف يتشكؿ منو الوعي الصوتي يمكف أف يسيـ في تيسير وتسييؿ التحصػيؿ الق ارئػي لػدى التالميػذ

وعميو ،فػءف مػف المفيػد لمعمػـ القػراءة فػي الصػفوؼ األولػي فػي المرحمػة االبتدائيػة ،أف يعػي التفرقػة
بيف الصوت ،والحرؼ الصوتي ،ألف ذلؾ يساعد عمى تنمية الوعي الصوتي ،بتصوات المغة لدى

تالميذ ىذه الفصوؿ (إبراىيـ.)109 :2008،
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وما ىذه الدراسة إال محاولة جادة تضاؼ إلى المحاوالت السابقة لمتغمب عمى مشػكالت

الميػػارات القرائيػػة مػػف خػػالؿ توظيػػؼ تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي وأثرىػػا فػػي تنميػػة ميػػارات الق ػراءة
لتالميذ الصؼ الرابع األساسي.

خمفية المشكمة:
بمػػا أف الباحػػث يعمػػؿ معممػػا لمتالميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف صػػعوبات الػػتعمـ فػػي مجػػاؿ المغػػة

العربية ،وىؤالء أصبحوا يشكموف ظاىرة الفتة لالنتباه ،حيث بمػغ عػددىـ لمعػاـ الد ارسػي(2016ـ-
2017ـ) ) (1765تممي ػ ػػذاً وتممي ػ ػػذة (و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ ،)2016،وق ػ ػػد فطن ػ ػػت و ازرة التربي ػ ػػة
والتعمػػيـ الفمسػطينية فقامػػت بتػػوفير ()50غػػرؼ’ مصػػادر مػػوزع’ عمػػى(  )52مدرسػػة ابتدائيػػة ،وقػػد

جيػػزت مني ػػا((13غرفػػة تجييػ ػ از ك ػػامال يعمػػؿ بي ػػا معممػ ػوف مؤىم ػوف ،لمتعام ػػؿ م ػػع ىػػذه الفئ ػػة م ػػف
التالميذ ،الذيف يعانوف مف تمؾ المشكمة ،عمماً بتنو ال يوجد منيػاج أو برنػامج خػاص لمتعامػؿ مػع
ىػذه الفئػػة  ،لػذا ارتػػتى الباحػػث أف يقػوـ بتجريػػب تػػدريبات الػوعي الصػػوتي ومعرفػػة أثرىػا فػػي نمػػو
ميارات القراءة .

مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما أثر تدريبات الوعي الصوتي فوي تنميوة ميوارات القوراءة لودى تالميوذ الصوف الرابوع األساسوي
من ذوي صعوبات التعمم بغرف المصادر بغزة؟

وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1مػػا ميػػارات القػراءة الجيريػػة المناسػػبة لتالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي مػػف ذوي صػػعوبات
التعمـ بغرؼ المصادر بغزة؟

 -2م ػػا إجػ ػراءات توظي ػػؼ ت ػػدريبات ال ػػوعي الص ػػوتي ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات القػ ػراءة ل ػػدى تالمي ػػذ
الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر بغزة؟

 -3ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ).0.5 ≤ بػػيف متوسػػطي
درجات مجموعة الدراسة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعػدي لبطاقػة مالحظػة ميػارات
القراءة الجيرية؟

 -4مػا حجػـ التػتثير لتوظيػػؼ تػدريبات الػوعي الصػػوتي فػي تنميػة ميػػارات القػراءة لػدى تالميػػذ
الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر بغزة؟
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فروض الدراسة:
 -1ال توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة ( ≤  ).0.5بػ ػػيف متوسػ ػػطي
درجات مجموعة الدراسة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعػدي لبطاقػة مالحظػة ميػارات
القراءة الجيرية.

 -2اليحقػػؽ توظيػػؼ تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي حجػػـ تػػتثير بقيمػػة ()%14فػػي تنميػػة ميػػارات
القراءة الجيرية لدى ذوي صعوبات التعمـ.

أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى تحقيق ما يمي:
 -1تحديػ ػػد مي ػ ػػارات القػػ ػراءة الجيري ػ ػػة المناس ػ ػػبة لتالميػ ػػذ الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع االساس ػ ػػي م ػ ػػف ذوي
صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر.

 -2تحديػػد إجػراءات توظيػػؼ الػػوعي الصػػوتي فػػي تػػدريس تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي مػػف
ذوي صعوبات التعمـ.

 -3معرفة أثر تدريبات الوعي الصوتي في تنمية ميارات القراءة لعينة الدراسة.

 -4معرفة داللة الفروؽ في مستوى امتالؾ ميػارات القػراءة بػيف أفػراد افػراد العينػة قبػؿ تطبيػؽ
تدريبات الوعي الصوتي وبعدىا.

أىمية الدراسة:
يمكف تمخيص أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ النقاط التالية:
 -1قػػد تفيػػد نتػػائج الد ارسػػة القػػائميف عمػػى مؤسسػػات التربيػػة والتعمػػيـ وخصوصػػا قسػػـ التربيػػة
الخاصة إليجاد طريقة تكوف أكثر فاعمية ويسر في تعميـ ميارات القراءة.

 -2قد تساعد نتائج ىذه الدراسة معممي التربية الخاصة في التغمب عمى الصعوبات التي
تواجييـ في تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر.

 -3قد تفيد المشرفيف مف خالؿ عقػد ورش العمػؿ ولقػاءات تدريبيػة لمعممػي المرحمػة األساسػية
لتسميط الضوء عمى الوعي الصوتي وتدريباتو ،وكيفية توظيفيا في تدريس القراءة.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:
الحد المكاني :محافظة الوسطى.
الحد الزماني :الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 2017ـ – 2018ـ.
الحد المؤسساتي :مدرسة عمورية األساسية لمبنيف.
الحد البشري :عينة مف تالميذ الصؼ الرابع مف ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر.
الحد األكاديمي :ميا ارت القراءة الجيرية المناسبة لتالميذ الصؼ الرابع وذوي صعوبات التعمـ .

مصطمحات الدراسة:
 -1الوووعي الصوووتي :يشػػير إلػػى قػػدرة الطفػػؿ عمػػى فيػػـ أف مجػػرى الكػػالـ يمكػػف تجزئتػػو إلػػى
وحدات صوتية أصغر كالكممات والمقاطع واألصوات (سعد .)35 :2012،

وأشار (ستانوفيتش)  Stanovichإلى أف الوعي الصػوتي يتمثػؿ فػي القػدرة عمػى التعامػؿ

بشكؿ واضح مع الوحدات الصوتية الكمية والمقطعة (جالؿ الديف)139 :2006،

ويعرفووو الباحووث إجرائيووا :بتن ػو قػػدرة التمميػػذ عم ػى تجزئػػة الجمػػؿ التػػي يسػػمعيا إلػػى كممػػات
والكممات إلى مقاطع والمقاطع إلى حروؼ وأف يميز أصواتيا بشكؿ صحيح.
ويقصد بتدريبات الوعي الصوتي إجرائيا أف يعػي المػتعمـ اف الكػالـ ىػو عبػارة عػف جمػؿ والجمػؿ
عبػػارة عػػف كممػػات والكممػػات عبػػارة عػػف مقػػاطع والمقػػاطع عبػػارة عػػف أص ػوات منفػػردة ويكػػوف لديػػو
القػدرة عمػػى ربػػط ىػذه المكونػػات مػػع بعضػػيا الػبعض لتكػػويف لغػػة سػميمة والتالعػػب باألصػوات مػػف
خالؿ الحذؼ واالضافة والتبديؿ والسجع.

 -2ميووارات الق وراءة :تمػػؾ العمميػػة التػػي تػػتـ فييػػا ترجمػػة الرمػػوز الكتابيػػة إلػػى ألفػػاظ منطوقػػة،
وأصوات مسموعة ،متباينة الداللة حسب ما تحمؿ مف معنى (إبراىيـ.)99 :2008 ،
ويعرفيووا الباحووث إجرائي واً :ويتضػػح مػػف التعريفػػات السػػابقة أف الق ػراءة الجيريػػة تتمثػػؿ فػػي

إعطػاء الرمػوز المكتوبػة الصػوت المناسػب مػف حيػث المخػرج والحركػػة النطػؽ السػميـ لمكممػات مػػف
خالؿ ضبطيا السميـ بحركاتيا وسكونيا ومراعاة عالمات الترقيـ.

 -3صعوبات التعمم :عرفيا (صموئيؿ كيرؾ)  Samul Kirkبتنيػا :المصػطمح الػذي يسػتخدـ
لوص ػػؼ مجموع ػػة األطف ػػاؿ ال ػػذيف يع ػػانوف م ػػف اض ػػطرابات تط ػػور المغ ػػة والك ػػالـ والقػ ػراءة
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وميارات التواصؿ االجتمػاعي ،مػع اسػتثناء األطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف اإلعاقػات الحسػية

أو التخمؼ العقمي مف فئة ىؤالء األطفاؿ (سييؿ )19 :2012،

ويعرفيا الباحث إجرائيا :بتنيا مجموعو مف االضطرابات في العمميات العقمية العميػا التػي
طبيعيا وال يعاني مف حرماف بيئيا أو إعاقة حسية.
تصيب الطفؿ الذي يكوف ذكاؤه
ً
 -4غرفة المصادر :تعرؼ و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسػطينية ( )2005غػرؼ المصػادر
إنيػػا :غػػرؼ صػػفية ممحقػػة بالمدرسػػة العاديػػة تكػػوف مجي ػزة بمػػا يمػػزـ مػػف وسػػائؿ وألعػػاب
تربوي ػػة وأث ػػاث مناس ػػب ،يعم ػػؿ فيي ػػا معم ػػـ تربي ػػة خاص ػػة م ػػدرباً ت ػػدريباً خاصػ ػاً لمعم ػػؿ م ػػع

التالمي ػػذ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ ،ويقض ػػي ىػ ػؤالء التالمي ػػذ ج ػػزًء م ػػف ي ػػوميـ الد ارس ػػي فيي ػػا
لدراسة (مادتي المغة العربية والرياضيات) ،أمػا بػاقي المقػررات فتكػوف فػي الصػؼ العػادي
مع زمالئيـ العادييف (الصباح وشناعة.)2149 :2010 ،

ويعرفيوووا الباحوووث إجرائيوووا :بتني ػػا غرف ػػة ص ػػفي’ مجيػ ػزة بالكام ػػؿ بتث ػػاث وأدوات تعميمي ػػة
مساعدة تناسب التالميػذ ذوي صػعوبات الػتعمـ ،والتػي يػتـ فييػا تنفيػذ المواقػؼ التعميميػة المتضػمنة
تدريبات الوعي الصوتي بغرض تنمية ميا ارت القراءة لدى التالميذ.
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الفصل الجاىي
اإلطاز اليظسي للدزاضة
 المحىر األول :صعىباث الخعلم
 المحىر الثاني :القزاءة الجهزيت
 المحىر الثالث :الىعي الصىحي

الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرضاً لإلطار النظري ليذه الدراسة والذي تكوف مف ثالثة

مجاالت ،المجاؿ األوؿ يتناوؿ صعوبات التعمـ ،والثاني حوؿ القراءة الجيرية ،أما المحػور الثالػث
فيتحدث عف الوعي الصوتي.

المحور األول
صعوبات التعمم
تعػػد ص ػػعوبات ال ػػتعمـ م ػػف الموض ػػوعات الميم ػػة فػػي الوق ػػت الحاض ػػر ف ػػي مج ػػاؿ التربي ػػة

ػر مػف الميتمػيف عمػػى اخػتالؼ اختصاصػاتيـ كاألطبػاء وعممػػاء
الخاصػة ،حيػث القػت اىتمامػاً كبي اً
النفس وعمماء التربية وعمماء االجتماع والمعممػيف وأوليػاء األمػور وغيػرىـ ،لت ازيػد أعػداد المصػابيف

بيػا نتيجػػة لمتطػور الحاصػػؿ فػي عمميػػات الكشػؼ والتشػػخيص والتقيػيـ والػػوعي المت ازيػد لػػدى أوليػػاء
األمػػور ،ال ػػذيف أصػ ػبحوا يقػػارنوف أبن ػػاءىـ ب ػػتقرانيـ ،حتػػى ف ػػي األم ػػور البسػػيطة ،كم ػػا أف مظ ػػاىر

صعوبات التعمـ قد تشترؾ مع مظاىر فئات أخرى ،كاإلعاقة العقمية والسمعية والبصرية والمغوية.

قياس ػا بالفئػػات التقميديػػة األخػػرى ،لكنيػػا تشػػكؿ
وتعػػد ىػػذه الفئػػة مػػف الفئػػات الحديثػػة نسػ ً
ػبيا ً
شريحة كبيرة تفوؽ كؿ فئات التربية الخاصة ،وقد يمكف القوؿ :إف ىذه الفئة شائكة لتعػدد أسػبابيا

ومظاىرىا ،فقد يكوف أحدىـ لديو صعوبة تعميمية ولسبب ما ،وقد يكوف لسبب آخػر مػع فػرد آخػر
لنفس الصعوبة (أي أف الصعوبة نفسيا قد تكوف مع شخصيف ولكف األسباب مختمفة) .وقد يكوف

متتخ ار في مظير أو أكثر ،لكنو قد يكوف مبدعاً في جوانب أخرى .وال أدؿ عمى ذلؾ مف مشاىير
خػػدموا العػػالـ مثػػؿ :إينشػػتايف وأديسػػوف ودفنشػػي وأندرسػػوف ورودف وبيػػؿ وغيػػرىـ كثيػػر (الظػػاىر،
.)9 :2008
تعريفات ذوي صعوبات التعمم:
تعػػرؼ جمعيػػة األطفػػاؿ ال ارشػػديف ذوي الصػػعوبات التعميميػػة :بتنيػػا حالػػة مسػػتمرة يفتػػرض

أنيػ ػػا تعػ ػػود لعوامػ ػػؿ عصػ ػػبية تتػػػدخؿ فػ ػػي نمػ ػػو وتكامػ ػػؿ الق ػػدرات المفظيػ ػػة وغيػ ػػر المفظيػ ػػة ،وتوجػ ػػد
الصػػعوبات التعميميػػة كحالػػة إعاقػػة واضػػحة مػػع وجػػود قػػدرات عقميػػة تتػراوح بػػيف عاديػػة (متوسػػطة)

إلى فوؽ عادية ،وأنظمة حسية حركية متكاممة مع فرص تعميـ مالئمة وكافية ،وتتبايف ىذه الحالة
فػي درجػػة ظيورىػػا وفػػي درجػػة شػدتيا .ويمكػػف ليػػذه الحالػػة أف تػػؤثر مػدى الحيػػاة عمػػى تقػػدير الفػػرد
لذاتو ،والتربية ،والمينة والتكيؼ االجتماعي أو أنشطة الحياة اليومية (رزؽ.)40 :2010 ،
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وتعػػرؼ بتنيػػا :مجموعػػة متغػػايرة مػػف االضػػطرابات النابعػػة مػػف داخػػؿ الفػػرد ،التػػي يفتػػرض

أنيا تعود إلى خمؿ وظيفي في الجياز العصبي المركزي ،تتجمى عمى شػكؿ صػعوبات ذات داللػة
فػػي اكتسػػاب وتوظيػػؼ الميػػارات المفظيػػة وغيػػر المفظيػػة والفكريػػة ،وتظيػػر فػػي حيػػاة الفػػرد ،وتكػػوف
مرتبطة بما ال يعتبر في عدادىا مف مشكالت في التنظيـ الذاتي والتفاعؿ االجتماعي .وقػد تكػوف

متوافقة بما ال يعتبر سببا ليا مف إعاقات حسية أو عقمية أو انفعاليػة أو اجتماعيػة ،ومػف مػؤثرات
خارجية كاالختالفات الثقافية أو التعميـ غير المالئـ (سميماف.)102 :2005 ،

ويعرؼ األطفاؿ ذوو صعوبات الػتعمـ بػتنيـ فئػة مػف األطفػاؿ ال يعػانوف مػف إعاقػة عقميػة
أو حسػية (سػػمعية –بصػرية) أو حرمانػاً ثقافيػاً أو بيئيػاً أو اضػطراباً انفعاليػاً بػػؿ ىػـ أطفػػاؿ يعػػانوف
مػػف اضػػطرابات فػػي العمميػػات العقميػػة أو النفسػػية األساسػػية التػػي تشػػمؿ االنتبػػاه ،واإلدراؾ وتكػػويف

المفي ػػوـ ،والت ػػذكر وح ػػؿ المش ػػكالت ويظي ػػر ص ػػداه ف ػػي ع ػػدـ الق ػػدرة عمػ ػى تعم ػػـ القػ ػراءة والكتاب ػػة

والحساب ،وما يترتب عميو سواء في المدرسة االبتدائية أو فيما بعد مف قصور في المواد الدراسية
المختمفة ،لذلؾ يالحظ اآلباء والمعمموف أف ىؤالء األطفاؿ ال يصموف إلى نفس المستوى التعميمػي

الذي يصؿ لو زمالؤىػـ مػف نفػس السػف ،بػالرغـ مػف أف لػدييـ قػدرات عقميػة ونسػبة ذكػاء متوسػطة

(النجار وآخروف.)91 :2008 ،

وتعرؼ جمعية أطفاؿ صعوبات التعمـ صعوبات التعمـ :بتنيا حالة متقادمة ومزمنة ،ذات

منشت عصبي يؤثر عمى قدرات الفرد المفظية وغير المفظية ،بحيث تحوؿ دوف تطػور وتكامػؿ ىػذه

القدرات .ويكوف االضطراب متبايناً في شدتو ويؤثر عمى حياة االنسػاف وعمػى تقػديره لذاتػو ،وعمػى
تتىيمو الميني ،وحياتو االجتماعية وعمى مستوى نشاطاتو اليومية (العزة.)136 :2002،

ويعرفيا الباحث إجرائياً :بتنيا مجموعو مف االضطرابات في العمميػات العقميػة العميػا التػي

طبيعيا وال يعاني مف حرماف بيئيا أو إعاقة حسية.
تصيب الطفؿ الذي يكوف ذكاؤه
ً

ولقد قسـ الباحثوف صعوبات التعمـ إلى نػوعيف رئيسػيف ىمػا صػعوبات تعمػـ نمائيػة تتعمػؽ

باضػ ػػطراب أو خمػ ػػؿ فػ ػػي العمميػ ػػات األساسػ ػػية الالزمػ ػػة لمػ ػػتعمـ األكػ ػػاديمي مثػ ػػؿ :االنتبػ ػػاه والتػ ػػذكر
واإلدراؾ ،والتفكير ،والمغة ،والعمميات اإلدراكية-الحركية .وصػعوبات تعمػـ أكاديميػة " تػرتبط بػتعمـ

ميارات القراءة والحساب والكتابة والتيجئة (بطرس.)46 :2010،

وتختمػػؼ التقػػديرات حػػوؿ أعػػداد أو نسػػب األطفػػاؿ ذوي الصػػعوبات التعميميػػة اختالف ػاً كبي ػ اًر جػػداً،
وذلؾ بسبب عدـ وضوح التعريؼ مػف جيػة ،وبسػبب عػدـ تػوفر اختبػارات متفػؽ عمييػا لمتشػخيص

مف جية أخرى .ففي حػيف يعتقػد بعضػيـ أف نسػبة حػدوث صػعوبات الػتعمـ ال تصػؿ إلػى (( %1
يعتقد اخروف أف النسبة قد تصػؿ إلػى ( (%20إال أف النسػبة المعتمػدة ىػي (( )% 5-3الخطيػب
1.

والحدي ػ ػػدي .)8 :2009،ويتضػ ػ ػح مم ػ ػػا س ػ ػػبؽ أف التالمي ػ ػػذ ذوي ص ػ ػػعوبات ال ػ ػػتعمـ يع ػ ػػانوف م ػ ػػف

اضػػطرابات فػػي العمميػػات العقميػػة التػػي تػػؤثر بالسػػمب عمػػى عمميػػات التحميػػؿ والتجميػػع الص ػوتي
لمحروؼ والمقاطع وتكويف الكممات.

أسباب صعوبات التعمم:
ىن ػػاؾ أس ػػباب كثيػ ػرة متنوع ػػة لص ػػعوبات ال ػػتعمـ تناولي ػػا الب ػػاحثوف ،ويمك ػػف تص ػػنيؼ ى ػػذه

األسباب إلى ما يمي:

أوالً :األسباب الداخمية (النجار وآخروف:)92 :2008،
 التركيب البنائي والوظيفي لممخ.
 األسباب الوراثية (الجينات).
 األسباب الحيوية الكيميائية.

ثانيا :األسباب الخارجية (البيئية) (رزؽ:)45-44 :2010،
 وضع األسرة االقتصادي والثقافي.

 نماذج التعمـ الضرورية في مرحمة الطفولة المبكرة.
 عدـ استالـ الطفؿ نماذج كمية ونوعية مف األنشطة المغوية.

 األساليب المستخدمة في عممية التنشئة كاألساليب غير التربوية (الشدة والتفرقػة والحمايػة
الزائدة ،والرفض الدائـ).

 أساليب المدرس غير التربوية وطرؽ تعميمية قديمة.

 األساليب غير التربوية مف المعمميف تجاه التالميذ في العقاب.
 دخوؿ األطفاؿ في سف أقؿ مف سف أقرانيـ إلى المدرسة

المحكات التي استخدمت في تحديد صعوبات التعمم:
اسػػتخدـ البػػاحثوف مجموعػػو مػػف المحكػػات فػػي تحديػػد صػػعوبات الػػتعمـ ،ومػػف أبػػرز ىػػذه

المحكات ما يمي:

 .1محك التباين (التباعد) :أشارت إلى ذلؾ تعريفات عديدة وىو التبايف بيف القدرات الحقيقية
لمفرد واألداء ،وقد يكوف التبايف في الوظائؼ النفسية والمغوية ،وقد ينمو بشكؿ طبيعي في
وظيفػػة مػػا ويتػػتخر فػػي أخػػرى ،فمػػثالً قػػد ينمػػو بشػػكؿ طبيعػػي فػػي المغػػة ،ولكنػػو يتػػتخر فػػي

الجانب الحركي ،وقد يكوف العكس فينمو في الجانب الحركي ولكنو يعاني مف قصور فػي
المغػػة ،ويقصػػد بػػو تباعػػد المسػػتوى التحصػػيمي لمتمميػػذ فػػي مػػادة عػػف المسػػتوى المتوقػػع منػػو
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حسػػب حالتػػو ،ولػػو مظي ػراف  :تباعػػد واضػػح فػػي نمػػو العديػػد مػػف السػػموكيات النفسػػية مثػػؿ

(االنتبػػاه ،التمييػػز ،المغػػة ،القػػدرة البص ػرية الحركيػػة ،الػػذاكرة ،إدراؾ العالقػػات) .تباعػػد بػػيف
النمػو العقمػي العػػاـ والخػاص والتحصػػيؿ األكػاديمي ،ففػػي مرحمػة مػػا قبػؿ المدرسػػة عػادة مػػا

يالحظ التخمؼ األكاديمي في المستويات الصفية المختمفة (مصطفي.)30 :2005،

 .2محووك االسووتبعاد :وىػػو المحػػؾ الػػذي يعتمػػد عمػػى التشػػخيص الػػدقيؽ بػػيف صػػعوبات الػػتعمـ
واإلعاقات األخرى ،ألف مظػاىر صػعوبات الػتعمـ واإلعاقػات األخػرى مثػؿ اإلعاقػة العقميػة
واالنفعاليػػة مشػػتركة (الظػػاىر .)27 :2008 ،حيػػث يسػػتبعد عنػػد التشػػخيص وتحديػػد فئػػة

صػػعوبات الػػتعمـ الحػػاالت اآلتيػػة :التخمػػؼ العقمػػي ،اإلعاقػػة الحسػػية ،المكفوفػػوف ،ضػػعاؼ
البص ػػر ،الص ػػـ ،ض ػػعاؼ الس ػػمع ،ذوو االض ػػطرابات االنفعالي ػػة الش ػػديدة مث ػػؿ االندفاعي ػػة
والنشاط الزائد ،وحاالت نقص فرص التعمـ أو الحرماف الثقافي (مصطفى.)31 :2005،

 .3محك التربية الخاصة :ويرتبط بالمحػؾ السػابؽ ومفػاده أف ذوي صػعوبات الػتعمـ ال تصػمح
ليػػـ طػػرؽ التػػدريس المتبعػػة مػػع التالميػػذ العػػادييف ،إف فكػرة محػػؾ التربيػػة الخاصػػة ىػػي أف
األطف ػػاؿ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ يص ػػعب عم ػػييـ ال ػػتعمـ وف ػػؽ الط ػػرؽ التقميدي ػػة المتبع ػػة م ػػع

األطفػػاؿ الػػذيف لػػيس لػػدييـ صػػعوبات تعمػػـ ،كمػػا أف الطػػرؽ الخاصػػة باإلعاقػػات األخػػرى

والمس ػػتخدمة م ػػع المع ػػاقيف س ػػمعيا وبصػ ػرياً وعقميػ ػاً ى ػػي األخ ػػرى ق ػػد ال تتناس ػػب م ػػع ذوي

صػػعوبات الػػتعمـ  ،وانمػػا يحتػػاجوف إلػػى طػػرؽ خاصػػة  ،لػػذلؾ يكػػوف محػػؾ التربيػػة الخاصػػة
ىو المحؾ الذي يمكف استخدامو لتحديد ىذه الفئة (الظاىر.)27 :2008 ،

 .4محووك المشووكالت المرتبطووة بالنضوووج :أي معػػدالت النضػػج ،وقػػد يكػػوف ذلػػؾ غيػػر مػػنظـ،
بمعنى أف الخمؿ في عممية النضج قد يؤذي إلى صعوبة تعميمية ،مما يعيػؽ تعمميػـ المغػة

ومف ثـ تقديـ برامج تربوية تصحح قصور النمو الذي يعوؽ عمميات التعمـ سواء كاف ىذا
القصػػور يرجػػع لعوامػػؿ وراثيػػة أو تكوينيػػة أو بيئيػػة ،ومػػف ثػػـ يعكػػس ىػػذا المحػػؾ الفػػروؽ

الفردية في القدرة عمى التحصيؿ (كوافحة وعبد العزيز.)183 :2003 ،

 .5محووك العالمووات الفيورولوجيووة :حيػػث يمكػػف االسػػتدالؿ عمػػى صػػعوبات الػػتعمـ مػػف خػػالؿ
التمػػؼ العضػػوي البسػػيط فػػي المػػخ الػػذي يمكػػف فحصػػو مػػف خػػالؿ رسػػاـ المػػخ الكيربػػائي

ويػػنعكس االض ػطراب البسػػيط فػػي وظػػائؼ المػػخ وفػػي االضػػطرابات العقميػػة ،ومػػف الجػػدير
بالذكر أف االضطرابات في وظػائؼ المػخ تػنعكس سػمبياً عمػى العمميػات العقميػة ممػا يعػوؽ

اكتس ػػاب الخبػ ػرات التربوي ػػة وتطبيقي ػػا واالس ػػتفادة مني ػػا ب ػػؿ ي ػػؤدي إل ػػى قص ػػور ف ػػي النم ػػو
االنفعالي واالجتماعي ونمو الشخصية العامة (مصطفي .)31 :2005،
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خصائص ذوي صعوبات التعمم:
يتسػػـ األف ػراد ذوو صػػعوبات الػػتعمـ بمجموعػػة مػػف الخصػػائص يمكػػف تحديػػدىا فيمػػا يمػػي

(البراىيـ:)547:2017 ،

 الخصوووائص المغويوووة :ق ػػد يع ػػاني التالميػػذ ذوو ص ػػعوبات ال ػػتعمـ مػػف ص ػػعوبات ف ػػي المغ ػػةاالستقبالية والمغة التعبيرية ،وعدـ وضوح بعض الكالـ بحيث يحدث نتيجة حذؼ أو إبداؿ
أو تشويو أو إضافة أو تكرار لبعض أصوات الحروؼ.

 الخصائص االجتماعية والسموكية :يظير عمػى األطفػاؿ ذوي صػعوبات الػتعمـ العديػد مػفالمشػػكالت االجتماعيػػة والسػػموكية ،التػػي تميػػزىـ عػػف غيػػرىـ مػػف األطفػػاؿ ،ومػػف أىػػـ ىػػذه
المشكالت :صعوبة في فيـ مشاعر اآلخريف ،وعجز في تبادؿ الحوار مػع اآلخػريف ،عػدـ

الق ػػدرة عم ػػى تك ػػويف الص ػػداقات ،ض ػػعؼ الق ػػدرة عم ػػى التعبي ػػر ع ػػف المش ػػاعر ف ػػي المواق ػػؼ

المناسبة.

 الخصوووائص المعرفيوووة :تتمث ػػؿ ف ػػي انخف ػػاض التحص ػػيؿ الواض ػػح ف ػػي واح ػػدة أو أكث ػػر م ػػفالميارات األكاديمية األساسية وىي:

 -1القراءة :تعد القراءة ىي أكثر المشكالت التي يمكف أف يواجيػا التالميػذ ذوو صػعوبات
الػػتعمـ ،ومػػف ىػػذه المشػػكالت ،تك ػرار الكػػالـ ،فقػػداف مكػػاف الكتابػػة والق ػراءة ،الخمػػط بػػيف

الكممػػات واألحػػرؼ المتشػػابية ،اسػػتخداـ األصػػبع فػػي تتبػػع سػػطور الق ػراءة ،ال يق ػ أر عػػف
رغبة (العزة.)183 :2002،

 -2الحسػػاب :ميػػارة الحسػػاب والمفػػاىيـ العدديػػة ميمػػة لحيػػاة الفػػرد اليوميػػة ،ومػػف مظػػاىر
ص ػػعوبات الحس ػػاب ،يص ػػعب عمي ػػو المطابق ػػة ب ػػيف االرق ػػاـ والرم ػػوز ،ال يت ػػذكر القواع ػػد

الحسابية ،يخمط بيف األعمدة والفراغات ،يصعب عميو إدراؾ المفاىيـ الحسابية ،يواجػو

صػػعوبة ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت المتض ػػمنة ف ػػي القص ػػص (الخطي ػػب والحدي ػػدي:2009 ،
.)81

 -3التيجئ ػػة :أك ػػد الكثي ػػر م ػػف الب ػػاحثيف أف أخط ػػاء التيجئ ػػة الت ػػي يق ػػع فيي ػػا التالمي ػػذ ذوو
ص ػػعوبات ال ػػتعمـ ق ػػد تختم ػػؼ ع ػػف أخط ػػاء التيجئ ػػة الت ػػي يق ػػع فيي ػػا التالمي ػػذ غي ػػر ذوي
صػػعوبات الػػتعمـ ،ومػػف تمػػؾ األخطػػاء صػػعوبة فػػي الػربط بػػيف الصػػوت والحػػرؼ ،وعػػدـ

القدرة عمى استخداـ الميارات اإلمالئية بشكميا الصحيح مثؿ (الالـ الشمسػية والقمريػة،
والتاء المفتوحة والمربوطة) (البراىيـ.)547:2017 ،

 -4الكتابػ ػػة :مػ ػػف المعػ ػػروؼ أف ميػ ػػارة الكتابػ ػػة ميمػ ػػة فػ ػػي حيػ ػػاة اإلنسػ ػػاف ،حتػ ػػى يسػ ػػتطيع
التواص ػػؿ مػ ػػع الع ػػالـ الخػػػارجي ،وصػ ػػعوبات الكتاب ػػة تعػ ػػرؼ ب (عس ػػر الكتابػػػة) ومػػػف
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مظػاىر صػعوبات الكتابػػة ،أف الطفػؿ ال يسػػتطيع أف يكتػب بشػيء مػػف التمقائيػة كتق ارنػػو

جميا ،في إمالئو وكثرة أخطائو المغوية والنحويػة فضػالً عػف
اآلخريف ،وربما يظير ذلؾ ً
عدـ التنسيؽ والتنظيـ بيف األحرؼ والكممات والسطور (الظاىر.)242 :2008 ،

وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالوعي الصػػوتي لػػدى األشػػخاص ذوي صػػعوبات الػػتعمـ فقػػد أظيػػرت بعػػض
الدراسات أف األشخاص ذوي صعوبات التعمـ يكوف الػوعي الصػوتي لػدييـ أقػؿ مػف العػادييف مثػؿ

د ارسػػة خصػػاونة ( ، )2014ود ارسػػة الشػػحات ( ،)2012وىػػذا يػػؤثر عمػػى مسػػتوى القػػدرة القرائيػػة

لػػدييـ ،لػػذلؾ تناولػػت الكثيػػر مػػف الد ارسػػات تنميػػة الػػوعي الصػػوتي لػػدى األشػػخاص ذوي صػػعوبات
الػػتعمـ لمسػػاعدتيـ عمػػى تحسػػيف القػػدرة القرائيػػة ومػػف ىػػذه الد ارسػػات التػػي اسػػتيدفت ذوي صػػعوبات

الػػتعمـ عينػػة لبحثيػػا د ارسػػة الفارسػػي( ،)2017ود ارسػػة قحػػوؼ ( ،)2017ود ارسػػة أحمػػد (،)2016
ودراسة المصري ( ،)2016ودراسة خصاونة ( ،)2014ودراسة الشحات ( ،)2012ودراسة مطر

(.)2009

رعاية األطفال ذوي صعوبات التعمم:
يترتػ ػػب عم ػ ػى المعانػ ػػاة مػ ػػف صػ ػػعوبات الػ ػػتعمـ العديػ ػػد مػ ػػف المشػ ػػكالت المدرسػ ػػية النفسػ ػػية

والسموكية التي تؤثر عمى التمميذ وأقرانو في الفصؿ الدراسي ،وقد تقؼ صػعوبات الػتعمـ عقبػة فػي
طريػػؽ تقػػدـ التمميػػذ مؤديػػة إلػػى الفشػػؿ التعميمػػي أو التسػػرب م ػف المدرسػػة فػػي الم ارحػػؿ التعميميػػة

المختمفة إذا لـ يتـ مواجيتيا والتغمب عمييا.

ويحتػػاج التالميػػذ ذوو صػػعوبات الػػتعمـ إلػػى رعايػػة ومتابعػػة بحيػػث تقػػدـ ليػػـ بػرامج تربويػػة

خاصة تساعدىـ عمى مواجية مشكالتيـ التعميمية

فيجب أف يعي المعمـ أف صعوبة التعمـ ليسػت حالػة مستعصػية ال يمكػف تعميميػا ،بػؿ اف
ىذه الفئة تتمتع بذكاء طبيعي كباقي أقرانيـ ويجب توفير بيئة مناسبة لتعميميـ مف خالؿ تزويدىا
بالوسائؿ المؤثرة السمعية والبصرية وطرؽ التدريس التي تراعي قدراتيـ.

وعمػػى المعمػػـ مالحظػػة أي تػػتخر فػػي نمػػو ميػػارات التالميػػذ ،والعم ػؿ عمػػى اكتشػػاؼ نقػػاط

القػػوة لػػدييـ وتشػػجيعيا ،والتعػػرؼ عمػػى نقػػاط ضػػعفو ومسػػاعدتيـ فػػي التغمػػب عمييػػا ،ولمعمػػـ المػػادة
دوره ف ػي اكتشػػاؼ صػػعوبات الػػتعمـ ،في ػو الشػػخص الػػذي يتعامػػؿ مباش ػرة مػػع التالميػػذ ويقػػدـ ليػػـ

المساعدة باإلضافة إلى الدور الذي يقوـ بو معمػـ التربيػة الخاصػة ،فمػف مظػاىر دور معمػـ المػادة
اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ لدى التالميذ واعداد برامج تعميميػة عالجيػة ،وتشػجيع التمميػذ عمػى

اكتشػػاؼ العالقػػات المختمفػػة بػػيف الم ػواد ،واسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تعميميػػة مناسػػبة ووسػػائؿ تعميميػػة
متنوعػػة ،وم ارعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة وتكميػػؼ التمميػػذ بتنشػػطة خاصػػة تتناسػػب مػػع الخطػػط التربويػػة
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والتعميميػػة العالجيػػة لػػذوي صػػعوبات الػػتعمـ ،باإلضػػافة الػػى إش ػراؾ التمميػػذ فػػي األنشػػطة المدرسػػية

المختمفة (الخزرمي.)2018،

وفيمػػا يتعمػػؽ بػػدور معمػػـ التربيػػة الخاصػػة فيػػو يتحػػدد فػػي أج ػراء االختبػػارات التشخيصػػية

والتقويميػػة لموقػػوؼ عمػػى الصػػعوبات التػػي يعػػاني منيػػا التمميػػذ وتحديػػدىا بدقػػة س ػواء كانػػت فػػي
االدراؾ أو التذكر أ غيرىا ووضع خطة تربوية فردية تتضمف األىداؼ المراد تحقيقيا كما تتضمف
أساليب العالج و الوسػائؿ و األنشػطة التػي ستسػتخدـ لتحقيػؽ األىػداؼ باإلضػافة إلػى اسػتخداـ
غرفػػة المصػػادر لتقػػديـ العػػوف الكػػافي لمتمميػػذ بحيػػث يكػػوف التعمػػيـ فرديػػا أو فػػي مجموعػػات صػػغيرة

حس ػػب الحاج ػػة م ػػع تقب ػػؿ التالمي ػػذ كم ػػا ى ػػـ و تش ػػجيعيـ و اختي ػػار االس ػػتراتيجيات المناس ػػبة لي ػػـ

(الخزرمي.)2018،

وفيما يتعمؽ بصعوبات القراءة فءف عممية معالجتيا تحتاج الى تشخيص دقيؽ حتى يتسػنى لممعمػـ

التعامؿ معيا بشكؿ منيجي.

يعتمد في تشخيص صعوبات القراءة ،عموى بعوض األسواليب التاليوة( :كريمػة:2016 ،

.)123

 -1األسػموب غيػر الرسػمي :يتمثػؿ االختبػارات غيػػر الرسػمية وىػي أبسػط طػرؽ تقػويـ القػراءة،
تعتمد عمى المالحظة المباشرة لممتعمـ خالؿ قيامػو بػالقراءة ،لمكشػؼ عػف مسػتواه الق ارئػي،

وقدراتو ومياراتو في التعرؼ عمى الكممات.

 -2األسػ ػػموب الرسػ ػػمي :يسػ ػػتخدـ ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف تشػ ػػخيص اختبػ ػػارات مقننػ ػػة ذات معػ ػػايير
ومرجعيػػة لتقػػويـ قػػدرة الطفػػؿ الكامنػػة لمق ػراءة ومسػػتوى التحصػػيؿ فييػػا ،وتصػػنؼ اختبػػارات

القراءة الرسمية إلي:

 -1االختبارات المسحية لتحديد المستوى العاـ لمتحصيؿ القرائي.

 -2االختبػػارات التشخيصػػية لتػػوفير معمومػػات أكثػػر عمق ػاً عػػف ن ػواحي القػػوة والضػػعؼ فػػي
القراءة لدى المتعمـ.

 -3بطاريات االختبارات الشاممة التي تقيس مختمؼ المجاالت األكاديمية بما فييا القراءة
وتظير بعوض مؤشورات صوعوبات القوراءة لودى التالميوذ فوي التوالي( :كريمػة:2016 ،

.)123

 تحصػػيميـ فػػي الق ػراءة أقػػؿ بصػػورة دالػػة عمػػا ىػػو متوقػػع بالنسػػبة لعمػػرىـ العقمػػي وسػػنواتتواجدىـ في المدرسة.
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 ال يظي ػػروف أي دلي ػػؿ عم ػػى وج ػػود أي عج ػػز ف ػػي الحػ ػواس أو تم ػػؼ الم ػػخ أو أي انحػ ػراؼأساسي بالشخصية.

 يظيػ ػػروف صػ ػػعوبة كبي ػ ػرة فػ ػػي تػ ػػذكر نمػ ػػاذج الكممػ ػػة كاممػ ػػة ،ويميمػ ػػوف إلحػ ػػداث نػ ػػوع مػ ػػفاالضطراب بالنسبة لمكممات التي تتشابو في الشكؿ العاـ (كريمػة .)123 :2016 ،وىػـ

ضعاؼ أساسا في التيجئة ،وفي محاوالتيـ األولى لمقػراءة والكتابػة ويظيػروف اضػطرابات
واضحة في تذكر اتجاه الحروؼ.

وتؤكد الد ارسػات العمميػة أف التالميػذ ذوي صػعوبات الػتعمـ ال يسػتفيدوف كثيػ اًر مػف البػرامج

العادية فػي حجػرة الد ارسػة ،األمػر الػذي دفػع العديػد مػف أنظمػة التعمػيـ الػى إنشػاء غػرؼ المصػادر
لمتربية الخاصة في العديد مف المدارس ولقد كاف لو ازرة التربية والتعميـ الريادة في ىذا االمر حيث

شػػرعت بتزويػػد مػػدارس المرحمػػة األساسػػية بغػػرؼ المصػػادر عػػاـ ( )2005حتػػى بمػػغ عػػددىا ()13
غرفة عاـ(2017ـ) (و ازرة التربية والتعميـ.)2016 ،

وغرف المصادر ىي:
غػػرؼ صػػفية ممحقػػة بالمدرسػػة العاديػػة ،تكػػوف مجيػزة بمػػا يمػػزـ مػػف وسػػائؿ وألعػػاب تربويػػة

وأث ػػاث مناس ػػب ،يعم ػػؿ فيي ػػا معم ػػـ تربي ػػة خاص ػػة م ػػدرباً ت ػػدريباً خاصػ ػاً لمعم ػػؿ م ػػع التالمي ػػذ ذوي

صػػعوبات الػػتعمـ ،ويقضػػي ى ػؤالء التالميػػذ جػػزءا مػػف يػػوميـ الد ارسػػي فييػػا لد ارسػػة (مػػادتي المغ ػة

العربية والرياضيات) ،أما باقي المقررات فتكوف في الصؼ العادي مع زمالئيـ العادييف (الصباح
وشناعة.)2149 :2010،
ولقػػد اسػػتخدـ مصػػطمح غرفػػة المصػػادر منػػذ بدايػػة الثالثينػػات مػػف القػػرف العش ػريف لتقػػديـ

الخػػدمات التربويػػة لػػذوي اإلعاقػػة البص ػرية ،تػػـ تطػػورت واتسػػع اسػػتخداميا ،وأخػػدت تقػػدـ خػػدماتيا
لمتالمي ػػذ ذوي اإلعاق ػػات البس ػػيطة الق ػػابميف لم ػػتعمـ م ػػف فئ ػػات التربي ػػة الخاص ػػة ،ك ػػالتخمؼ العقم ػػي
البسػػيط ،واالضػػطرابات االنفعاليػػة البسػػيطة ،وذوي صػػعوبات الػػتعمـ ،أمػػا فػػي أوائػػؿ الثمانينػػات مػػف

القرف العشريف فقد تغيرت الطريقة التي تقدـ بيا خدمات التربية الخاصة والتي تركزت عمى أوسػع

فئػػات التربي ػػة الخاص ػػة انتش ػػا ار أال وى ػػي فئ ػػة ص ػػعوبات ال ػػتعمـ حي ػػث تش ػػكؿ ى ػػذه الفئ ػػة م ػػا نس ػػبتو

( )%51مف مجموع فئات التربية الخاصة األخرى(صوالحة.)161 :2014 ،

وتبنت و ازرة التربية والتعمـ العالي الفمسطينية إطػا اًر عامػاً لخطػة وطنيػة اسػتراتيجية لمتعمػيـ

لمجميع ،وجاء اليدؼ األوؿ لتوفير فرص االلتحاؽ بالتعميـ لجميع األطفاؿ فػي سػف ()15-6سػنة
بمػػف فػػييـ األطفػػاؿ ذوي االحتياجػػات الخاصػػة ليجسػػد اىتمػػاـ الػػو ازرة بػػذوي االحتياجػػات الخاصػػة،

وتػ ػػوفير الكتػ ػػب المدرسػ ػػية لجميػ ػػع التالميػ ػػذ بمػ ػػف فػ ػػييـ ذوو االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة ،وبنػ ػػاء غػ ػػرؼ
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المصػػادر ممحق ػة بالمػػدارس العاديػػة لإلعاقػػات العقميػػة وصػػعوبات ،وقػػد بػػدأ التفكيػػر بالمشػػروع فػػي
نياي ػػة ع ػػاـ ( )2003ونض ػػجت الفكػ ػرة م ػػع بداي ػػة ع ػػاـ ( ،)2004وت ػػـ توقي ػػع أوؿ م ػػذكرة استش ػػارة
وتعاوف ما بيف و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية والمؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية (سػوار)

في مقرىا في السويد بتاريخ ( ( )2004/5/4الصباح وشناعة.) 2195 :2010،

أنواع غرف المصادر:
 -1غووورف مصوووادر تصووونيفية :وتعن ػػي أني ػػا مخصص ػػة لفئ ػػة معين ػػة بن ػػاء عم ػػى تص ػػنيؼ ذوي
االحتياجػػات الخاصػػة ،وىػػي النػػوع السػػائد فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف العربيػػة ،فمػػثال غرفػػة لفئػػة
صعوبات التعمـ ،اإلعاقة العقمية ،االضػطرابات االنفعاليػة ،أو قػد يكػوف ليػذه الفئػات غرفػة
واحدة لكف دوف أي تداخؿ بينيا.

 -2غرف مصادر شوبو تصونيفية :وفييػا يػتـ وضػع التالميػذ حسػب احتياجػاتيـ دوف تصػنيفيـ
إلى فئات بحسب نوع الحاجة أو الصعوبة التي يعانوف منيا ،وربما ىذا الصنؼ ال يساعد
المعم ػػـ عم ػػى بن ػػاء بػ ػرامج تربوي ػػة مالئم ػػة ،ولكن ػػو يوج ػػو اىتمام ػػو م ػػثالً إل ػػى االحتياج ػػات
المتشابية ،كاالحتياجات األكاديمية والبدنية أو السموكية لفئات اإلعاقة المختمفة.

-3غرف مصادر غير التصنيفية :تحتاج ىذه الغرؼ إلى معممػيف مػدربيف عمػى مسػتوى عػاؿ
ألف نسػػبة كبيػرة مػػف التالميػػذ فػػي ىػػذه الحالػػة ال يكونػػوف مػػؤىميف لخػػدمات التربيػػة الخاصػػة

عمػػى سػػبيؿ التجربػػة لمنظػػر فػػي مػػدى حػػاجتيـ لمثػػؿ ىػػذه الخػػدمات أو غيرىػػا مػػف خػػدمات
التربيػ ػػة الخاصػ ػػة ،فالشػ ػػبو بػ ػػيف خصػ ػػائص اإلعاقػ ػػات المختمفػ ػػة فػ ػػي المسػ ػػتوى البسػ ػػيط أو

المتوسػػط يكشػػؼ عػػف خصػػائص متشػػابية فػػي التعمػػيـ بغػػض النظػػر عػػف فئػػة االعاقػػة ،فػػي
الذكاء مثالً ،وأنماط القدرة ،والنمو االجتماعي.

مميزات غرف المصادر:
 -1يسػػتفيد التمميػػذ مػػف تػػدريبات غرفػػة المصػػادر ،مػػع بقائػػو منػػدمجا مػػع أصػػدقائو وزمالئػػو مػػف
نفس السف في الصؼ العادي.

 -2تعػػػد ب ػ ػرامج غػ ػػرؼ المصػ ػػادر بطريقػ ػػة منيجيػػػة إكمينيكي ػ ػة بواسػ ػػطة معم ػػـ غرف ػػة المصػ ػػادر
بالتعاوف مع معمـ الصؼ العادي.

 -3تكػػوف غرفػػة المصػػادر أقػػؿ تكمفػػة فػػي تشػػغيميا مػػف اسػػتراتيجيات أخػػرى ،ويمكػػف أف تعػػدد
غرؼ المصادر حسب المراحؿ أو األعمار أو المستويات.

 -4يمكػف خدمػة عػػدد أكبػر مػف التالميػػذ فػي غرفػػة المصػادر وترتيباتيػا التػػي تتصػؼ بالمرونػػة
حيث ينفذ التدريس في الغرفة ،أو الصؼ العادي أو غير ذلؾ حسب الحالة.
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 -5يمكف التعامؿ مع اإلعاقات والمشكالت البسيطة قبؿ أف يستفحؿ أمرىا،

 -6المعمـ ثابت في المدرسة ولذلؾ فيو ركف ىاـ في كؿ الظروؼ واألحواؿ.
 -7ال تس ػػتخدـ غرفػػػة المصػ ػػادر أي ػػة وصػ ػػمات عنػػػد التعام ػػؿ م ػػع التالمي ػػذ ذوي االحتياجػ ػػات
الخاصة (صادؽ.)8 :2008،

وي ػػتـ اختي ػػار التالمي ػػذ الممتحق ػػيف بغ ػػرؼ المص ػػادر ،م ػػف خ ػػالؿ لجن ػػة ي ػػتـ تش ػػكيميا لي ػػذا

الغ ػػرض ،مكون ػػة م ػػف (م ػػدير المدرس ػػة ،معم ػػـ التربي ػػة الخاص ػػة ،ومعم ػػـ الص ػػؼ المعن ػػي ،والمرش ػػد
التربػػوي ) ،وتجػػرى ليػػـ االختبػػارات التشخيصػػية الالزمػػة ،مػػف قبػػؿ معمػػـ التربيػػة الخاصػػة ،لتحديػػد

نقػػاط القػػوة والضػػعؼ فػػي القػراءة والكتابػة واألنمػػاط المغويػػة والحسػػاب ،وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يقػػوـ معمػػـ
التربيػػة الخاصػػة ،بءعػػداد الخطػػط التربويػػة الفرديػػة ،والتعميميػػة الالزمػػة لي ػؤالء التالميػػذ فػػي ضػػوء

الخطػػط المحػػددة لكػػؿ مػػنيـ مػػف قبػػؿ لجنػػة التقيػػيـ ،ألتخػػاد القػرار المناسػػب حػػوؿ مػػدى تحسػػف أداء

التالميذ المعنييف والنظر في إمكانية إعادتيـ لمصفوؼ العادية( البراىيـ.)549 :2017 ،
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المبحث الثاني
القراءة الجيرية
القػ ػراءة ى ػػي إح ػػدى الوس ػػائؿ الميم ػػة الكتس ػػاب العم ػػوـ المختمف ػػة واالس ػػتفادة م ػػف انج ػػازات
المتقدميف وخبراتيـ ،وىي أمر حيوي يصعب االستغناء عنو لمف يريد التعمـ ،والحاجػة إلييػا ممحػة

ال تقػػؿ أىميػػة عػػف حاجتنػػا لمطعػػاـ والشػراب فيػػي ضػػرورية لممجتمػػع ،فػػالمجتمع الػػذي يقػ أر ويتبػػادؿ
أفراده األفكار واآلراء عف طريػؽ القػراءة ،إنمػا ىػو مجتمػع متفػتح العقػوؿ ،مسػتنير األفئػدة ،مسػتفيد

الفكر ،واذا كانت القراءة ليا أىميتيا في حياة األفراد والمجتمعات بصفة عامة فءنيا تمثؿ لمتالميذ
والمتعمميف أىمية بالغة بصفة خاصة حيث إنيا تمكنيـ مف قراءة مناىجيـ وزيادة التحصيؿ لدييـ

والتط ػػور المعرف ػػي والعمم ػػي و تس ػػاعدىـ عم ػػى أف يفيمػ ػوا س ػػجالت الماض ػػي فيكونػ ػوا أق ػػؿ تكػ ػ ار ار

ألخطاء الماضي ويتسع أفؽ تفكيرىـ في تحميؿ مشكالت الماضػي وايجػاد حمػوؿ ليػا ،ممػا يسػاعد
في بناء شخصيتيـ وتدعيميا وظيورىا بيف افراد المجتمع.
ونظ ػ ار ألىميػػة تعمػػـ الق ػراءة نجػػد معظػػـ المتخصصػػيف ييتمػػوف بتػػدريس الق ػراءة وتعميميػػا

بفاعميػػة ،وقػػد أكػػد يػػونس ( )2001عمػػى ضػػرورة االىتمػػاـ بتعمػػيـ الق ػراءة لمطفػػؿ منػػذ بدايػػة م ارحػػؿ
حياتو المدرسية بقولػو( :ليسػت ىنػاؾ ميػارة يتعمميػا األطفػاؿ أكثػر مػف أىميػة القػراءة ،فيػي البوابػة

الرئيسية لكؿ المعارؼ ،واذا لـ يتعمـ األطفاؿ القراءة تعمما جيدا فءف طريقيـ مسػدود إلػى كػؿ مػادة
دراسية تقدـ ليـ في سنوات الدراسة (رجب.)174 :2007 ،
ونظ ػ ار ألىميػػة تعمػػـ الق ػراءة نجػػد معظػػـ المتخصصػػيف ييتمػػوف بتػػدريس الق ػراءة وتعميميػػا

بفاعميػػة ،وقػػد أكػػد يػػونس ( )2001عمػػى ضػػرورة االىتمػػاـ بتعمػػيـ الق ػراءة لمطفػػؿ منػػذ بدايػػة م ارحػػؿ
حياتو المدرسية بقولػو( :ليسػت ىنػاؾ ميػارة يتعمميػا األطفػاؿ أكثػر مػف أىميػة القػراءة ،فيػي البوابػة

الرئيسية لكؿ المعارؼ ،واذا لـ يتعمـ األطفاؿ القراءة تعمما جيدا فءف طريقيـ مسػدود إلػى كػؿ مػادة
دراسية تقدـ ليـ في سنوات الدراسة (رجب.)174 :2007 ،

تعريف القراءة الجيرية:
تعػػددت تعريفػػات الق ػراءة الجيريػػة فنجػػد مػػف عرفيػػا بتنيػػا " تعػػرؼ شػػكؿ الحػػرؼ والكممػػة

ػحيحا ،مػػع القػػدرة عمػػى التعبيػػر الصػػوتي عػػف المعػػاني وعمػػى كيفيػة
واتقػػاف ميػػارات نطقيًػا نطقًػا صػ ً
النبر والتنغيـ ،وأف يحمؿ صوت القارئ المعاني التي تدؿ عمييا عالمات الترقيـ " (الناقة وحافظ،
.)229 ،2006
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وعرف ػػت بتني ػػا "التع ػػرؼ إل ػػى الكمم ػػات ودق ػػة نطقي ػػا والمناس ػػبة ب ػػيف الص ػػوت والتعبيػ ػرات

اإلشارية ،والقدرة عمى األداء الشفيي دوف توتر"(أحمد.)23 :2014،

وعرفت بتنيا " التعرؼ إلػى الكممػات المكتوبػة والقػدرة عمػى تحميميػا إلػى أصػوتيا المختمفػة

والقدرة عمى نطؽ ىذه األصوات والكممػات نطقػا صػحيحا مػع فيػـ مػدلوالت ىػذه الكممػات واألفكػار
الرئيسية التي تعبر عنيا"(إماـ .)101 :2007،
وعرفت بتنيا " النطؽ بال خفاء أي اإلفصػاح فػي القػوؿ ونطػؽ الكممػات والجمػؿ المكتوبػة

نطقا صحيحا مف مخارجيا مضبوطة في حركاتيا ومسموعة في أدائيا ،ومعبرة عف المعاني التي
تتضمنيا " (البصيصي.)84 :2007،
كما عرفت بتنيا :تعرؼ الرموز المغوية ،وما تدؿ عمييا ،ونطقيػا نطقػاً صػحيحاً ،والتعبيػر

المعبر عف المواقؼ المختمفة التي تمثميا الرموز المقروءة (مرسي ،ب ث.)121 :

ويعرؼ الباحث القراءة الجيرية :ويتضح مف التعريفػات السػابقة أف القػراءة الجيريػة تتمثػؿ

فػي إعطػػاء الرمػػوز المكتوبػػة الصػػوت المناسػب مػف حيػػث المخػػرج والحركػػة النطػػؽ السػػميـ لمكممػػات
مف خالؿ ضبطيا السميـ بحركاتيا وسكونيا ومراعاة عالمات الترقيـ.

أىمية القراءة الجيرية:
لما كانت القػراءة الكيػاف الػذي ترتكػز عميػو قضػية التعمػيـ والػتعمـ ووسػيمة الفػرد لمحصػوؿ عمػى

المعرفة ووسيمة النجاح في كافة المواد الدراسية األخرى ،ووسيمة ناجحة إلحداث تعميـ مثمر فتنيا
تساعد القػارئ عمػى توصػيؿ محتػوى المقػروء لألخػريف ،وتفسػير محتويػات القطعػة المقػروءة ،ونمػو

األصوات الصحيحة( .أحمد .)25 :2014 ،فمف الصعب أف يوجد نساط ال يتطمب القراءة سػواء

كػػاف ىػػذا النشػػاط فػػي المدرسػػة أـ المنػػزؿ ،ولمقػراءة تػػتثيرات واسػػعة وعميقػػة ومتنوعػػة عمػػى الطفػػؿ،
فيػػي توسػػع دائ ػرة خبرتػػو وتنمييػػا ،وتنشػػط ق ػواه الفكريػػة وتيػػذب ذوقػػو وتشػػبع فيػػو حػػب االسػػتطالع

النافع لمعرفة نفسو ومعرفة غيره ،والقراءة تسمو بخبرات األطفاؿ العادية ،وتجعؿ ليا قيمػة عاليػة،
فاألطفاؿ أينما كانوا يجربوف ويختبروف كؿ ما يحػيط بيػـ ،والقػراءة تزيػدىـ فيمػا وتقػدي ار لمثػؿ ىػذه

التجػػارب ،وتمػػدىـ بتفضػػؿ صػػورة لمتجػػارب اإلنسػػانية  ،وتفػػتح أمػػاميـ أب ػواب الثقافػػة العامػػة أينمػػا
كانػػت ،وعػػف طريقيػػا يػػتمكف الطفػػؿ مػػف التحصػػيؿ العممػػي الػػذي يسػػاعده عمػػى السػػير بنجػػاح فػػي
حياتو المدرسية ،وعف طريقيا يمكف حؿ الكثير مف المشكالت اليومية والعممية التي تواجيو ،فيي

أيضا تساعد الطفؿ عمى اكتساب القيـ واالتجاىات السممية(صوماف.)795 :2014 ،

2.

وتعد القراءة ميارة أساسية بالنسبة لممتعمـ بواسطتيا يستطيع أف يواصؿ تقدمو العممي في

بقيػػة صػػفوؼ المعرفػػة المختمفػػة ،ألف كػػؿ المػواد الد ارسػػية التػػي يمػػر فػػي خبراتيػػا المػػتعمـ ليسػػت إال
مقروءا تمثمو الرموز المغوية المكتوبة ،وقراءة ىذا الفكر (البحيصي.)4 :2010،
مكتوبا أو
فكر
ًا
ً
ً
وتحتؿ القراءة بيف فروع المغة وفنونيػا مكػاف القمػب مػف الكيػاف المغػوي الواحػد ،وليػذا فيػي
تحظى بالنصيب األكبر مف األىمية وبالتػالي األىميػة وبالتػالي االىتمػاـ باعتبارىػا نقطػة االرتكػاز

الت ػػي تمتقػ ػػي عنػػػدىا ب ػػاقي الفػ ػػروع ،أو الفنػػػوف وتعتمػ ػػد عمييػ ػػا ب ػػاقي الفػ ػػروع فػػػي نموىػػػا (طعيمػػػة،
والشعيبي.)28 :2006،

ولمقراءة الجيرية فوائد تتمثل فيما يمي (األسطل:)29 :2010 ،
 تعد القراءة الجيرية مف أفضؿ الوسائؿ إلجادة النطؽ السميـ وتمثيؿ المعنى، ى ػػي أسػ ػػموب م ػػف أسػػػاليب إدخ ػػاؿ المتعػػػة والس ػػرور ،وغػ ػػرس روح الجماع ػػة فػػػي التالميػػػذالصغار.

 تحقؽ القراءة الجيرية لمتالميذ فرصة التدريب عمى مواجية االخريف. -القراءة الجيرية مدعاة إلشباع الكثير مف أوجو النشاط عند التالميذ.

أىداف تعميم القراءة في مرحمة التعميم األساسي:

يعتمػػد تعمػػيـ الف ػراءة عمػػى تحديػػد اليػػدؼ مػػف عمميػػة الق ػراءة ،ولقػػد صػػاغ بعػػض البػػاحثيف

مجموعػػة أىػػداؼ لتعم ػيـ الق ػراءة عمػػى شػػكؿ أسػػئمة ،واالجابػػة عنيػػا يحػػدد اليػػدؼ مػػف تعمػػيـ الق ػراءة
وىي (البحيصي.)85 :2010،
 ىؿ البرنامج موجو تجاه أغراض صادقة متفؽ عمييا؟
 ىؿ ينسؽ البرنامج أنشطة القراءة مع الوسائؿ األخرى لتنمية الطفؿ؟

 ىؿ يربط البرنامج بيف نمو الطفؿ في القراءة ونموه في ميارات المغة األخرى؟
 ىؿ يواجو البرنامج حاالت الصعوبة لدى التالميذ الضعفاء؟

ويتوقع من التمميذ أن يحقق األىداف القرائية العامة اآلتية( :حراشة.)77-76 :2013 ،
 -1أف يجيد التمميذ النطؽ ،وأف يحسف األداء ،وأف يتمثؿ المعنى.

 -2أف يكتسػػب التمميػػذ المي ػػارات القرائيػػة المختمفػػة كالس ػػرعة ،والطالقػػة ،واالسػػتقالؿ ،والق ػػدرة
عمى تحصيؿ المعنى ،واحساف الوقؼ عند اكتماؿ المعنى ،وتنويف القراءة وتنغيميا.

 -3أف ينمو ميؿ التمميذ إلى القراءة.

 -4أف يعبر التمميذ تعبي ار صحيحا عف معنى ما قرأه.
 -5أف تنمو حصيمة التمميذ مف المفردات والتراكيب الجديدة.
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 -6أف يتحقؽ الفيـ لدى التمميذ في:

أ -الفيـ لكسب المعمومات ،وزيادة الثقافة والمعرفة ،وتكويف النظرة الشاممة لممقروء.

ب -الفيـ لالنتفاع بالمقروء في الحياة العممية ومواجية المشكالت وحميا.
ت -الفيـ لممتعة والتسمية والتذوؽ.

ث -الفيـ لنقد الموضوعات واصدار األحكاـ.

وقوود حووددت وزارة التربيووة والتعموويم الفمسووطينية أىووداف الق وراءة لمصووف الرابووع األساسووي

كالتالي( :و ازرة التربية والتعميـ العالي )2016،

 أف يمتزـ العادات السميمة المصاحبة لمقراءة.

 أف يق أر نصاً بحدود ( )120- 70كممة قراءة جيرية سميمة.
 أف يق أر النص قراءة صامتة مراعياً قواعدىا.

 أف يستنتج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية مف النص المقروء.
 أف يتعرؼ مفردات وتراكيب جديدة مف النصوص إلثراء قاموسو المغوي.
 أف يتفاعؿ مع النص المقروء.
 أف يطالع نصوصاً إضافية.

 أف ينشد أناشيد متنوعة بسيطة.

 أف يتذوؽ جمالية المغة في النصوص.

ميارات القراءة الجيرية:
تعتمد القػ ارءة عمػى أسػاس مػف الحصػيمة المغويػة والقػدرات التػي يكتسػبيا التالميػذ ،وتسويم
القراءة الجيرية في تمكيف القارئ مػف النطػؽ الصػحيح واخػراج الحػروؼ مػف مخارجيػا بػتداء لغػوي
س ػػميـ ومعب ػػر ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ت ػػالؼ العدي ػػد م ػػف المي ػػارات يمك ػػف توض ػػيحيا فيم ػػا يم ػػي( :ج ػػاب
اهلل.)105 :2012،

 -1ميارة التعػرؼ( :التعػرؼ إلػى الكممػة-التعػرؼ عمػى الجممػة – التمييػز الصػوتي بػيف النطػؽ
بالحروؼ-ربط الرموز الصوتية بالرموز المكتوبة في سيولة ويسر).

 -2ميارة النطؽ الصحيح( :نطؽ األصوات نطقاً صػحيحاً مػف حيػث المخػرج-التمييػز بػالنطؽ
بيف األصوات المفخمة واألصوات المرققة-نطؽ الحركات نطقاً دقيقاً).

 -3ميارة الفيـ( :القدرة عمى تحميؿ الكممات-استنتاج المعنى العاـ مف النص).

 -4مي ػػارة األداء المعب ػػر( :تمثي ػػؿ األداء الص ػػوتي لألس ػػاليب المختمف ػػة كاالس ػػتفياـ والتعج ػػب-

التنويع في الطبقات الصوتية).
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 -5ميارة الطالقة( :تنطؽ الجمؿ في صػورة تامػة-األداء باسػتمرار دوف تكػرار-حسػف الوقػوؼ
عند تماـ المعنى-جودة النطؽ-وتمثيؿ المعنى) تشخيص صعوبات القراءة:

ولقػد تناولػػت د ارسػات كثيػرة تحديػد ميػػارات القػراءة الجيريػة لػػدى تالميػذ المرحمػػة األساسػػية

فقد حددت دراسة (البحيصي )85 :2010 ،ميا ارت القراءة الجيرية فيما يمي:
صحيحا.
 نطؽ األصوات نطقًا
ً
 مراعاة عالمات الترقيـ في أثناء القراءة.
 التعرؼ عمى الكممات بسرعة مناسبة.

 التمكف مف القراءة الصحيحة المعدة والممثمة لممعنى.

 التفرقة في النطؽ بيف الالـ الشمسية والقمرية مف حيث النطؽ.
 التمييز بيف األصوات المتقاربة في المخرج.
 القراءة في جمؿ تامة.

 التعرؼ عمى شكؿ حرؼ معيف في تركيب كممة.
سميما.
 ضبط الكممات ضب ً
طا ً
ويرى بعض الباحثيف أف ىناؾ مجموعة مف الميارات الضرورية لكي يصبح الطفػؿ قارًئػا

جيدا وىي (طعيمو والشعيبي)73 :2006،
ً
 التعرؼ التمقائي السريع لمحروؼ.
 التعرؼ التمقائي السريع لمكممات.

 القدرة عمى استخداـ السياؽ كمساعد لمفيـ.

 القدرة عمى استخداـ السياؽ عند الضرورة لتعرؼ الكممات.
أساليب تنمية ميارات القراءة:
تحتػػاج ميػػارات الق ػراءة الػػى تركيػػز وتػػدريب مسػػتمر مػػف خػػالؿ إج ػراءات وأسػػاليب يمكػػف

تحديدىا فيما يمي (عوض)44-43:2012 ،

 -1تػػػدريب التالميػ ػػذ عمػ ػػى الق ػ ػراءة المعب ػ ػرة والممثمػ ػػة لممعنػ ػػى حيػ ػػث حرك ػ ػات اليػ ػػد ،وتعبي ػ ػرات
الوجو والعينيف ،وىنا تبرز القراءة النموذجية لممعمـ ليحاكييا التمميذ.

 -2تػػدريب التالميػػذ عمػػى الق ػراءة الصػػامتة واالىتمػػاـ بيػػا فالتمميػػذ ال يجيػػد األداء إال إذا فيػػـ
النص حؽ الفيـ.
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 -3تدريب التالميذ عمى الشجاعة في مواقؼ القراءة ،ومزاولتيا أماـ االخريف بصوت واضح،
وتمثيؿ لممعنى ،وأداء مؤثر دوف تمجمج أو تمعثـ أو خجؿ.

 -4تدريب التمميذ عمى القراءة بسرعة مناسبة ،وبصوت مناسب.

 -5معالجة الكممات الجديدة ،والتي يسمييا البعض " الكممات الصعبة" عف طريؽ:
 معاني األفعاؿ والصور الحسية.

 الكممات التي تدؿ عمى محسوسات.

 الكممات التي تدؿ عمى معنويات (الكرـ ،البيجة.)،
 تدريب التالميذ عمى قراءة جممة ال كممة كممة.

 تدريب التالميذ عمى القدرة عمى التركيز ،والقدرة عمى تمخيص ما ق أر أماـ السامعيف.
 تدريب التالميػذ عمػى ترجمػة عالمػات التػرقيـ إلػى مػا ترمػز إليػو مػف مشػاعر وأحاسػيس
ليس في الصوت فقػط ،بػؿ فػي تعبيػرات الوجػو بعػض الد ارسػات فػي مجػاؿ تنميػة ميػارة

القراءة:

وقد أثبتت الدراسات في المجاؿ القرائي أف الوعي الفونولوجي بعناصره ومكوناتو المختمفة

يعتب ػػر قاع ػػدة ميم ػػة ف ػػي تعم ػػـ القػ ػراءة ،واكتس ػػاب المي ػػارات المرتبط ػػة بي ػػا ،حي ػػث أظيػ ػرت د ارس ػػة
الشػػوربجي ( )2017ود ارسػػة( Makhoul )2017تحس ػناً ممحوظ ػاً فػػي مسػػتوى الق ػراءة مػػف خ ػالؿ

التػػدريبات عمػػى الػػوعي الصػػوتي ،وىػػذا مػػا أكدتػػو د ارسػػة (Goodrich and Lonige )2014
عندما بينت العالقة اإليجابية بيف الوعي الصوتي وتحسيف ميارات المغة الشفوية.
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المبحث الثالث
الوعي الصوتي
تعتب ػػر القػ ػراءة م ػػف أى ػػـ وأب ػػرز وس ػػائؿ الثقاف ػػة ف ػػي الحي ػػاة لتب ػػادؿ المعموم ػػات والتواص ػػؿ،
ويسػػعى العممػػاء إل ػػى تقػػديـ الكثي ػػر مػػف األس ػػاليب والميػػارات ف ػػي جعػػؿ جمي ػػع النػػاس يس ػػتطيعوف

القراءة ،ومف أىـ أساليب تحسيف مستوى القراءة ىو أسموب تنمية الوعي الصوتي.

وتكم ػػف أىمي ػػة ال ػػوعي الص ػػوتي ف ػػي أف تعم ػػـ القػ ػراءة يتطم ػػب معرف ػػة صػ ػريحة بالجوان ػػب

الصػػوتية لمكػػالـ ،وكػػي يصػػبح المػػتعمـ قارئ ػاً فػػاعالً يتوجػػب عميػػو تعمػػـ التطابقػػات المتنوعػػة بػػيف
الحػػروؼ وصػػورىا الصػػوتية ،وادراؾ أف الكممػػات تتكػػوف مػػف صػػور صػػوتية غيػػر متالصػػقة تعػػد
أساسية لبناء قواعد الترابط بيف الصور الصوتية ورسميا (ىاللي.)184 :2012 ،

تعريفات الوعي الصوتي:
يمثػػؿ الػػوعي الصػػوتي القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع الوحػػدات الصػػوتية كمػػا ىػػي ممثمػػة بالرسػػـ

اليجػػائي ،ومعالجتيػػا ػ ػ عػػداً وحػػذفاً وتالعب ػاً باألص ػوات أي عكػػس الفونيمػػات ،وتصػػنيفاً لألص ػوات

بحسػػب موضػػع الصػػوت فػػي الكممػػة فػػي ب ػدايتيا أو وسػػطيا أو نيايتيػػا ػ ػ جػػوىر الػػوعي الصػػوتي،
ويستعمؿ الوعي الصوتي لإلشارة إلى قدرة المتعمـ عمى اسػتيعاب أف الكممػات تتكػوف مػف مقػاطع،

وفونيمات (سميماف.)139 :2008 ،

ويعرؼ بتنو استخداـ العالقة بيف الحرؼ وصوتو لمفػظ كممػة جديػدة غيػر معروفػة ،بحيػث

ينظػػر القػػارئ إلػػى الكممػػة وينطػػؽ األصػوات الممثمػػة ألجػزاء ىػػذه الكممػػة ،ومػػف ثػػـ يقػػوـ بػػدمج ىػػذه
األصػوات لتمثيػػؿ الكممػػة صػػوتياً .ويعػػرؼ بتنػػو المػػدخؿ الػػذي يعمػػـ العالقػػة بػػيف الحػػروؼ المكتوبػػة
واألصوات المنطوقة التي تمثميا لتعميـ القراءة لممبتدئيف (زايد .)194: 2013،

كمػا يعػرؼ بتنػو فيػـ مسػتخدـ المغػة لمبنيػة الصػوتية المكونػة لمغػة مػا ،حيػث إف ىػذه المغػة
تتكػػوف مػػف كممػػات ،ومقػػاطع ،ووزف وقافيػػة أو إيقػػاع ،وأخي ػ اًر وحػػدات صػػوتية ،ويػػتـ اكتسػػاب ىػػذه

المعرفة مف المغوية الشفوية التي تعمميا الطفؿ ،وىو ما يسػمى بػالوعي الصػوتي (البػاري:2011،

.)133
كمػا يعرفػو بنػػتف ( )1999بتنػو "مقػػدرة الطفػػؿ عمػى تحميػػؿ الوحػػدات الصػوتية التػػي تتكػػوف

مني ػػا الكمم ػػة أو تك ػػويف كمم ػػة م ػػف وح ػػدات ص ػػوتية مختمف ػػة أو متش ػػابية ،ح ػػذؼ ،إض ػػافة وتب ػػديؿ
وحدات صوتية في الكممة (جابر وآخروف.)588 :2014 ،
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وعرفػػو عبػػد ال ػوارث ( )2016بتنػػو" إدراؾ الطفػػؿ ألص ػوات الحػػروؼ اليجائيػػة المنطوقػػة،

والكيفيػة التػي تشػػكؿ بيػا لتكػػوف مقػاطع صػػوتيو وكممػات وجمػؿ لكػػؿ منيػا حػػدود سػمعية وصػػوتية،
وادراؾ التشػػابو واالخػػتالؼ بينيمػػا ،ويظيػػر ذلػػؾ فػػي القػػدرة عمػػى تقسػػيـ الجمػػؿ الشػػفوية المسػػموعة
إلى كممات ،والكممات إلى مقاطع صوتيو ،والكممات إلى أصػوات ،وتركيػب األصػوات أو المقػاطع

معا لتكوف كممات ليا معنى (عبد الوارث.)172 :2016،
ويعػرؼ الباحػث الػوعي الصػوتي إجرائيػاً :أف يعػي المػتعمـ اف الكػالـ ىػو عبػارة عػف جمػؿ

والجمؿ عبارة عف كممات والكممات عبارة عف مقاطع والمقػاطع عبػارة عػف أصػوات منفػردة ويكػوف
لديو القدرة عمى ربػط ىػذه المكونػات مػع بعضػيا الػبعض لتكػويف لغػة سػميمة والتالعػب باألصػوات
مف خالؿ الحذؼ واالضافة والتبديؿ والسجع.

وتكتسػػب ميػػارة الػػوعي الصػػوتي عنػػد الطفػػؿ عبػػر م ارحػػؿ ،مػػف خػػالؿ نشػػاطات متكػػررة،

تكػػوف أوليػػة فػػي بػػدايتيا ثػػـ تتطػػور بالتػػدريج ،فػػالكالـ بالنسػػبة لمطفػػؿ لػػيس فقػػط حركػػة تنػػتج صػػوتاً

ت ػػؤثر عم ػػى البيئ ػػة ،إنم ػػا ى ػػي رب ػػط ب ػػيف الص ػػوت والحرك ػػة الفموي ػػة والوض ػػعية ،والتمثي ػػؿ النطق ػػي
لمصوت ،فءدراؾ الطفؿ ليذا الربط بيف ىذه العناصر يتوقؼ عمى قدراتو الحسية ،تجاربػو ،وفػرص

تفاعمو (عطا.)153 :2018 ،

أىمية الوعي الصوتي:
أىمية الوعي الصوتي ودوره في تعمػيـ القػراءة ،ونتػائج األبحػاث خػالؿ العقػديف الماضػييف
يكفيػػاف لموصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات حػػوؿ ضػػرورة التػػدريب عمػػى الػػوعي الصػػوتي قبػػؿ وأثنػػاء تعمػػيـ

الق ػراءة ،وارتبػػاط نجػػاح تعمػػيـ الق ػراءة أو فشػػمو بػػالوعي الصػػوتي والتػػدريب عميػػو ،وينػػذر أندرسػػوف
) )1985في تقرير أمة قارئة مؤكدا عمى أىميػة الحاجػة إلػى الػوعي الصػوتي وميا ارتػو ،والتػدريب

عمييػػا ،وذلػػؾ لمالحقػػة اليبػػوط فػػي مسػػتوى أعػػداد كبي ػرة ممػػف يتعممػػوف الق ػراءة (سػػميماف:2008 ،

.)146

كما أف ىناؾ عالقة متبادلػة بػيف الػوعي الصػوتي (الفونولػوجي) وبدايػة اكتسػاب القػراءة و

الكتابة  ،حيث إف الوعي الصوتي يسيـ بشكؿ كبير فػي تعمػيـ القػراءة و الكتابػة و يطػور اكتسػابو
ومع أف الوعي الصوتي ىو ميػارة منفصػمة عػف معرفػة الحػروؼ ومعرفػة القػراءة و الكتابػة  ،فػءف
معرفة الحروؼ ومحاوالت القراءة و الكتابة لدى األطفاؿ تساىـ فػي تطػور وعػييـ الصػوتي بشػكؿ

سػميـ  ،لػذا يجػب تنميػة الػػوعي الصػوتي لػدى األطفػاؿ فػي فتػرة مبكػرة وذلػؾ مػف خػالؿ األغػػاني و
األلعاب المختمفة و الكممات المقفاة  ،وعقد مقارنات شػفيية بػيف األصػوات األولػى و األخيػرة ليػذه

الكممات (الباري. )139 :2011،
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تكمػػف أىميػػة تعمػػـ الػػوعي الصػػوتي فػػي المرحمػػة المبك ػرة مػػف تعمػػيـ الق ػراءة إلػػى أف الػػوعي

الصوتي السميـ يؤىؿ الطفػؿ لفيػـ بنػاء الكممػات المنطوقػة ،فيسػتطيع التالعػب بالوحػدات الصػوتية
فيضيفيا تارة ،ويحذفيا تارة أخرى إلنتاج وتكويف كممات جديػدة ،وال يػتـ ذلػؾ إال مػف خػالؿ تمكػف
الطفؿ مف أساسيات أبجدية والتيجي عبر إقامة روابط قوية وسميمة يتـ إدراجيا في أنشطة القراءة

والتيجئ ػػة مم ػػا ي ػػدعـ ال ػػوعي الص ػػوتي م ػػف ناحي ػػة وعممي ػػات التجيي ػػز الص ػػوتي م ػػف ناحي ػػة أخ ػػرى

(مصطفي.)80 :2018،

ويمكووون إبوووراز أىميوووة الووووعي الصووووتي فوووي تعمووويم القوووراءة لتالميوووذ المرحموووة
االبتدائية في النقاط التالية( :زايد )197-196 :2013،
 -1يساعد التالميذ عمى تعمـ القراءة.

 -2يمث ػػؿ تعم ػػيـ ال ػػوعي الص ػػوتي الصػ ػريح أكث ػػر فائ ػػدة لتعم ػػيـ القػ ػراءة لمتالمي ػػذ م ػػف الت ػػدريس
الضمني.

 -3يعمؿ عمى تنمية ميارات التعرؼ وفؾ الترميز لدى التالميذ الضعاؼ في القراءة.

 -4يعمؿ عمى تعرؼ التالميذ لألصػوات ممػا يمثػؿ تػتثي اًر قويػاً فػي قػدرة التالميػذ عمػى تعػرؼ
الكممات.

 -5يعتمد القراء الذيف يجيدوف ميارات التعرؼ عمػى إلماحػات السػياؽ بصػورة أقػؿ مػف القػراء
الضعفاء.

 -6يعمؿ عمى زيادة انتباه القارئ لكؿ حرؼ في الكممة ،مما يتفؽ مع طبيعة عممية القراءة.

 -7الوعي الفونيمي ،وىو أحد مكونات الػوعي الصػوتي ،يمثػؿ ضػرورة أساسػية لزيػادة فعاليػة
التدريس بمدخؿ الوعي الصوتي.

 -8يحسف مف القدرة اإلمالئية والكتابية لدى الطمبة.
 -9يزيد مف قدرة المعمـ عمى التتثير في الطمبة مما يعجؿ بتنمية مياراتيـ في القراءة ،نتيجة
معرفة المعمـ لألصوات ،حيث تؤثر معرفتو وقدرتو عمى استخداـ مدخؿ الوعي الصػوتي

في تدريسو لطمبة.

 -10أنػػو إذا تػػـ اسػػتخدامو بتوسػػط واعتػػداؿ فػػي تعمػػيـ الق ػراءة لألطفػػاؿ ،مػػع عػػدـ المبالغػػة فػػي

اس ػػتخدامو لدرجػ ػة تع ػػوؽ التممي ػػذ م ػػف االنط ػػالؽ ف ػػي ع ػػالـ القػ ػراءة ،س ػػيتـ تزوي ػػد التالمي ػػذ
باستراتيجية قيمة تفيدىـ في التعرؼ عمى الكممات.

كمػػا يقػػوـ الػػوعي الصػػوتي بػػدوره فػػي عػػالج الصػػعوبات القرائيػػة ،ويعػػد نقطػػة ارتكػػاز فػػي

بػرامج ومشػػاريع عػػالج الصػػعوبات القرائيػػة  ،وذلػػؾ ألف منشػػت الصػػعوبة يبػػدأ بعػػد إدراؾ المػػتعمـ أف
الكممػة المنطوقػة تتكػوف مػف أصػوات فرديػة منفصػمة  ،فالتػدريب عمػى الػوعي الصػوتي مػف عوامػؿ
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النجػػاح فػػي القػراءة الصػػامتة فالتػػدريب عمػػى األصػوات -اسػػتماعاً ونطقػػا ومجػػاراة ومعالجػػة-عامػػؿ
أساسػػي فػػي تعػػرؼ الكممػػة فيػػو يمعػػب دو اًر فػػي التحميػػؿ الق ارئػػي المبكػػر ،كمػػا أف الخب ػرة بنشػػاطات
الوعي الصوتي ليا تتثير إيجابي في القراءة والتيجئة خاصة عند ربط الوحدات الصػوتية والرمػوز

التػػي تمثػػؿ ىػػذه الوحػػدات والنمػػو البطػػيء فػػي ىػػذا المجػػاؿ يػػؤخر ظيػػور التقػػدـ فػػي تجزئػػة الرمػػوز
ويصػػعب فػػي غيػػاب الػػوعي الصػػوتي فيػػـ العالقػػات بػػيف الحػػروؼ وأص ػواتيا ( الشػػحات:2012،

.)347

كمػػا يتفػػؽ البػػاحثوف عامػػة فػػي مجػػاؿ العسػػر الق ارئػػي عمػػى أف الػػوعي الفونولػػوجي يمكػػف
تطػػويره لػػدى التالميػػذ إذا مػػا تػػـ تخطػػيط ب ػرامج وأنشػػطة وتػػدريبات مناسػػبة ،فيعمػػؿ تطػػوير الػػوعي

الصػ ػػوتي عم ػ ػى تحسػ ػػيف الق ػ ػراءة ،كمػ ػػا أكػ ػػدت ذلػ ػػؾ العديػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة المصػ ػػري
( ،)2016ودراسة الشحات ( ،)2012ودراسة لعيس (.)2009

مستويات الوعي الصوتي:
يتمث ػػؿ ال ػػوعي الص ػػوتي ف ػػي معرف ػػة أجػ ػزاء أو وح ػػدات المغ ػػة المنطوق ػػة ،وى ػػي الوح ػػدات

الصػػوتية والمقػػاطع المفظيػػة والكممػػات ،ويتضػػمف الػػوعي الصػػوتي مجموع ػة مػػف المسػػتويات تتمث ػؿ

فيما يمي:

 -1مستوى الوعي البسيط:
ويش ػػير ى ػػذا المس ػػتوى إل ػػى الق ػػدرة عم ػػى أداء المي ػػاـ الت ػػي تتطم ػػب التعام ػػؿ م ػػع الوح ػػدات

الصػػوتية المكونػػة لمكممػػات بالتقسػػيـ والحػػذؼ والػػدمج ،مثػػؿ عػػد الفونيمػػات الصػػوتية ،وميمػػة دمػػج
الوحدات الصوتية في كممات ،وميمة تقسيـ الكممات إلػى الفونيمػات الصػوتية المكونػة ليػا وميمػة

حػػذؼ الفونيمػػات الصػػوتية .ويتطمػػب أداء ىػػذه الميػػاـ القيػػاـ بعمميػػات معرفيػػة بسػػيطة متتاليػػة فػػي

الػػذاكرة ،وبالتػػالي ال يشػػكؿ أداؤىػػا عبئػػا عمػػى الػػذاكرة العاممػػة ،وال يتطمػػب مػػدى واسػػعا منيػػا ،ولػػذا
يظير ىذا المستوى مبك ار لدى األطفاؿ حتى قبؿ التحاقيـ بالمدرسة وتمقييـ برامج القراءة.
 -2مستوى الوعي الصوتي المركب:
ويشير ىذا المستوى إلى القدرة عمػى أداء ميػاـ الػوعي الصػوتي التػي تتطمػب القيػاـ بػتكثر
مػػف عمميػػة معرفيػػة فػػي الػػذاكرة العاممػػة فػػي نفػػس الوقػػت ،وبالتػػالي يشػػكؿ أداؤىػػا عبئػػا عمػػى ىػػذه

الذاكرة ،ويتطمب مدى واسعا منيا ،وذلػؾ مثػؿ ميمػة المزاوجػة الصػوتية بػيف الكممػات عمػى أسػاس

اشػػتراكيـ فػػي إحػػدى الفونيمػػات الصػػوتية ،أو ميمػػة نطػػؽ كممػػة بعػػد حػػذؼ إحػػدى أص ػواتيا .نظ ػ اًر
لصػػعوبة ىػػذا المسػػتوى فءنػػو يتػػتخر ظيػػوره لػػدى األطفػػاؿ إلػػى مػػا بعػػد التحػػاقيـ بالمدرسػػة ،وتمقػػييـ

برامج القراءة (جابر وآخروف.)583-582 :2014 ،
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أنواع الوعي الصوتي:
 -1النوع األوؿ يتمثؿ في المقاطع الصوتية  ،syllablesحيث إف الكممات المنطوقة عادة ما
تقسػػـ إلػػى مقػػاطع صػػوتية معينػػة قػػد تكػػوف مقطع ػاً واحػػداً أو مقطعػػيف أو ثالثػػة مقػػاطع أو

حتػػى أربعػػة مقػػاطع ،فمػػو قمنػػا فػػي العربيػػة مػػثالً كممػػة شػػجرة ’،فػػاف ىػػذه الكممػػة تتكػػوف مػػف

مقطعيف صػوتييف ىمػا (شػج ،رة) ،وكممػة عصػفورة تتكػوف مػف ثالثػة مقػاطع ىػي (عػص،

فو ،رة) وىكذا.

 -2الن ػػوع الث ػػاني يتمث ػػؿ ف ػػي الوح ػػدات الص ػػوتية أو م ػػا يطم ػػؽ عمي ػػو باإلنجميزي ػػة اس ػػـ الف ػػونيـ

 ،Phonemeويمثؿ الفونيـ أصغر وحدة صوتية تتركب منيػا الكممػة فمػثالً لػو قمنػا نمػؿ،

فءف حرؼ النوف يمثؿ فونيماً ،وحرؼ الميـ فونيماً ،وحرؼ الػالـ فونيمػاً ،فمػو غيرنػا حػرؼ

النوف في كممة نمؿ إلى حرؼ الراء لتصير الكممة رمؿ صار حرؼ الراء فونيماً أو وحػدة

صوتية ،فالفونيـ ىو أصغر وحدة صوتية يؤدي تغيرىا إلى تغير في داللة الكممة.

 -3النوع الثالث مف أنواع الوعي الصوتي فيو نوع مف يبدو أكبر مف الفونيمػات أو الوحػدات
الصوتية ،ولكنو أقؿ مف المقاطع الصوتية ،حيث تقسـ الكممة إلى مقطع افتتاحي ومقطػع
ختامي ،فمثال لو قمنا في العربية كممة أبناء ،يمكف تقسيـ ىذه الكممػة إلػى مقطػع افتتػاحي
ىو (أب) ومقطع ختامي ىو (ناء) ،وىكذا (الباري.)130 :2011 ،

العوامل المؤثرة في الوعي الصوتي:
ىناؾ ثالثة عوامؿ تؤثر في الوعي الصوتي وىي( :ىاللي.)185 :2012 ،

 نسوووبة الوووذكاء :تع ػػد الق ػػدرات المعرفي ػػة مث ػػؿ االنتب ػػاه واإلدراؾ ،وال ػػذاكرة م ػػف أى ػػـ العوام ػػؿالمؤثرة في جودة الوعي الصوتي لمطفؿ ،ويرجع ضعؼ ميارة الوعي الصوتي باألصوات
المفردة إلى ضيؽ مدى الذاكرة.

 الذاكرة المغوية قصيرة المدى :يجػب عمػى الطفػؿ أف يتػذكر المثيػر المطمػوب لفتػرة كافيػة،لذا فءف ذاكرة المدى القريب ذات أىمية بالغة ألداء ىذه الميمة المطموبة.

 -إدراك الكالم :يجب أف يكػوف الطفػؿ مػدركاً لألصػوات المطموبػة ،حتػى يػتمكف مػف تمثيميػا

لغوياً ويستفيد منيػا مواقػؼ أخػرى ،فالطفػؿ الػذي يعػاني ضػعفاً فػي القػدرة عمػى الػربط بػيف
شكؿ الحرؼ أو المقطع الصوتي وصوتو يعاني ضعفاً في ميارات الوعي الصوتي

األسس التي يقوم عمييا توظيف الوعي الصوتي:
إف توظيػػؼ الػػوعي الصػػوتي فػػي التػػدريس واكتسػػاب المغػػة والميػػارات القرائيػػة يسػػتند الػػى

مجموعة مف األسس تتحدد فيما يمي( :جاب اهلل)111-110 :2012 ،
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أ -تعويػػد المػػتعمـ عمػػى االسػػتماع لكممػػات ت ارعػػى فييػػا التنويعػػات الصػػوتية لكػػؿ فػػونيـ ،مػػع
التتكي ػػد عم ػػى تق ػػديميا بص ػػورة ص ػػحيحة ،م ػػع م ارع ػػاة التنوع ػػات الص ػػوتية لمف ػػونيـ الواح ػػد،
ووردوه في مواضع مختمفة مف الكممة ،فالفونيـ ذو طبيعة صوتية.

ب -االىتمػػاـ بالسػػياؽ بمعنػػى ورود الكممػػة فػػي جممػػة ،أو بيػػت شػػعري ،أو قصػػة فػػال تعػػالج
الفونيمات منعزلة ،وال يكتفي بالكممات.

ت -ربط الفونيـ بالرمز الذي يشير إليو في مرحمة تالية لتوثيؽ العالقة بيف الفونيـ والرمػز مػف
منطمػػؽ التتكيػػد عمػػى المبػػدأ األبجػػدي ،حيػػث أف الفػػونيـ وحػػدة مناسػػبة لمتعبيػػر عنيػػا برمػػز

مكتوب ،فالفونيـ يعد تطبيقاً عمميا ىاما يتصؿ بتشكيؿ أنظمة الكتابة.

ث -تجنب مستلة تجريد الفونيـ أو الرمز ألف خصائصو ليست مالزمة لو ،وانما ىي مكتسبة
مف خالؿ موقعو في الكممة ،وعالقتو التجاورية باألصوات األخرى.

ج -االىتمػػاـ بقضػػية المعنػػى ،وكيػػؼ أف تبػػديؿ موقػػع الفػػونيـ أو حذفػػو ،أو إضػػافة الفػػونيـ أو
استبداؿ فونيـ باخر يغير معنى الكممة.

ح -ت ػػدريب الم ػػتعمـ عم ػػى نط ػػؽ المقط ػػع واعتم ػػاده كتس ػػاس لتحمي ػػؿ الكمم ػػة ،والتعام ػػؿ معي ػػا،
وربطيا بغيرىا.

تعميم الوعي الصوتي وتوظيفو في التدريس( :زايد)202-201 :2013 ،
ػر مػػف البػػاحثيف عمػػى أىميػػة تعمػػيـ األطفػػاؿ لمنظػػاـ األبجػػدي فػػي م ارحػػؿ حيػػاتيـ
يتفػػؽ كثيػ ًا
المبكرة وبداية تعمػيميـ القػراءة ،فػءنيـ يختمفػوف حػوؿ طريقػة أو مػدخؿ التػدريس الػذي يجػب أف يػتـ
بو تعميـ األصوات لألطفاؿ ،حيث يتبنى البعض الطريقة التركيبية لتعميـ األصوات و التي تيػدؼ

إلػػى تعمػػيـ األطفػػاؿ كيػػؼ يجمػػع بػػيف الحػػروؼ أو مجموعػػات الحػػروؼ و األص ػوات ،كمػػا يتبنػػى
أخروف المدخؿ التحميمػي لتعمػيـ األطفػاؿ تحميػؿ العالقػة بػيف الحػرؼ و الصػوت فػي الكممػات التػي

تعمموىا مف قبؿ ،أي أنيػـ ينطقػوف األصػوات منفصػمة بػؿ ينطقوىػا فػي كمماتػو ونظػر ليػذا التبػايف
في توجيات تدريس األصوات  ،فسوؼ يتـ تناوؿ مداخؿ تعميـ الوعي الصوتي فيما يمي :
 -1المدخل القائم بالتشابو ،بالقياس:
يتـ تعميـ األطفاؿ الكممات غير المتلوفة مف خالؿ ما تـ تدريبيـ عميو مف كممػات متلوفػة

لدييـ ،أو بمعنى أخر استخداـ أجزاء مف كممات قد تعمميا التمميذ بالفعػؿ فػي قػراءة كممػات جديػدة
ولفػػت انتبػػاه التمميػػذ إلػػى الجػػزء المشػػترؾ بػػيف الكممػػات المتعممػػة والكممػػات الجديػػدة ممػػا يمكنػػو مػػف

معرفة العالقة بيف نطؽ الكممتيف.
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 -2المدخل التحميمي:
يػػتعمـ األطفػػاؿ فػػي ىػػذا المػػدخؿ أف يحممػوا العالقػػة بػػيف الحػػرؼ والصػػوت فػػي الكممػػة التػػي

تعمموى ػػا م ػػف قب ػػؿ ،أي أني ػػـ ال ينطق ػػوف األصػ ػوات منفص ػػمة ،ف ػػي كمماتي ػػا ،في ػػـ يتعمم ػػوف أوال أف
يتعرفػوا الكممػػات بعيػػونيـ وينطقوىػػا ،ثػػـ يقػػوـ المعمػػـ بعػػد ذلػػؾ بتحميػػؿ الكممػػة الػػى حروفيػػا ،ونطػػؽ

ىػػذه الحػػروؼ بتص ػواتيا فيمػػا بعػػد ،وفػػي الغالػػب يػػردد التالميػػذ وراء معمميػػـ نطػػؽ حػػروؼ الكممػػة
صوتا بعد اخر.
 -3تعميم األصوات من خالل اليجاء:
يتعمـ األطفاؿ في ىذا المدخؿ تقطيع وتقسيـ الكممات إلى أصوات واختيار الحروؼ التي

تعبػػر عػػف تمػػؾ األصػوات ،أي أف التمميػػذ يتيجػػى الكممػػة صػػوتيا بغػػض النظػػر عػػف عػػدد الحػػروؼ
التي تعبر عف الصوت المنخفض.

عند استيداف الوعي الصووتي فوي السوياق التعميموي البود لممعموم مراعواة أن الووعي
الصوتي يشتمل عمى( :الزريقات )392 :2009،
 -1المزج  Blendingوىي وضع المقاطع أو األحداث مع بعضيا لتكويف كممات.
 -2التقطيع الصوتي  Segmentingوىي تقسيـ الكممات إلى مقاطع أو أصوات.
 -3المعالجة Manipulatingوىي إضافة وضبط وابداؿ المقاطع واألصوات.
وعند تعميـ الوعي الصوتي يجب أف تؤخذ االمور اآلتية باالعتبار:
 المستوى النمائي لمتمميذ والميمة التعميمية التي تتطمب اإلتقاف. -توفير نموذج لكؿ نشاط.

 -توضيح الميارات المفظية والبصرية.

 االنتقػ ػػاؿ مػ ػػف السػ ػػيؿ إلػ ػػى الصػ ػػعب ،ففػ ػػي حالػ ػػة وضػ ػػع الفػ ػػونيـ يكػ ػػوف (البدايػ ػػة والنيايػ ػػةوالوسط).

 تقديـ تغذية راجعة وتوفير فرص لمممارسة والم ارجعة. جعؿ خبرة التعمـ خبرة ممتعة.ويعد دور المعمػـ المفتػاح الميػـ إلنجػاح أي نشػاط ،فعميػو تقػع مسػئولية تعمػيـ التالميػذ فػي

الفصؿ وتوجيييـ لما يجب عممػو ،وكيفيػة عممػو ،كمػا أف عميػو أيضػا متابعػة التالميػذ لمتحقػؽ مػف
تتديتيـ ألدوارىػـ فػي عمميػة الػتعمـ ومراقبػة ىػذا األداء لتحقيػؽ الػتعمـ فػي سػرعة ودقػة .فػالمعمـ ىػو

المنفػػذ لممػػنيج ،وىػػو المتصػػرؼ فػػي أىػػداؼ المػػنيج ،ولديػػو القػػدرة عمػػى اف يؤكػػد ارتبػػاط األنشػػطة
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بػػالمنيج ،ومعنػػى ذلػػؾ أف اتجػػاه المعمػػـ نحػػو النشػػاط ىػػو الػػذي يحػػدد موقػػع النشػػاط مػػف المػػنيج
تخطيطاً وتنفيذاً وقبوالً ورفضاً وتوظيفاً واىماالً (زايد.)205 :2013 ،

العالقة بين الوعي الصوتي والقراءة:
معظػػـ التالميػػذ ذوو صػػعوبات القػراءة لػػدييـ مشػػاكؿ أخػػرى فػػي بػػاقي المػواد الد ارسػػية التػػي
تعتمػػد أص ػالً عمػػى الق ػراءة ،كمػػا يمثػػؿ العسػػر الق ارئػػي مشػػكمة عمػػى المسػػتوييف المحمػػي والعػػالمي
وبنسب ال يستياف بيا ،مما يشكؿ عبئاً حقيقيػاً بػيف التالميػذ وتػؤىميـ قػدراتيـ العقميػة عمػى النجػاح

والتفػػوؽ أحيانػاً ،إال أف صػػعوبات القػراءة تعػػوقيـ عػػف ذلػػؾ ،فترجػػع صػػعوبات القػراءة بسػػبب وجػػود

قصػ ػػور فػ ػػي القػ ػػدرات الػ ػػوعي الصػ ػػوتي لمطفػ ػػؿ فيػ ػػي ت ػ ػرتبط ارتباط ػ ػاً رئيسػ ػػياً فػ ػػي ميػ ػػارة الق ػ ػراءة

(الشوربجي.)669 :2017 ،

فالوعي بالوحدات الصوتية يمثؿ إحدى الميارات األساسية في تعمـ القراءة ،حيث تضػمف

إقامػ ػػة اربػ ػػط واضػ ػػح بػػػيف أص ػ ػوات الكممػ ػػات (الوحػ ػػدات الص ػػوتية) والرمػ ػػوز المطبوعػ ػػة والحػ ػػروؼ
والمقاطع الكممات ،فمف خالؿ التركيز عمى أصغر الوحػدات الصػوتية فػءف التالميػذ سػيكوف لػدييـ

فرصة حقيقية لتمثيؿ الصوت المنطوؽ لمرمز المرسوـ حيث يتـ ذلؾ الربط بيف األصوات والرموز
بصورة تتيح فيـ أوضح لمبنية الصوتية لمحروؼ والمقاطع في المغة (مصطفي.)39 :2018 ،

وتشير عديد من الدراسات إلى وجود عالقة بين الوعي الصوتي والقراءة:
فقػد أشػارت د ارسػة ( Tibia and Kirb )2018إلػى أف الػوعي صػوتي يسػاعد فػي التنبػؤ

بالقراءة ،أما دراسة ( ،Suggte )2016وجود ارتباط إيجابي لموعي الصوتي مع ميػارة االسػتماع
وميػػارة الطالقػػة المغويػػة ،وقػػد بينػػت د ارسػػة ( Goodrich and Lonige )2014وجػػود ارتبػػاط
إيجابي بيف الوعي الصوتي وميارات المغة الشػفوية ،كمػا أشػارت د ارسػة المصػري ( )2016وجػود

عالقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف الػػوعي الصػػوتي والتواصػػؿ المفظػػي لػػدى أطفػػاؿ ذوي صػػعوبات تعمػػـ
القػراءة ،وأوضػػحت د ارسػػة لعػيس ( )2009وجػػود ارتبػػاط إيجػابي قػػوي بػػيف الػوعي الصػػوتي والقػػدرة
القرائية.

ويػػري الباحػػث أف العالقػػة بػػيف ميػػارات الق ػراءة والػػوعي الصػػوتي تختمػػؼ بػػاختالؼ المغػػة،

وأيضػػا المغػػة المكتوبػػة والمغػػة المسػػموعة والقػػدرة عمػػى تخ ػزيف المعمومػػة والػػتحكـ بيػػا والقػػدرة عمػػى

استرجاع تمؾ المعمومات والتعبير عنيا شفوياً جميعيا مرتبط بالعمميات الصوتية.
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التعميق العام عمى اإلطار النظري:
 -1ىناؾ عالقة واضحة بيف الوعي الصوتي والقراءة ويبدو أنيػا عالقػة تبادليػة تتمثػؿ فػي أف
الوعي الصػوتي متطمػب سػابؽ لمقػراءة ويػؤدي إلػى نتػائج أفضػؿ فػي اكتسػابيا بينمػا تػؤدي
القراءة مف جية أخرى إلى تحسيف وتطوير الوعي الصوتي.

 -2عمػػى الػػرغـ مػػف الػػدور الرئيسػػي الػػذي تمعبػػو القػػدرة عمػػى الق ػراءة فػػي اكتسػػاب االسػػتقالؿ
الشخصػػي ف ػػءف األبح ػػاث الت ػػي ت ػػدرس ى ػػذه الق ػػدرات عن ػػد األطف ػػاؿ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ
مازالت حتى االف تيدؼ إلى تحديد االكتساب التعميمي أو التتىيمي.

 -3تتضاءؿ فاعمية العالج إلػى حػد كبيػر مػع تػتخر التشػخيص وبالتػالي يعػد العػالج مضػيعة
لموقت والجيد ،بؿ قد يتتي بنتائج سمبية.

 -4تسػتنفذ صػػعوبات الػػتعمـ جػػزًءا مػف طاقػػة الطفػػؿ العقميػػة واالنفعاليػة وتسػػبب لػػو اضػػطرابات
انفعاليػػة تتػػرؾ بصػػماتيا عمػػى مجمػػؿ شخصػػية الطفػػؿ فتبػػدو عميػػو مظػػاىر سػػوء التوافػػؽ
الشخصي واالنفعالي واالجتماعي.

 -5إف مكونات الوعي الصوتي تنتقؿ مف العاـ الى الخاص في تفسير المغة المنطوقة.

 -6اف مف أسباب قياـ غرؼ المصػادر فػي المػدارس ىػو القيػاـ بعمػؿ كػؿ مػا شػتنو أف يسػيؿ
عمػػى التالميػػذ الوصػػوؿ إلػػى األىػػداؼ المبتغػػاة ومنيػػا الوصػػوؿ الػػى الق ػراءة بطالقػػة أسػػوةً
بزمالئيـ في الفصؿ العادي ومف ىذه األمور تكويف الػوعي الصػوتي لػدييـ واسػتثماره فػي
تحسػػيف ميػػارات القػراءة مػػف خػػالؿ تػػدريبات خاصػػة يػػتـ توظيفيػػا بمػػا يتناسػب مػػع مسػػتوى

التالميذ وخصائصيـ.
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الفصل الجالح
الدزاضات الطابكة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قػػاـ الباحػػث بػػءجراء مسػػح مكتبػػي باسػػتخداـ جميػػع وسػػائؿ البحػػث المتاحػػة لمدارسػػات ذات
العالقة بالوعي الصوتي وعالقتو بالقراءة ،وحاوؿ جاىػداً جمػع ىػذه الد ارسػات مػف خػالؿ الػدوريات
العممية والمجالت المحكمة واألبحاث المنشورة والمواقع المتخصصة في الشبكة العنكبوتية ولقد تـ

تقسيـ الدراسات إلى ثالثة محاور وىي كالتالي:
 المحووور ألول :د ارسػػات تناولػػت الػػوعي الصػػوتي لػػدى تالميػػذ المرحمػػة مػػا قبػػؿ األساسػػية
واألساسية مف غير ذوي اإلعاقة.

 المحور الثاني :دراسات تناولت الوعي الصوتي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة بشكؿ عاـ.

 المحوووور الثالوووث :د ارسػػات تناول ػػت الػػوعي الص ػػوتي لػػدى التالمي ػػذ ذوي صػػعوبات ال ػػتعمـ
بشكؿ خاص.

أوالً :دراسوووات تناولوووت الووووعي الصووووتي لووودى تالميوووذ المرحموووة موووا قبووول األساسوووية
واألساسية من غير ذوي اإلعاقة.

 -1دراسة مصطفى ( ":)2018فاعمية برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لودى تمميوذات
الصف األول االبتدائي بالمممكة العربية السعودية ".

ىػدفت الد ارسػة إلػػى تعػرؼ فاعميػة برنػػامج مقتػرح فػػي تنميػة الػوعي الصػػوتي لػدى تمميػػذات

الص ػػؼ األوؿ االبت ػػدائي ،م ػػف خ ػػالؿ عين ػػة عشػ ػوائية م ػػف تممي ػػذات الص ػػؼ األوؿ االبتػ ػدائي ،وق ػػد
تكونت العينة مف ( )50تمميذة ،قسمت بالتساوي الى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية ،وتبنت

الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي لممجمػػوعتيف ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة اسػػتبانة مػػف
إعػػداد الباحثػػة وبرنامجػاً مقترحػاً لتنميػػة الػػوعي الصػػوتي ،كمػػا اسػػتخدمت االختبػػار القبمػػي والبعػػدي

لقيػاس الػوعي الصػوتي ،وتمػت معالجػة البيانػات إحصػائياً ،وقػد أظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ دالػة

إحصائياً في اكتساب ميارة الوعي الصوتي ،كما بينت النتائج أف تمميذات المجموعة التجريبية قد
أظيرف تحسناً في تمؾ الميارة بشكؿ أفضؿ مف تمميذات المجموعة الضابطة.

 -2دراسوة (تيبوا وكيورب) ( : Tibia and Kirb)2018أثور الووعي الصووتي فوي سورعة
التسمية والتنبؤ بالقارئين بالمغة العربية.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف أثػػر الػػوعي الصػػوتي فػػي سػػرعة التسػػمية والتنبػػؤ بالقػػارئيف
بالمغة العربية لعينة مكونة مف ( )201مف تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي مف أطفػاؿ دبػي لقيػاس
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الق ػػدرة االدراكيػ ػػة العامػػػة والمف ػػردات والػػػوعي الصػػػوتي وق ػ ػراءة الكمم ػػات وفيػػػـ المقػ ػػروء ،واسػػػتخدـ

الباحثػاف المػػنيج الوصػػفي مػػف خػػالؿ نمػػوذج ( )Wolfs Bower1999لمػػوعي الصػػوتي وسػػرعة
التسمية ،وأظيرت النتائج أف الوعي الصوتي وسرعة التسػمية ميمتػيف لمتنبػؤ بػالقراءة مػع أف أقػوى
عامػػؿ ىػػو الػػوعي الصػػوتي مػػف حيػػث السػػمات الرئيسػػية لمغػػة العربيػػة واالمػػالء ومسػػتوى الق ػراءة

لمعينة.
 -3دراسووة الشوووربجي (" :)2017فاعميووة برنووامج قووائم عمووى التوودريس باسووتخدام الوووعي
الفونيمي والفونولوجي لتحسين القراءة لدى تالميوذ الصوف األول األساسوي فوي سومطنة

عمان".

ىػػدفت الد ارس ػة إلػػى تعػػرؼ فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى التػػدريس باسػػتخداـ الػػوعي الفػػونيمي

والفونولػػوجي لتحسػػيف القػراءة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ األوؿ األساسػػي فػػي سػػمطنة عمػػاف .وقػػد تكونػػت
عينة الدراسة مف ( )210تالميذ ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية ،واستخدـ الباحث

الم ػػنيج ش ػػبو التجريب ػػي ،ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة ص ػػمـ الباح ػػث اختب ػػا اًر ف ػػي ال ػػوعي الف ػػونيمي
والفونولػػوجي ،وبرنامج ػاً تػػدريبياً .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً ،وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط نتػػائج االختبػػارات بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة
لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط
نتػػائج تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي االختبػػار التتبعػػي ،كمػػا أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود

فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط نتائج االختبار بيف الذكور واالناث.

 -4دراسة الطوالبة (" :)2017فاعمية استراتيجية التعمم النشط في تحسين ميوارات الووعي
الصوتي وفيم المسموع لدى تالميذ الصف الخامس في محافظة مادبا في األردن".

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تع ػػرؼ فاعمي ػػة اس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ النش ػػط ف ػػي تحس ػػيف مي ػػارة ال ػػوعي
الصوتي وفيـ المسموع لدى تالميذ الصؼ الخامس في محافظة متدبة .وقد تكونت عينػة الد ارسػة

مػػف( )60تمميػػذا مػػف تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس األساسػػي فػػي محافظػػة متدبػػة ،وتػػـ اختيػػار شػػعبتيف
عشوائيتيف احداىما تجريبية عددىا( )30تمميذة واألخرى ضابطة عػددىا( )30تمميػذة ،واسػتخدمت

الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت الد ارسػػة مقيػػاس الػػوعي الصػػوتي
واختبػػار الفيػػـ المسػػموع .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً ،وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة

احصػػائيا بػػيف متوسػػطي درجػػات أف ػراد عينػػة البحػػث فػػي ميػػارات الػػوعي الصػػوتي تعػػزى الػػى نػػوع

استراتيجية التدريس (تعمـ نشط واعتيادية) ،كمػا توجػد فػروؽ دالػة احصػائيا بػيف متوسػطي درجػات

عينة البحث في اختبار فيـ المسموع تعزى الستراتيجية التدريس (تعمـ نشط واعتيادية).
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 -5دراسووة ربابعووة ( ":)2017أثوور اسووتخدام أنشووطة التعبيوور الكتووابي وق وراءة القصووص فووي
تنمية الوعي الصوتي والوعي بالمواد المطبوعة لدى أطفال الروضة في األردن".

تمثؿ ىدؼ الدراسة في الكشؼ عف أثر استخداـ أنشطة التعبيػر الكتػابي وقػراءة القصػص

في تنمية الوعي الصوتي والوعي بػالمواد المطبوعػة لػدى أطفػاؿ الروضػة فػي االردف ،وقػد تكونػت
عينة الدراسة مف ( )50تمميذاً مػف إحػدى ريػاض األطفػاؿ الحكوميػة فػي مدينػة إربػد ،ولقػد توزعػت
عمى مجموعتيف مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية بالتساوي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إشراؾ

األطفػاؿ فػػي حصػػص فييػػا قػراءة القصػػص بمجموعػػات مػػع التركيػز عمػػى قواعػػد المػواد المطبوعػػة،
وكذلؾ في أنشطة التعبير الكتابي .وتمت معالجة البيانات إحصائياً ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الوعي بالمواد المطبوعة والػوعي الصػوتي لصػالح المجموعػة

التجريبيػػة األمػػر الػػذي يشػػير الػػى أثػػر أنشػػطة التعبيػػر الكتػػابي وق ػراءة القصػػص فػػي تنميػػة الػػوعي
الصوتي لدى أطفاؿ الروضة.

 -6دراسووة عبوود البوواري (":)2016فاعميووة اسووتراتيجية المسوورد اإلمالئووي فووي تنميووة ميووارات
الوعي الصوتي والكتابة اليجائية لتالميذ المرحمة االبتدائية".

ىػػدفت الد ارسػػة الػػى معرفػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية المسػػرد االمالئػػي فػػي تنميػػة ميػػارات الػػوعي
الصػػوتي والكتابػػة اليجائيػػة لػػدى تالميػػذ لمرحمػػة االبتدائيػػة .وقػػد طبقػػت الد ارسػػة عمػػى ( )84تمميػػذاً

وتمميػػذة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي قسػػمت إلػػى مجمػوعتيف ضػػابطة وتجريبيػػة ،ولتحقيػػؽ
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء اختبػاريف أحػدىما لقيػاس ميػارات الػوعي الصػوتي واآلخػر لقيػاس

المي ػػارات الكتابيػػػة اليجائي ػػة ،وقػػػد اسػ ػػتخدـ الباح ػػث المػػػنيج التجريبػػػي .وتم ػػت معالج ػػة البيانػ ػػات

إحصػػائياً ،وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية المسػػرد االمالئػػي فػػي تنميػػة ميػػارات الػػوعي
الصػوتي فػػي كػػؿ ميػػارة مػػف الميػػارات الفرعيػػة ،كمػا أظيػػرت النتػػائج وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة
بيف تنمية ميارات الوعي الصوتي وتنمية ميارات الكتابة اليجائية.

 -7دراسة السريع ( :)2016تصورات معممي القراءة لمصفوف األولية لطبيعة العالقة بوين
أنشطة تنمية الوعي الصوتي واكتساب ميارة القراءة".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ تصػػورات معممػػي الق ػراءة لمصػػفوؼ األوليػػة مػػف مرحمػػة التعمػػيـ

العػاـ لطبيعػػة العالقػػة بػيف أنشػػطة الػػوعي الصػوتي واكتسػاب ميػػارة القػراءة .وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة

مػػف ( )233معمػػـ ق ػراءة لمصػػؼ األوؿ ،وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ
الد ارسػة اسػتخدـ الباحػث اسػتبانة مػف تصػػميمو .وتمػت معالجػة البيانػات إحصػائياً ،وأظيػرت نتػػائج
الد ارسػػة اف تقػػدير المعممػػيف ألىميػػة أنشػػطة الػػوعي الصػػوتي فػػي اكتسػػاب ميػػارة الق ػراءة وذلػػؾ فػػي
37

ضػػوء خب ػرات المعممػػيف التعميميػػة والتدريبيػػة أساسػػيا خمػػط المعممػػيف بػػيف مفيػػوـ الػػوعي الصػػوتي

وتدريس القراءة ،كما أظيرت النتائج الفروقات اف استجابة المعمميف لـ تتتثر بخبراتيـ التعميمية أو
التدريبية.
 -8دراسووة (سووجت) ) :Suggte(2016اآلثووار بعيوودة الموودى لموووعي الصوووتي عمووى ميووارة
االستماع وميارة الطالقة وتداخالتيا في الفيم القرائي.

ى ػػدفت الد ارس ػػة الػ ػى تحمي ػػؿ اآلث ػػار بعي ػػدة الم ػػدى لم ػػوعي الص ػػوتي عم ػػى مي ػػارة االس ػػتماع
وميػػارة الطالقػػة وتػػداخالتيا فػػي الفيػػـ الق ارئػػي لػػدى عينػػة مكونػػة مػػف ( )71مػػف كػػال الجنسػػيف مػػف

تالميذ الروضة ،وتـ متابعتيـ حتى الصؼ الثالث ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبػي لمػدة()11

ػير ،وق ػػد اسػػتخدـ الباح ػػث برنامج ػا م ػػف إعػػداده ،حي ػػث قػػاـ بعم ػػؿ اختبػػار قبم ػػي وبعػػدي لمي ػػارة
شػ اً
االستماع والطالقة والفيـ القرائي ،وقد أظيرت النتػائج ارتباطػاً إيجابيػاً بػيف الػوعي الصػوتي والفيػـ

والتػػػداخالت مػػػف خػ ػػالؿ التػ ػػتثير بعيػػػد المػ ػػدى وأف األطفػ ػػاؿ ال يميم ػػوف إلػ ػػى العدي ػػد م ػػف السػ ػػمات
المنيجية.
 -9دراسووة (جووودرش ولونقووا) ) :Goodrich and Loniga(2014ميووارات الوووعي
الصوتي والصفات المعجمية لمفردات األطفال ما قبل المدرسة.

ىػػدفت الد ارسػػة الػػى الكشػػؼ عػػف ميػػارات الػػوعي الصػػوتي والصػػفات المعجميػػة لمفػػردات

األطفاؿ ما قبؿ المدرسة وتكونت العينة مف قسػميف األوؿ مػف ( )392طفػالً مػف فموريػدا أعمػارىـ

ػير ،والقسػػـ الثػػاني مػػف ( )814طفػالً مػػف لػػوس أنجمػػوس وفموريػػدا ،وقػػد اسػػتخدـ
مػػف ( )64-35شػ اً
الباحػث المػنيج الوصػفي مػػف خػالؿ نمػوذج إعػػادة الييكمػة المعجميػة لشػػرح تطػور الػوعي الصػػوتي

لألوالد ونتج عف الدراسة أف ىناؾ ارتباطا إيجابيا بيف ميارات المغة الشفوية والػوعي الصػوتي فػي
العينة الثانية وأدركت العالقة بيف سف االستيعاب والوعي الصوتي في العينة األولى.
 -10دراسووة جوواب اهلل (" :)2012فاعميووة التوودريب عمووى أنشووطة الوووعي الصوووتي فووي تنميووة
بعض ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية".

انحصر ىدؼ الدراسة في تعرؼ فاعميػة التػدريب عمػى أنشػطة الػوعي الصػوتي فػي تنميػة
بعض ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .وقد تكونت عينػة الد ارسػة مػف ()60

تمميذاً مف تالميذ الصؼ الرابع ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية ،واسػتخدـ الباحػث
المنيج التجريبي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبػار القػراءة الجيريػة ،كمػا قػاـ ببنػاء

دليػػؿ لممعمػػـ .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً ،وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات المجم ػػوعتيف الض ػػابطة التجريبي ػػة ف ػػي اختب ػػار مي ػػارات القػ ػراءة
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الجيري ػػة كك ػػؿ لص ػػالح المجموع ػػة التجريبي ػػة ،ووج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي
درج ػػات المجموع ػػة الض ػػابطة والتجريبي ػػة ف ػػي مي ػػارات التع ػػرؼ الق ارئ ػػي كك ػػؿ لص ػػالح المجموع ػػة

التجريبي ػ ػػة ،ووج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطي درج ػ ػػات المجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة
والمجموعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارات النطػػؽ الصػػحيح لألص ػوات وتمييزىػػا ككػػؿ لصػػالح المجموعػػة

التجريبية
 -11دراسوووة عبووود اهلل( :)2011تنميوووة ميوووارة القوووراءة الجيريوووة وفعاليوووة الوووذات واسوووتخدام
استراتيجية الوعي الصوتي".

ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارة القراءة الجيرية وفعالية الذات واسػتخداـ اسػتراتيجية الػوعي

الصوتي ،وتـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )30تمميذا وتمميذة مف الصؼ الرابع االبتدائي ،وتػـ تقسػيميـ
إلى مجموعتيف تجريبية طبقت عمييـ استراتيجية الوعي الصوتي وأخرى ضػابطة درسػت بالطريقػة
التقميدية واستخدـ الباحث المنيج التجريبي مف خالؿ االختبارات القبمية والبعدية ،كما أعد الباحث
اختبار لقياس ميارات القراءة الجيرية وأعد قائمة بتبعػاد فعاليػة الػذات القرائيػة وتكونػت مػف خمسػة
ا

ابعاد وكاف مف اىـ نتائج الدراسة :انيا اثبتت فعالية استراتيجية الوعي الصوتي في تنمية ميارات
القراءة الجيرية وتنمية ابعاد القراءة الذاتية لدى تالميذ الصؼ الرابع .

تعقيب عمى دراسات المحور األول:
 أكػػدت د ارسػػات ىػػذا المحػػور عمػػى أىميػػة الق ػراءة الجيري ػة لػػدى تالميػػذ المرحمػػة األساسػػيةوضرورة االىتماـ بتنمية ميارتيا األساسية.

 أشػػارت نت ػػائج د ارسػػات ى ػػذا المحػػور ال ػػى دور الػػوعي الص ػػوتي فػػي تعم ػػـ المغػػة وكتس ػػابميارتيا التنبؤ بالقدرة القرائية.

 أظيرت دراسات ىذا المحور إمكانية تنمية الوعي الصوتي وتحسػينو لػدى تالميػذ المرحمػةاألساسية مف خالؿ أنشطة التعبير والقصص والمواد المطبوعة.

 كشػػفت نتػػائج بعػػض الد ارسػػات عػػف أثػػر الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف ميػػارات القػراءة لػػدىتالميػػذ المرحمػػة األساسػػية ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ البػرامج التعميميػػة التػػي اعتمػػدت فػػي أنشػػطتيا
عمى الوعي الصوتي.
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ثانياً :دراسات تناولت الوعي الصوتي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة بشكل عام:
 -1دراسة عطا ( " :)2018فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى الوعي الفونولوجي في تنميوة
الميارات السمعية لدى التالميذ ضعاف السمع في المرحمة االبتدائية ".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػة برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى الػػوعي الفونولػػوجي فػػي

تنميػػة الميػػارات السػػمعية لػػدى التالميػػذ ضػػعاؼ السػػمع فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة .وقػػد تكونػػت عينػػة

الدراسة مف ( )8تالميذ ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متكافئتيف ضابطة وتجريبية ،ولتحقيؽ أىداؼ
الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث برنامجػ ػاً ت ػػدريبياً وبطاري ػػة المي ػػارات الس ػػمعية .وتم ػػت معالج ػػة البيان ػػات
إحصػ ػػائياً ،وأظيػ ػػرت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات
المجموع ػػة التجريبي ػػة والض ػػابطة عم ػػى أبع ػػاد بطاري ػػة المي ػػارات الس ػػمعية والدرج ػػة الكمي ػػة لص ػػالح
المجموعػػة التجريبيػػة ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي

رتػػب الػػدرجات فػػي المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى أبعػػاد بطاريػػة الميػػارات السػػمعية والدرجػػة الكميػػة فػػي
القياسيف البعدي والتتبعي.
 -2دراسة (راشيل) ) Rachel(2017ميوارات الووعي الصووتي لودي األطفوال ذوي اإلعاقوة
الذىنية.

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ ميارات الوعي الصوتي لػدى األطفػاؿ ذوي اإلعاقػة الذىنيػة
وقد تـ مقارنػة ميػارات الػوعي الصػوتي بػيف األطفػاؿ الػذيف تتػراوح أعمػارىـ بػيف() 8 – 7سػنوات

ذوي اإلعاقػػة الذىنيػػة مػػع األطفػػاؿ الػػذيف تت ػراوح أعمػػارىـ بػػيف (  )5-4سػػنوات والػػذيف عػػادة مػػا

يكونوف أطفاال يتطابقوف مع ميارات القراءة المبكرة والمفردات والجنس عمى الصعيد العالمي ،وقد

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي العالئقػػي فػػي ىػذه الد ارسػػة الطوليػػة ،وقػػد أظيػػرت النتػػائج ضػػعفاً

ممحوظػاً بػػالوعي الصػػوتي عنػػد ذوي اإلعاقػػة الذىنيػػة مثػػؿ مػػزج المقطػػع ،تجزئػػة المقطػػع ،والتعػػرؼ

إلػػى الصػػوت فػػي أوؿ الكممػػة وآخرىػػا ،وبعػػد مػػرور سػػنتيف عمػػي الد ارسػػة ،لػػـ يعػػد ىػػذا العجػػز قائمػاً
وكمػا أظيػرت نقػاط ضػعؼ ممحوظػة فػي تجزئػة الصػوت و التعػرؼ عمػى الصػوت فػي أوؿ الكممػػة
وأخرىا.

 -3دراسووة عبوود الووارث ( :)2016فاعميووة برنووامج لتنميووة الوووعي الفونولوووجي فووي تحسووين
الميارات المغوية والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد".

ى ػػدفت الد ارس ػػة تع ػػرؼ فاعمي ػػة برن ػػامج لتنمي ػػة ال ػػوعي الفونول ػػوجي ف ػػي تحس ػػيف المي ػػارات

المغوية والتفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ ذوي اضػطراب التوحػد .وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ()7

أطفاؿ ،يمثموف المجموعة التجريبية ،واستخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة
4.

استخدـ الباحث مقياس الوعي الفونولوجي ،ومقياس الميارات المغوية ،واستمارة المعززات المحببػة

لمطفػػؿ ،ومقيػػاس التوحػػد ومقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعي ،وبرنامج ػاً تػػدريبياً .وتمػػت معالجػػة البيانػػات

إحص ػػائياً ،وأظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي درج ػػات األطف ػػاؿ ف ػػي
المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لمقيػػاس ميػػارات الػػوعي الفونولػػوجي األساسػػية
والميػػارات المغويػػة والتفاعػػؿ االجتمػػاعي فػػي اتجػػاه المقيػػاس البعػػدي ،وكػػذلؾ أظيػػرت عػػدـ وجػػود

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات األطفػػاؿ فػػي المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف البعػػدي
والتتبعي لمقياس ميارات الوعي الفونولوجي والميارات المغوية والتفاعؿ االجتماعي.

 -4دراسووة حبيووب (" :)2016فعاليووة برنووامج توودريبي لتنميووة ميووارات الوووعي الفونولوووجي
ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأثره في تحسين مياراتيم القرائية".

ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػى فاعميػ ػػة برنػ ػػامج تػ ػػدريبي قػ ػػائـ عمػ ػػى ميػ ػػارات الػ ػػوعي

الفونول ػػوجي ل ػػدى األطف ػػاؿ ذوي اض ػػطراب طي ػػؼ التوح ػػد وأثػ ػره ف ػػي تحس ػػيف مي ػػارة القػ ػراءة ل ػػدييـ.
وتكونت عينة الدراسة مػف ( )10أفػراد ،قسػمت إلػى ( )5تجريبيػة و( )5ضػابطة ،ولتحقيػؽ أىػداؼ

البحث استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث طبؽ عمى عينة الدراسة مقياس القػراءة الفونولوجيػة
واستمارة دراسة الحالة وبرنامج تجريبي .وتمت معالجة البيانات إحصػائياً ،وأظيػرت نتػائج الد ارسػة

و جػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي رتػػب المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة الػػذيف
لػػدييـ طيػػؼ التوحػػد عمػػى مقيػػاس الق ػراءة الفونولوجيػػة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ،كمػػا أظيػػرت
وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػطي رتػػب درجػات المجموعػػة التجريبيػة فػػي المقياسػػيف
القبمػػي والبعػػدي لميػػارات الق ػراءة بتبعادىػػا المختمفػػة لصػػالح القيػػاس البعػػدي ،وأظيػػرت عػػدـ وجػػود
فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي رتػب درجػات المجموعػة التجريبيػة فػي القياسػيف البعػدي

والتتبعي لميارات القراءة بتبعادىا المختمفة والدرجة الكمية.
 -5دراسة (أدلف) ) :Adlof(2015فحص السالئف المغويوة لمقوراء فوي فئوة األطفوال ذوي
متالزمة  xاليشة.

ى ػػدفت الد ارس ػػة إلػ ػى فح ػػص الس ػػالئؼ المغوي ػػة لمقػ ػراء ف ػػي فئ ػػة األطف ػػاؿ ذوي متالزم ػػة x

اليشة وقد بحثت ىذه الدراسة التطور الطولي لمػوعي الصػوتي وعالقتػو مػع القػراء األساسػية لػدى
األوالد ذوي متالزم ػػة  xاليش ػػة ،وك ػػاف حج ػػـ العين ػػة (  ) 54ص ػػبيا م ػػف ذوي متالزم ػػة  xاليش ػػة

و( )53مف الذيف يتطوروف في العقمية مع نظرائيـ الذيف يتمقوف دراستيـ بالوعي الصوتي والذكاء
غيػػر المفظػػي والقػراءة سػػنويا لمػػدة تصػػؿ إلػى أربػػع سػػنوات ،و تػػـ قيػػاس مسػػتوى القػراءة و أعػراض

التوحد في مجموعة ذوي متالزمة  xاليشة ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي الطولي ،و استخدـ
النمذجة الخطية اليرمية لدراسة التغيير في الوعي الصوتي مػع مػرور الوقػت والمتنبئػات بيػا ،وقػد
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استخدـ االنحدار الخطي لدارسة الوعي الصوتي كمؤشػر لقػراءة الكممػات ،وقػد أظيػرت النتػائج أف

األطفػػاؿ ذوي متالزمػػة  xاليشػػة لػػدييـ نمػػو أبػػطء فػػي المجموعػػة الضػػابطة فػػي الػػوعي الصػػوتي
عندما لـ يكف ضبط لمقدرات العقمية غير المفظية ،كما انخفض معػدؿ التغيػر فػي الػوعي الصػوتي

بشػػكؿ ممحػػوظ بعػػد سػػف عش ػرة عنػػد األطفػػاؿ ذوي متالزمػػة  xاليشػػة ،وقػػد شػػكؿ الػػوعي الصػػوتي
 %18مف التبايف في القدرة عمي القراءة األساسية .
 -6دراسووة سووميمان (" :)2015أثوور برنووامج لتنميووة مسووتوى الوووعي الصوووتي فووي تحسووين
ميارات القراءة لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة داون".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر برنػػامج لتنميػػة مسػػتوى الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف

ميارات القراءة لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متالزمة داوف .وتكونت عينة الدراسة مف ( )20طفػالً
مػػف ذوي متالزمػػة داوف تػػـ تقسػػيميـ الػػى مجمػػوعتيف مجموعػػة ضػػابطة مكونػػة مػػف ( )10أطفػػاؿ

ومجموعػػة تجريبيػػة مكونػػة مػػف ( )10أطفػػاؿ تت ػراوح أعمػػارىـ ،بػػيف  12_8سػػنة متجانسػػيف .وقػػد
استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياس ميارات القػراءة

لممعػػاقيف عقمي ػػا ومقي ػػاس ال ػػوعي الص ػػوتي ألطفػػاؿ متالزم ػػة (داوف) م ػػف تص ػػميـ الباح ػػث .وتم ػػت

معالجة البيانات إحصائياً ،أظيرت النتائج وجود فروؽ دالػة احصػائيا بػيف متوسػطي رتػب درجػات
المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى مقيػػاس الػػوعي الصػػوتي ف ػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لصػػالح القيػػاس

البعػػدي ،كمػػا أظيػػرت وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة لمقيػػاس
ميارات القراءة في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي ،كما أظيرت عػدـ وجػود فػروؽ
ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجػات المجموعػة التجريبيػة عمػى مقيػاس الػوعي الصػوتي فػي

القياسيف البعدي والتتبعي.

تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
 أشارت نتائج بعض دراسات ىذا المحور الػى فاعميػة الػوعي الصػوتي فػي تنميػة الميػارات
السمعية لدى ضعاؼ السمع كما في دراسة عطا (.)2018

 أكػػدت بعػػض نتػػائج د ارسػػات ىػػذا المحػػور عمػػى دور الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف ميػػارات
القراءة لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة كما في دراسة حبيب ( )2016وسميماف(.)2015

 أظي ػػرت بعػػػض الد ارس ػػات اف الػػػوعي الص ػػوتي يسػ ػػيـ ف ػػي تحس ػػيف التفاع ػػؿ االجتمػ ػػاعي
والميارات المغوية لدى ذوي اضطراب التوحد كما في دراسة عب الوارث(.)2016

 أظي ػػرت نت ػػائج د ارس ػػات ى ػػذا المح ػػور اف األطف ػػاؿ ذوي االعاق ػػة يع ػػانوف م ػػف قص ػػور ف ػػي
الػػوعي الصػػوتي ،وأف ىػػذا القصػػور يمكػػف معالجتػػو مػػف خػػالؿ أنشػػطة مناسػػبة تسػػيـ فػػي
تحسيف الوعي الصوتي لدى ىذه الفئة مما ينعكس عمى مياراتيـ المغوية إيجاباً
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ثالث واً :دراسووات تناولووت الوووعي الصوووتي لوودى التالميووذ ذوي صووعوبات الووتعمم بشووكل
خاص.

 -1دراسووة الفارسووي( ":)2017فاعميووة التوودريب عمووى ميووارات الوووعي الصوووتي فووي تحسووين
ميارة فك الترميز لدى األطفال من ذوي صعوبات التعمم".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ فعاليػػة برن ػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف
ميػػارة فػػؾ الترميػػز لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث األساسػػي ذوي صػػعوبات الق ػراءة .وتكونػػت عينػػة

الدراسة مف ( )40تمميذا في برنامج الصؼ الثالث االبتدائي في سمطنة عماف ،وقد قسػمت العينػة
إلػػى مجمػػوعتيف متكػػافئتيف تجريبيػػة وضػػابطة ،وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي ،ولتحقيػػؽ
أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث أداتػػيف األولػػى اختبػػار الػػوعي الصػػوتي والثانيػػة اختبػػار ميػػارة فػػؾ

الترميػ ػػز .وتمػ ػػت معالجػ ػػة البيانػ ػػات إحصػ ػػائياً ،وأظيػ ػػرت نتػ ػػائج الد ارسػػػة وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة
إحصػػائية بػػيف درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي جميػػع أبعػػاد اختبػػار الػػوعي

الصوتي واختبػار ميػارة فػؾ الترميػز لصػالح القيػاس البعػدي ،كمػا أظيػرت وجػود فػروؽ ذات داللػة

إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

 -2دراسة (ماخول) ) :Makhoul(2017دور ميارات الووعي الصووتي فوي تنميوة القوراءة
العربية لدى تالميذ الصف االول الذين يتكممون المغة العربية.

ىػػدفت الد ارسػػة إل ػى معرفػػة دور ميػػارات الػػوعي الص ػوتي فػػي تنميػػة الق ػراءة العربيػػة لػػدى

عينػة مكونػة مػف ( ) 206مػف تالميػذ الصػؼ األوؿ الػذيف يتكممػوف المغػة العربيػة مػنيـ ( )25مػػف
في خطر المغة و ( ) 181مف القراء الذيف يتطوروف بشػكؿ طبيعػي ،وىاتػاف المجموعتػاف تمػثالف
عدـ التجانس في الصؼ الواحد ،وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي مف خالؿ تطوير

برنػػامج التػػدريب الصػػوتي ،حيػػث تػػـ متابعػػة تطػػور التالميػػذ فػػي ميػػارات الػػوعي الصػػوتي وتنميػػة
القراءة في الصؼ الثاني ،و قد اشارت نتائج الدراسة الى إنجازات في تدابير الوعي الصػوتي بػيف

المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة حيػػث كانػػت المجموعػػة الضػػابطة قػػادرة عمػػي سػػد الثغ ػرات فػػي
ميارات الوعي الصػوتي مػع المجموعػة التجريبيػة ،وعنػد د ارسػة العالقػة بػيف الػوعي الصػوتي وأداء

القراءة وجد ارتباط إيجابي معتدؿ في المجموعة التجريبية ،بينما كانت ىنالؾ عالقػة إيجابيػة قويػة

مػ ػػع المجموعػ ػػة الضػ ػػابطة ،وأظيػ ػػرت المجموعػ ػػة الضػ ػػابطة أقػ ػػؿ أداء فػ ػػي الق ػ ػراءة بالمقارنػ ػػة مػ ػػع
المجموعة التجريبية.
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 -3دراسووة أحموود ( :)2016فاعميووة برنووامج توودريبي لتحسووين مسووتوى الوووعي الفونولوووجي

وأثره عمى تحسوين مسوتوى القوراءة لودى التالميوذ ذوي صوعوبات القوراءة مون سون (-7

 )10سنوات.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ فاعميػػة برنػامج تػػدريبي فػػي تحسػػيف مسػػتوى الػػوعي الفونولػػوجي

وأثػره عمػى تحسػيف مسػػتوى القػراءة لػدى التالميػػذ ذوي صػعوبات القػراءة .وقػػد تكونػت عينػة الد ارسػػة
مػػف ( )30تمميػػذة ،وتػػـ تقسػػيميف العينػػة إلػػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف ضػػابطة وتجريبيػػة ،ولتحقيػػؽ
أى ػػداؼ البح ػػث اس ػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس لم ػػوعي الفونولػ ػوجي ومس ػػتوى القػ ػراءة ،وبرن ػػامج ت ػػدريبي،
واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً باسػػتخداـ برنػػامج (،)spss
وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج في تحسيف مستوى الوعي الفونولوجي والذي كاف بػدوره لػو

أثر عمى تحسيف صعوبات القراءة لدى التمميذات.

 -4دراسة المصري ( :)2016فاعمية برنامج تدريبي باستخدام الحاسوب في تنمية الووعي
الفونولوووجي وأثووره عمووى التواصوول المفظووي لوودى أطفووال الصووف الثالووث والرابووع موون ذوي
صعوبات تعمم القراءة.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي باسػػتخداـ الحاسػػوب فػػي تنميػػة

الػػوعي الفونولػػوجي وأث ػره عمػػى التواصػػؿ المفظػػي لػػدى األطفػػاؿ ذوي صػػعوبات تعمػػـ الق ػراءة .وقػػد
تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )24طفمػػة ،تػػـ تقسػػيميف إلػػى مجمػػوعتيف ضػػابطة وتجريبيػػة ،واسػػتخدـ
الباحػػث المػػنيج التجريبػػي .ولتحقي ػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباح ػػث برنامجػػا محوسػػبا ومقياس ػػا

لمػػوعي الفونولػػوجي ومقياسػػا لمتواصػػؿ المفظػػي .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً ،وأظيػػرت نتػػائج

الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائيةً بيف درجػات القيػاس القبمػي والبعػدي لممجموعػة التجريبيػة
لصالح القياس البعدي ،كما أظيرت وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة
والضػػابطة فػػي القيػػاس البعػػدي وذلػػؾ فػػي الػػوعي الفونولػػوجي لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة  ،كمػػا
أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف البعػدي والتتبعػي لممجموعػة التجريبيػة

في الوعي الفونولوجي.

 -5دراسوة (اللونودي وريبوي) ) :Lalonde and Rebai(2015عيووب القوراءة والووعي
الصوتي بين األطفال الذين يتحدثون المغة العربية والذين يعانون من عسر القراءة فوي

الصف الثالث والرابع.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة الق ػراءة وعيػػوب الػػوعي الصػػوتي بػػيف األطفػػاؿ الػػذيف يتحػػدثوف

المغػػة العربيػػة والػػذيف يعػػانوف مػػف عسػػر الق ػراءة عمػػى عينػػة مػػف نفػػس العمػػر مػػف الصػػفيف الثالػػث
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وال ارب ػػع ،وت ػػـ تقس ػػيميـ الػ ػى ( )28طفػ ػالً عاديػ ػاً و( )25م ػػف ذوي الص ػػعوبات التعميمي ػػة م ػػف ك ػػال

الجنسػػيف واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي مػػف خػػالؿ  4مجموعػػات ،مجمػػوعتيف لمصػػؼ الثالػث
ومجموعتيف لمصؼ الرابع وقد أظيرت النتائج أف المجموعػة ذوي عسػر القػراءة سػجمت أقػؿ بكثيػر
سواء كاف في الدقة أو السرعة في مياـ القراءة الموكمة ليـ.

 -6دراسوووة خصووواونة (" :)2014أثووور برنوووامج تووودريبي معرفوووي فوووي تنميوووة ميوووارات الووووعي
الصوتي عمى ميارة التمييز السمعي لدى تالميذ صعوبات التعمم في منطقة حائل".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي معرفػػي فػػي تنميػػة ميػػارات الػػوعي

الصوتي عمى ميارة التمييز السمعي لدى تالميذ صعوبات التعمـ في منطقة حائؿ .وتكونت عينػة

الد ارس ػػة م ػػف ( )60تممي ػػذاً وتممي ػػذة م ػػف الص ػػفوؼ الثال ػػث وال ارب ػػع والخ ػػامس والس ػػادس المص ػػنفيف
صعوبات تعمـ مف قبؿ معمـ غرفة المصادر في مديرية حائؿ ،وقػد قسػمت العينػة الػى مجمػوعتيف

مجموعػة ضػابطة مجموعػة تجريبيػة ،وقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي ،وقػد اسػتخدـ الباحػث
اسػػتبانة وبرنامج ػاً تػػدريبياً .وتمػػت معالجػػة البيانػػات إحصػػائياً ،وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات
داللة إحصائية في ميػارات التمييػز السػمعي بػيف متوسػطات المجموعػة التجريبيػة والضػابطة عمػى

االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظيرت عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية
فػػي ميػػارات التمييػػز السػػمعي تعػػزى إلػػى التفاعػػؿ بػػيف متغيػػري الجػػنس والمجموعػػة عمػػى االختبػػار

البعدي ،كما أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التمييز السمعي بيف المجموعة
التجريبية والضابطة عمى اختبار المتابعة لصالح المجموعة التجريبية .
 -7دراسووة الشووحات ( ":)2012أثوور برنووامج توودريبي لتنميووة ميووارات الوووعي الصوووتي فووي
التعرف عمى الكممات لدى تالميذ الصف الخامس من ذوي صعوبات التعمم".

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى فعالية التدريب عمى ميارات الوعي الصوتي في التعػرؼ

عم ػػى الكمم ػػات لػ ػدى التالمي ػػذ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ .وتكون ػػت العين ػػة م ػػف ( )25تممي ػػذاً م ػػف ذوي

صػ ػػعوبات الػ ػػتعمـ و( )25تمميػ ػػذاً مػ ػػف العػ ػػادييف وقسػ ػػـ الباحػ ػػث العينػ ػػة الػ ػػى مجمػ ػػوعتيف ضػ ػػابطة
وتجريبيػػة .واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس

ال ػػوعي الص ػػوتي واختب ػػار التع ػػرؼ الق ارئ ػػي وبرنامج ػػا ت ػػدريبيا .وتم ػػت معالج ػػة البيان ػػات إحص ػػائياً،

وأظيرت نتائج الد ارسػة وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف التالميػذ العػادييف وصػعوبات الػتعمـ

في الوعي الصوتي لصالح التالميذ العػادييف ،كمػا أشػارت النتػائج الػى وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياً
بػػيف درجػػات القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لمجموعػػة ذوي صػػعوبات الػػتعمـ لصػػالح القيػػاس البعػػدي فػػي

الوعي الصوتي والتعرؼ عمى الكممات.
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 -8دراسة لعيس(":)2009عالقوة الووعي الفونولووجي بمسوتوى القودرة القرائيوة لودى تالميوذ
الطور االبتدائي عسيري القراءة".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف الػػوعي الصػػوتي وعسػػر القػراءة لػػدى تالميػػذ

المرحمة االبتدائيػة ،وقػد تكونػت العينػة مػف عينػة طبقيػة عشػوائية قواميػا ( )110مػف الجنسػيف مػف
طػ ػػالب الصػ ػػؼ الثػ ػػاني والثالػػػث وال اربػ ػػع والخػ ػػامس ،تػػػـ تصػ ػػنيفيـ وفػ ػػؽ اختبػ ػػار فػ ػػي الق ػ ػراءة الػ ػػى

مجمػػوعتيف مجموعػػة الق ػراءة العػػادييف ( )51تمميػػذاً ومجموعػػة عسػػيري الق ػراءة ،واسػػتخدـ الباحػػث
المنيج االرتباطي العالئقي ،وقد طبػؽ الباحػث اختبػار القػدرة الفونولوجيػة مػف خػالؿ ميمتػو كشػؼ
وحساب الوحدات الصػوتية داخػؿ الكممػات المقدمػة شػفويا .وتمػت معالجػة البيانػات إحصػائياً ،وقػد

أظيرت النتػائج وجػود ارتبػاط إيجػابي بػيف درجػات أداة ميمتػي اختبػار القػدرة الفونولوجيػة ودرجػات
القراءة لدى أفراد المجموعتيف في القػراءة ،وأظيػرت وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف درجتػي
ميمت ػػي االختب ػػار الفونول ػػوجي ب ػػيف مجم ػػوعتي القػ ػراءة لص ػػالح القػ ػراء الع ػػادييف ف ػػي كمت ػػا الفئت ػػيف

العمريتيف.
 -9مطر (" :)2009فاعمية برنامج باستخدام الحاسوب في تنمية الوعي الفونولوجي وأثره
عمى الذاكرة العاممة والميارات المغوية لدى ذوي صعوبات تعمم القراءة"

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية برنامج باستخداـ الحاسوب في تنمية الػوعي الفونولػوجي

وأثػ ػره عم ػػى ال ػػذاكرة العامم ػػة والمي ػػارات المغوي ػػة ل ػػدى ذوي ص ػػعوبات تعم ػػـ القػ ػراءة ،وتكون ػػت عين ػػة
الد ارس ػػة م ػػف عين ػػة قوامي ػػا ( )32تممي ػػذا م ػػف تالمي ػػذ الص ػػؼ الث ػػاني االبت ػػدائي .وت ػػـ تقس ػػيـ العين ػػة
عش ػوائيا إلػػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف تجريبيػػة وضػػابطة وق ػواـ كػػؿ واحػػدة ( )16تمميػػذا ،واسػػتخدـ

الباح ػ ػػث الم ػ ػػنيج ش ػ ػػبو التجريب ػ ػػي .ولتحقي ػ ػػؽ أى ػ ػػداؼ الد ارس ػ ػػة اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث مقياسػ ػ ػاً لم ػ ػػوعي
الفونولوجي ،ومقياس الذاكرة العاممة ،ومقياس الميػارات المغويػة ،وبرنامجػاً تػدريبياً .وتمػت معالجػة

البيان ػػات إحص ػػائياً ،وأظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجموع ػػة
الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة فػػي الػوعي الفونولػػوجي والػػذاكرة العاممػػة والميػػارات المغويػػة لصػػالح
المجموعػػة التجريبيػػة ،كمػػا أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف القياسػػيف البعػػدي
والتتبعي مما يدؿ عمى استم اررية أثر البرنامج في تحسيف الوعي الفونولػوجي وأثػره اإليجػابي عمػى

الذاكرة العاممة والميارات المغوية.
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 -10دراسة رجب ( :)2007برنامج مقترح لعوالج صوعوبات القوراءة الجيريوة وتنميوة الووعي
الفونولوجي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج مقترح لعالج صعوبات القراءة الجيرية وتنمية

الوعي الفونولوجي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )64تمميذاً،
وتػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف ضػػابطة وتجريبيػػة ،واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي ،ولتحقيػػؽ

أىداؼ الدراسة استخدـ الباحػث مقياسػاً لمقػراءة الجيريػة والػوعي الصػوتي وبرنامجػا تػدريبيا .وتمػت

معالج ػػة البيان ػػات إحص ػػائياً ،وق ػػد أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف
متوسطي درجػات التالميػذ فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي الختبػار ميػارات القػراءة لصػالح التطبيػؽ

البعػػدي ،كمػػا أظيػػرت وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة
التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لمقيػػاس الػػوعي الفونولػػوجي لصػػالح البعػػدي ،كمػػا أظيػػرت
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ عينػة البحػث فػي التطبيقػيف القبمػي

والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح البعدي ،كما أظيرت النتائج فاعمية البرنػامج المقتػرح فػي عػالج
بعض صعوبات القراءة وتنمية الوعي الفونولوجي .

تعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
 أك ػػدت بع ػػض د ارس ػػات ى ػػذا المح ػػور أف ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ ال ػػذيف يع ػػانوف م ػػف عس ػػر
القراءة لدييـ عيوب في الوعي الصوتي.

 أظيػػرت نت ػػائج د ارس ػػات ى ػػذا المحػػور عم ػػى وج ػػود عالق ػػة ارتباطيػػة ب ػػيف ال ػػوعي الص ػػوتي
واألداء الق ارئػػي لػػدى التالميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ حي ػث تبػػيف أف نمػػو الػػوعي الصػػوتي

يسيـ إيجابياً في تنمية ميارات القراءة.

 أشارت نتائج دراسات ىػذا المحػور أف البػرامج التعميميػة القائمػة عمػى الػوعي الصػوتي ليػا
أثر فعاؿ في تحسيف الذاكرة العاممة والميارات المغوية والتواصؿ.
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة
سػػيتـ التعميػػؽ عمػػى الد ارسػػات مػػف خػػالؿ محػػاور كػػؿ د ارسػػة بػػدئاً باليػػدؼ والعينػػة والمػػنيج

واألدوات والنتائج
أوالً :اليدف

ىػػدفت عػػدة د ارسػػات الػػى معرفػػة عمػػى أثػػر اسػػتخداـ الػػوعي الصػػوتي فػػي تنميػػة ميػػارات
الطمبة في عدة جوانب منيا تحسيف القراءة لدييـ كما ظير ذلؾ في دراسة كؿ مف:
د ارسػػة )Kirb(2018

 Tibla Andو د ارسػػة الشػػوربجي ( )2017ود ارسػػة جػػاب اهلل

( )2012ود ارسػػة عبػػد اهلل ( )2011ود ارسػػة حبيػػب ( )2016ود ارسػػة Adlof

) (2015ود ارسػػة

سميماف ( )2015ودراسة الفارسي ( )2017ود ارسػة  Makhoulود ارسػة أحمػد ( )2016ود ارسػة

الشحات ( ) 2012وداسة لعيس (.)2009

حيث تالقت ىذه الدراسات مع دراسة الباحث في استخداـ ميارات الوعي الصوتي لعالج

مشاكؿ

القراءة لدى االفراد الذيف استيدفتيـ الدراسة.
ثانيا :العينة
تنوعت عينات الدراسات السابقة حيػث تناولػت بعػض الد ارسػات األطفػاؿ الػذيف ال يعػانوف

مػػف اعاقػػات س ػواء فػػي مرحمػػة الد ارسػػة أو مػػا قبميػػا كمػػا يظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػة مصػػطفي
ود ارس ػ ػػة( Tibla )2018ود ارس ػ ػػة الش ػ ػػوربجي( )2017ود ارس ػ ػػة عب ػ ػػد الب ػ ػػاري ود ارس ػ ػػة الطوالب ػ ػػة

( )2017ود ارسػػة ربابعػػة ( )2017ود ارسػػة الس ػريع ( )2016ود ارسػػة جػػاب اهلل ( )2012ود ارسػػة
عبد اهلل ( )2011ودراسة ).Goodrich And Longa Suggte (2016
كم ػػا تناول ػػت بع ػػض الد ارس ػػات اس ػػتخداـ مي ػػارات ال ػػوعي الص ػػوتي ل ػػدى األش ػػخاص ذوي

االعاقػػات المختمفػػة :كد ارسػػة عطػػا ( )2018التػػي تناولػػت الػػوعي الصػػوتي لػػدى الطمبػػة ضػػعاؼ
الس ػػمع بينم ػػا تناول ػػت د ارس ػػة( Rachel )2017ود ارس ػػة س ػػميماف ( )2015تنمي ػػة مي ػػارات ال ػػوعي
الصوتي لدى التالميذ الذيف يعانوف مف إعاقات عقمية.

وتناولػػت بعػػض الد ارسػػات فعاليػػة بػرامج لتنميػػة الػػوعي الصػػوتي لػػدى لطمبػػة الػػذيف يعػػانوف

مف طيؼ التوحد مثؿ دراسة عبد الوارث ( )2016ودراسة حبيب( )2016وتناولت دراسة Adolf
)(2015تنمية ميارات الوعي الصوتي لدى فئة األطفاؿ الذيف يعانوف مف متالزمة xاليشة.
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وتناولت دراسات أخرى أثر استخداـ ميارات الوعي الصوتي مع الطمبة الذيف يعانوف مف

ص ػ ػ ػػعوبات ال ػ ػ ػػتعمـ كم ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػػارس( )2017ود ارس ػ ػ ػػة ( Makhoul )2017ود ارس ػ ػ ػػة
أحمػد( )2016ود ارسػة المصػري ( )2016ود ارسػة ( Lolande And Rebai )2015ود ارسػة

خصػػاونة ( )2014ود ارسػػة الشػػحات ( )2012ود ارسػػة لعػػيس ( )2009ود ارسػػة مطػػر ()2009
ودراسة رجب (.)2007
ويستنتج مف ذلػؾ مالءمػة الػوعي الصػوتي وتدريباتػو لجميػع ىػذه الفئػات سػواء أكانػت مػف

التالميذ العادييف أو مف ذوي اإلعاقة ومف ذوي صعوبات التعمـ

وتتف ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػات م ػػع الد ارس ػػة الحالي ػػة كوني ػػا ت ػػدرس أث ػػر اس ػػتخداـ مي ػػارات ال ػػوعي

الصوتي وأثرىا لدى الطمبة الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ.
ثالثاً :المنيج المستخدم في الدراسات:

يالحػػظ اف الد ارسػػات اسػػتخدمت أكثػػر مػػف مػػنيج بحثػػي ،ولكػف يغمػػب عمػػى ىػػذه الد ارسػػات

المػػنيج التجريبػػي ،كمػػا فػػي د ارسػػة مصػػطفى ( )2018وطوالبػػة ( )2017وربابعػػو ( )2017وعبػػد

البػػاري ( )2016و() Suggte )2018ود ارسػػة جػػاب اهلل ( )2012وعبػػد اهلل ( )2011وعطػػا
( )2018وعبػػد ال ػوارث ( ،)2016وحبيػػب ( ،)2016وسػػميماف( )2015والفػػارس ( )2017و
(2017) Makhoul

بينمػػا اسػػتخدـ المػػنيج الوصػػفي فػػي د ارسػػات أخػػرى مثػػؿ د ارسػػة()2018

Tabiaود ارسػػة

السريع ( )2016ودراسة ( Good Rishlongs)2014ودراسة (Rachel )2017
رابعاً :األدوات:

تنوعػػت األدوات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػات حسػػب اليػػدؼ مػػف الد ارسػػة والمػػنيج المسػػتخدـ
فييػا فقػد اسػتخدمت بعػض األبحػاث برنامجػا تػػدريبياً مقترحػا واالختبػارات القبميػة والبعديػة فػي تنفيػػذ

الدراسات التجريبية وشبو التجريبية كما في دراسة مصطفى ( )2018ودراسة الشوربجي ()2017

ود ارسػػة( Suggte )2016ود ارسػػة عطػػا ( )2018ود ارسػػة عبػػد الػوارث ( )2016ود ارسػػة حبيػػب

( )2016ودراسة احمد ( )2016وغيرىا.

كمػػا اسػػتخدمت د ارسػػات أخػػرى مقػػاييس الػػوعي الصػػوتي لقيػػاس مػػدى ت ػوافر ميا ارت ػو لػػدى
الطمبة وذلػؾ كمػا فػي د ارسػة كػؿ مػف الشػوربجي ( )2017والطوالبػة( )2017عبػدالباري ()2016
وسميماف ( )2014والفارس ( )2017ودراسة احمد( )2016وغيرىا.
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وتتالق ػػى الد ارس ػػات الت ػػي اس ػػتخدمت برنامجػ ػاً مقترحػ ػاً تتض ػػمف أنش ػػطة وت ػػدريبات مي ػػارات

الوعي الصوتي والميارات القرائية مع دراسة الباحث كونيا تتناوؿ تنمية ميارات القراءة مف خػالؿ
تدريبات الوعي الصوتي.
خامساً :النتائج:
أكػػدت الد ارسػػات السػػابقة عمػػى وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف الػػوعي الصػػوتي والقػػدرة القرائيػػة
لػػدى التالميػػذ ،وأظيػػرت نتػػائج بعػػض الد ارسػػات أف التالميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف ضػػعؼ فػػب القػػدرة
القرائيػة لػػدييـ قصػور فػػي الػوع الصػػوتي ،وأف ىػػذا القصػور يمكػػف معالجتػو إذا اسػػتخدمت البػرامج،
واألنش ػػطة المناس ػػبة ،وأجمع ػػت الد ارس ػػات الس ػػابقة عم ػػى وج ػػود فعالي ػػة إيجابي ػػة الس ػػتخداـ ت ػػدريبات

الوعي الصوتي ،وأنشطتو والبرامج القائمة عميو مع جميع الفئات المستيدفة سواء مف العػادييف أو
مف ذوي اإلعاقة أو مف ذوي صعوبات التعمـ

أجمعػت الد ارسػػات التػػي عثػػر عميػػو الباحػػث عمػى وجػػود فعاليػػة إيجابيػػة السػػتخداـ تػػدريبات

الػػوعي الصػػوتي مػػع جميػػع الفئػػات المسػػتيدفة سػواء مػػف العػػادييف أو مػػف ذوي اإلعاقػػة وعمػػى وجػػو
الخصوص ذوو صعوبات التعمـ واألشخاص ذوي اإلعاقة

أىم ما تتميز بو الدراسة الحالة عن الدراسات السابقة:
 تتميػػز الد ارسػػة الحاليػػة بكونيػػا تتنػػاوؿ تػػدريبات لغويػػة متنوعػػة قائمػػة عمػػى الػػوعي الصػػوتي
بحيث يتـ توظيفيا مع التالميذ ذوي صعوبات الػتعمـ فػي البيئػة الفمسػطينية لتنميػة ميػارات

القراءة لدييـ.

 كما تتميز ىذه الدراسة باستثمارىا لغرؼ المصادر بما تحتويو مف وسائؿ ومؤثرات سمعية
وبصرية أعدت خصيصاً لفئة ذوي صعوبات التعمـ

5.

الفصل السابع
إجساءات الدزاضة وأدواتها

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة وأدواتيا
عرضػػا مفصػػال لتوضػػيح المػػنيج المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة ،والمجتمػػع
يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ
ً
عرضػػا توضػػيحيا ألدوات الد ارسػػة وطريقػػة بنائيػػا ،فيبػػدأ
األصػػمي لمد ارسػػة ،وعينتيػػا ،كمػػا يتنػػاوؿ
ً
بعػ ػػرض وتوضػ ػػيح قائمػ ػػة ميػ ػػارات الق ػ ػراءة المناسػ ػػبة لتالميػ ػػذ الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع األساسػ ػػي مػ ػػف ذوي

صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر بغزة ،ثـ يعرض خطوات إعػداد بطاقػة المالحظػة لقيػاس ميػارات

الق ػراءة الجيريػػة ،ووصػػؼ إعػػداد تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي ،وبيػػاف إج ػراءات توظيفيػػا لتنميػػة ىػػذه

ال ػػميارات ،كمػػا ي ػػتضمف ىػػذا الفصػػؿ وص ػػفًا لإلج ػراءات التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث فػػي تقنػػيف أدوات
ػر المعالجػات اإلحصائػػية التػي اعتمػد
الدراسة وتطبيقاتيا حتى وصمت إلى صورتيا النيػػائية ،وأخي ًا
الباحػث عمييػػا فػػي تحميػػؿ نتػائج الد ارسػػة بواسػػطة البرنػػامج اإلحصػائي الجػػاىز ،وفيمػػا يمػػي تفصػػيؿ

ذلؾ:

منيج الدراسة:

استخدـ الباحث في دراستو المػنيج شػبو التجريبػي ،وىػو المػنيج الػذي يػتـ فيػو الػتحكـ فػي

المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغيػر واحػد يقػوـ الباحػث بتطويعػو وتغييػره بيػدؼ تحديػد

وقيػػاس تػػتثيره عمػػى الظػػاىرة موضػػع الد ارسػػة (القػػدس المفتوح ػة2015 :ـ ،ص ،)161وذلػػؾ مػػف
خػػالؿ تطبيػػؽ المتغيػػر المسػػتقؿ الػػذي يتمثػػؿ فػػي تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي عمػػى مجموعػػة الد ارسػػة

لتعرؼ أثره في المتغيػر التػابع الػذي يتمثػؿ فػي تنميػة ميػارات القػراءة الجيريػة وذلػؾ وفقػاً لمتصػميـ

التالي:

جدول :التصميم التجريبي لمبحث
التطبيق القبمي

المجموعة التجريبية

التطبيق البعدي

بطاقة مالحظة ميارات

مجموعو واحدة عددىا 23

بطاقة مالحظة ميارات

القراءة الجيرية

تدرس تدريبات الوعي الصوتي

القراءة الجيرية

أداة الدراسة:

بطاقة مالحظة القراءة الجيرية.

مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع تالميذ غرؼ المصادر مف ذوي صعوبات التعمـ الذي

يبمغ عددىـ( )1765موزعيف عمى مدارس الحكومة التي بيا غرؼ مصادر وعددىا( )52مدرسة

موزعو في مديريات قطاع غزة (و ازرة التربية والتعميـ)2016،
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عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف ( )23تمميذا مف تالميذ الصؼ الرابع بمدرسة عمورية األساسػية

ػر السػتعداد المدرسػة
قصديا ،وذلػؾ نظ ًا
لمسنة الدراسية ( )2018 /2017حيث تـ اختيار المدرسة
ً
تقديـ التسػييالت لمباحػث ،ولكػوف ىػذه المدرسػة يعمػؿ فييػا الباحػث ممػا يسػيؿ إجػراءات التطبيػؽ،
حي ػػث ت ػػـ اختي ػػار مجموع ػػة التالمي ػػذ ال ػػذيف يع ػػانوف م ػػف ص ػػعوبات ال ػػتعمـ ،بطريق ػػة قص ػػدية ،بع ػػد
تشخيص ػػيـ وف ػػرزىـ م ػػف قب ػػؿ معم ػػـ التربي ػػة الخاص ػػة ،حي ػػث يق ػػوـ معم ػػـ الص ػػؼ الع ػػادي بترش ػػيح

مجموعو مف التالميذ الذيف يعانوف مف تدني في أدائيـ األكاديمي  ،و مػف ثػـ يطبػؽ معمػـ التربيػة

ػار تشخيصػػياً أدائي ػاً لصػػعوبات الػػتعمـ فػػي المغػػة العربيػػة والرياضػػيات وىػػو
الخاصػػة عمػػييـ اختبػ اً
اختبار جاىز مف إعداد و ازرة التربية والتعميـ العالي ،قسػـ اإلرشػاد والتربيػة الخاصػة  ،ثػـ يػتـ فػرز

بناء عمى ذلؾ إلى بطء تعمـ وتتخر دراسي ثـ يتـ استبعاد تالميذ التتخر وبطء التعمـ إلى
التالميذ ً
برامج أخرى ويتـ العمؿ مع المجموعة التي صنفت صعوبات تعمـ داخؿ غرفة المصادر .

أدوات الدراسة:

لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة والت ػػي تمثم ػػت ف ػػي التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر توظي ػػؼ ت ػػدريبات ال ػػوعي

الصوتي فػي تنميػة ميػارات القػراءة لػدى تالميػذ الصػؼ ال اربػع األساسػي مػف ذوي صػعوبات الػتعمـ

بغرؼ المصادر بغزة ،قاـ الباحث بءعداد قائمة بميارات القػراءة الجيريػة ،وبطاقػة مالحظػة لقيػاس

ىػذه الميػارات .والمػادة المسػاندة المتضػمنة لتػدريبات الػوعي الصػوتي ،وفيمػا يمػي عػرض تفصػػيمي
يوضح مجمؿ اإلجراءات المتبعة في إعداد األدوات:

أوال -قائمة ميا ارت القراءة الجيرية:

قاـ الباحث بءعداد قائمة ميارات القراءة الجيرية الالزمة لتالميذ الصؼ الرابع ذوي
صعوبات التعمـ:

أ .اليدف من القائمة:
كاف اليدؼ مف إعداد ىذه القائمة ىو تحديد ميارات القراءة الجيرية الالزمة لتالميذ
الصؼ الرابع ،ومدى مالءمتيا لمتالميذ مف ذوي صعوبات التعمـ مف خالؿ آراء المتخصصيف في
المناىج وطرؽ التدريس ،والمشرفيف التربوييف ،والمعمميف ،وذلؾ بيدؼ تنميتيا مف خالؿ تدريبات

الوعي الصوتي.

ب .مصادر إعداد القائمة:
تـ إعداد القائمة الخاصة بميارات القراءة الجيرية الالزمة لتالميذ الصؼ الرابع واشتقاؽ

مادتيا مف خالؿ المصادر التالية:
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أىداؼ تدريس القراءة في المرحمة األساسية كما تضمنتيا الخطوط العريضة لممنياج



كتاب " لغتنا الجميمة " المقرر عمى الصؼ الرابع.

الفمسطيني.


دليؿ المعمـ في تدريس المغة العربية لمصؼ الرابع التابع لو ازرة التربية والتعميـ العالي.



األدب التربوي المتمثؿ في كتب طرائؽ تدريس المغة العربية.




الدراسات والبحوث السابقة العربية التي أجريت في مجاؿ القراءة وتدريسيا وتقويميا.

آراء بعض المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية ،وكذلؾ المشرفيف التربوييف ،والمعمميف.

ت .القائمة في صورتيا األولية:

بالرجوع إلى المصادر السابقة تـ التوصؿ إلى عدد كبير مف ميارات القراءة الجيرية،

وتعرؼ الحروؼ والكممات ،ونطقيا بشكؿ صحيح مضبوطة
تتعمؽ باألداء القرائي لمتالميذّ ،
بالشكؿ ،وتـ حذؼ المتشابو مف ىذه الميارات والمكرر ،ثـ وضعت ىذه الميارات في قائمة

تمييدا لضبطيا واقرارىا.

 .1يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.
 .2يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.
 .3يراعي السرعة المناسبة في القراءة.

صحيحا.
 .4ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقًا
ً
 .5ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.
ىاء في حالة الوقؼ.
 .6يمفظ التاء المربوطة ً
 .7يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.
 .8يق أر حروؼ المد بشكؿ سميـ.

 .9يمفظ المقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

 .10يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.
سميما.
 .11يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لف ً
ظا ً
 .12يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.
 .13يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

شكال.
 .14يمفظ الحروؼ المتشابية صوتًا والمختمفة ً
 .15يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.
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ث .ضبط القائمة:
تـ عرض القائمة بصورتيا األولية عمى مجموعة الخبراء المتخصصيف في المناىج

وطرؽ تدريس المغة العربية ،والمشرفيف التربوييف وبعض المعمميف ،وقد طمب منيـ إبداء الرأي

في الميارات المذكورة ،وتحديد مدى مناسبتيا لتالميذ الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صعوبات

التعمـ ،واقتراح ما يمكف إضافتو إلى مضموف القائمة ،أو حذفو منيا ،أو تعديؿ صياغة العبارات
التي تحتاج إلى تعديؿ.

وبعد دراسة آراء المحكميف قاـ الباحث باإلبقاء عمى جميع الميارات كونيا حظيت

بموافقة أكثر مف ( %)50مف المحكميف ،لتبقى القائمة في صورتيا النيائية مشتممة عمى ()15
ميارة.

ثانيا-بطاقة مالحظة ميارات القراءة:
تـ إعداد بطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية ،وقد سار بناء البطاقة وفؽ الخطوات

التالية:

تحديد اليدف من البطاقة:
نظر لكوف الدراسة تختص في تنمية ميارات القراءة الجيرية فءف اليدؼ مف البطاقة
ًا
ىو قياس ميارات القراءة الجيرية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ لتحديد درجة اكتسابيـ ليذه

الميارات.

مصادر بناء البطاقة:
تـ االعتماد في بناء بطاقة المالحظة عمى مجموعة مف المصادر ،تمثمت فيما يمي:

 قائمة ميارات القراءة الجيرية

 كتاب لغتنا الجميمة المقرر عمى الصؼ الرابع األساسي.

 الدراسات واألبحاث السابقة التي تضمنت بطاقة مالحظة
 آراء الخبراء والمتخصصيف في المغة العربية وتدريسيا.

الصورة األولية لمبطاقة وعرضيا عمى المحكمين:

تضمنت البطاقة في صورتيا األولية ( )15ميارة لمقراءة الجيرية ،صيغت بدايات الفقرات

بصيغة الفعؿ المضارع ليسيؿ مالحظتيا وقياسيا مف خالؿ أداء التمميذ القرائي ،وقد وضع أماـ
كؿ ميارة مف ىذه الميارات تدرج خماسي األبعاد ،ممتاز( ،)5جيد جدا( ،)4جيد ( ،)3متوسطة

( ،)2قميمة( ،)1ولقد تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المغة العربية
وطرائؽ تدريسيا ،وطمب منيـ إبداء الرأي في النقاط التالية:



مناسبة فقرات البطاقة لتالميذ الصؼ الرابع ذوي صعوبات التعمـ

صالحية البطاقة لقياس ميارات القراءة الجيرية التي وضعت مف أجميا.
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سالمة الصياغة المغوية.

اقتراح أية تعديالت أو إضافات ضرورية.

تطبيق البطاقة عمى عينة استطالعية:

بعد إعداد البطاقة بصورتو األولية قاـ الباحث بتطبيقيا عمى عينة استطالعية قواميا

( )20تمميذا تـ اختيارىـ مف بيف أفراد المجتمع األصمي لمدراسة ومف خارج عينة الدراسة ،وقد
أُجريت الدراسة االستطالعية بيدؼ:



تحديد الزمف الالزـ لكؿ تمميذ والزمف الكمي لتطبيؽ البطاقة

التتكد مف الصدؽ والثبات.

تصحيح بطاقة المالحظة:
موحدا مف الدرجات،
تكونت البطاقة مف  15ميارة ،وقد راعى الباحث في توزيع الدرجات وزًنا
ً
حيث خصص لكؿ ميارة ( )5درجات موزعة حسب درجة إتقاف التمميذ لمميارة المستيدفة ،بحيث
تعطى الدرجة  5لمممتاز ،و 4جيدا جد ،و 3جيد ،و 2متوسطة ،و 1قميمة ،وبذلؾ تكوف العالمة

القصوى لمبطاقة  75عالمة ،وأقؿ عالمة ىي  15عالمة
صدق بطاقة المالحظة:

صدؽ األداة ىو مقدرتيا عمى قياس ما وضعت مف أجمو ،أو السمة المراد قياسيا،
كما يقصد بصدؽ األداة شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ
مف ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف
يستخدميا" (عبيدات وآخروف .)179:2..1 ،وقد تـ التتكد مف صدؽ األداة بطريقتيف:
أ -صدق المحكمين
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف "ىو أف يختار الباحث ً
الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي ، )1.7 :2.1.،وقد تـ تحقيؽ ىذا النوع
مف الصدؽ مف خالؿ عرض بطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية ،عمى مجموعة مف
األساتذة المتخصصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة ،كما تـ عرضيا عمى بعض مشرفي المغة العربية وعدد مف

مدرسي ومدرسات المغة العربية ،الستطالع آرائيـ ،ومالحظاتيـ حوؿ البطاقة وفقراتيا ،وقد
تـ مراعاة التوصيات التي أجمع عمييا المحكموف.
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صدق االتساق الداخمي

ب-

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة ،بعد تطبيؽ البطاقة عمى عينة استطالعية مكونة

مف ( )20تمميذا مف خارج أفراد عينة الد ارسة ،وتـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف
بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات التي تضمنتيا البطاقة ،وبيف الدرجة الكمية لمبطاقة ،والجدوؿ

التالي يوضح ذلؾ:

جدول رقم ( )4 ،1معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من الفقرات التي تضمنتيا
البطاقة ،وبين الدرجة الكمية لمبطاقة

ـ

معامل

الفقرة

بيرسون

مستوى
الداللة

.1

يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.

**.926

0.01

.2

يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.

**.953

0. 01

.3

يراعي السرعة المناسبة في القراءة.

**.934

0.01

.4

صحيحا.
ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقًا
ً
ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.

**.966

0.01

**.980

0.01

.6

يمفظ التاء المربوطة ساكنة في حالة الوقؼ.

**.938

0.01

.7

يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.

**.986

0.01

.8

يق أر حروؼ المد بشكؿ سميـ.

**.968

0.01

.9

يمفظ المقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

**.976

0.01

 .10يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.

**.977

0.01

سميما.
 .11يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لف ً
ظا ً

**.969

0.01

**.976

*0.01

 .13يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

**.987

0.01

شكال.
 .14يمفظ الحروؼ المتشابية صوتًا والمختمفة ً
 .15يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.

**.962

*0.01

**.971

0.01

.5

 .12يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.

دالة عند** 0.01

دالة عند* 0.05

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ بتف جميع فقرات البطاقة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية مع

الدرجة الكمية لمبطاقة ،وجميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة )،)0.01

وىذا يدؿ عمى أف فقرات البطاقة تتمتع باتساؽ داخمي مناسب.
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ثبات بطاقة المالحظة
يقصػد بثبػات األداة ىػو أف تعطػي األداة نفػس النتػائج إذا تػـ تطبيقيػا مػف قبػؿ أكثػر مػف

باحث عمى نفس العينة ونفس الظروؼ (الجرجاوي ،)97 :2.1.،ويقصد بو أيضا إلى أي درجػة
يعطػػي المقيػػاس ق ػراءات متقاربػػة عنػػد كػػؿ م ػرة يسػػتخدـ فييػػا ،أو مػػا ىػػي درجػػة اتسػػاقو وانسػػجامو

واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة.

وقد قاـ الباحث بءيجاد معامؿ الثبات لبطاقة المالحظة مف خالؿ عدة طرؽ ىي:
أوًال :طريقة التجزئة النصفية:
تػػـ تطبيػػؽ بطاقػػة المالحظػػة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قواميػػا ( )20مػػف تالميػػذ الصػػؼ

ال اربػػع األساسػػي مػػف خػػارج أف ػراد العينػػة الفعميػػة لمد ارسػػة ،وبعػػد تطبيػػؽ البطاقػػة تػػـ حسػػاب الثبػػات
بطريقة التجزئػة النصػفية ،حيػث تػـ قسػمة بنػود البطاقػة إلػى نصػفيف( ،البنػود ذات األرقػاـ الفرديػة،

والبن ػػود ذات األرق ػػاـ الزوجي ػػة) وت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف مجم ػػوع فقػ ػرات النص ػػؼ األوؿ
ومجموع فقرات النصؼ الثاني ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول رقم ()4 ،2

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لبطاقة المالحظة
التجزئة النصفية
البيان

بطاقة مالحظة ميارات القراءة

عدد الفقرات

15

معامل االرتباط

0.740

قيمة الثبات
(معامل االرتباط المعدل)

0.850

*تػػـ اس ػػتخداـ معادل ػػة (جتم ػػاف) حي ػػث أف عػػدد الفقػػرات الفردي ػػة ال يس ػػاوي ع ػػدد الفقػػرات
الزوجية.
وقد أظيرت النتائج أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية لبطاقة

المالحظة بمغ  0.850وىذا يدؿ عمى أف البطاقة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،مما يشير إلى
صالحية البطاقة لقياس ميارات القراءة الجيرية ،واعتمادىا كتداة لجمع البيانات ولإلجابة عمى

فروض وتساؤالت الدراسة.
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ثانياً :طريقة ألفا كرو نباخ
استخدـ الباحث طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات بطاقة

المالحظة ،حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة وكانت
القيمة()0.895
ثالثا :اتفاق المالحظين:
استخدـ الباحث طريقة اتفاؽ المالحظيف في حساب ثبات البطاقة حيث قاـ بعممية

المالحظة ،وشاركو في عممية المالحظة زميؿ آخر كمالحظ ٍ
ثاف بتطبيؽ البطاقة بصورة مبدئية
عمى العينة االستطالعية ( )20تمميذاً مف خارج عينة الدراسة وبعد أف رصدت الدرجات في

بطاقة المالحظة تـ معالجة النتائج وذلؾ مف خالؿ حساب مدى االتفاؽ واالختالؼ بيف الباحث
وزميمو باستخداـ معادلة (ىموستي) ،والتي تتخذ الصورة التالية (طعيمو:)226:2004 ،

معامل الثبات =
نقاط االتفاق
_______________ × 1..
نقاط االختالف  +نقاط االتفاق
والجدول التالي يبين نتائج ثبات المالحظين:
جدول رقم ()4 ،3

معامل ثبات المالحظين
نقاط االتفاق
بطاقة المالحظة

268

نقاط
االختالف
32

مجموع النقاط
300

معامل الثبات
89.3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات باتفاؽ المالحظيف ،بمغت قيمتو ( ،)89.3وىي قيمة

تشير إلى قدر مرتفع ومناسب مف الثبات يفي بتغراض ىذه الدراسة .وبيذا يمكف التتكيد عمى

ثبات بطاقة المالحظة.
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وبذلؾ أصبحت الصورة النيائية لمبطاقة مكونة مف ( )15فقرة تقيس  15ميارة لمقراءة الجيرية

لدى تالميذ الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صعوبات التعمـ.

ثالثا-تدريبات الوعي الصوتي:

يمزـ الوعي الصوتي تدريبات تبدأ باالستماع إلى الجمؿ ،وعد الكممات فييا ،وحساب

المقاطع في الكممات ،وتعرؼ التشابيات واالختالفات بيف الكممات في بداياتيا ووسطيا ونيايتيا،
فضال عف التدريبات التي يقدميا الوعي الصوتي ،وكميا تدريبات تجعؿ اكتساب ميارات التعرؼ

أسرع ،مما يساعد في تطوير كفاءة التمميذ في الربط بيف المنطوؽ والمكتوب ،وتكسبو
استراتيجيات متعددة لتعرؼ الكممة .فالقراءة تحتاج في معالجات الوعي الصوتي إلى تدريب

التمميذ عمى التحميؿ والتركيب حتى يتمكف مف التمييز واإلنتاج عمى المستوى الشفيي أوال ،ثـ
التعامؿ مع الرموز المكتوبة في القراءة ثانيا؛ مما يشكؿ لديو حساسية لربط الكممات ذات البداية
الواحدة أو المتشابية في نيايتيا ،وفي ضوء ذلؾ فءف تدريبات الوعي الصوتي ال بد أف تحظى
باىتماـ في التخطيط ليا وتنفيذىا وتقويميا مف أجؿ اإلفادة منيا في تنمية ميارات القراءة.

وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحث بعد تحديد ميارات القراءة الجيرية بءعداد تدريبات الوعي

الصوتي بغرض توظيفيا في المواقؼ التعميمية لتنمية ميارات القراءة ،وقد سار إعداد ىذه

التدريبات وفؽ ما يتتي:

 .1االطالع عمى الدراسات التي تناولت الوعي الصوتي ،وتضمنت برامج مقترحة قائمة
عمى الوعي الصوتي ،أو أنشطة تعميمية تتناوؿ الوعي الصوتي.

 .2اختيار مجموعة مف التدريبات تتناسب ومستوى تالميذ الصؼ الرابع ،وتغطي جميع
عناصر الوعي الصوتي ومياراتو.

 .3وضع التدريبات في سياقيا التعميمي ضمف خطة متكاممة لمدروس الصفية ،بحيث تـ
وضع خطة لكؿ درس ،تتضمف مجموعة مف العناصر األساسية عمى النحو التالي:
 األىداؼ التعميمية اإلجرائية

 الوسائؿ التعميمية المستخدمة
 المحتوى التعميمي ويتضمف مجموعة تدريبات الوعي الصوتي
 أساليب التقويـ.

 .4عرض خطة تنفيذ التدريبات عمى مجموعة مف المحكميف ،إلبداء الرأي حوليا ،وتعديميا
في ضوء مقترحاتيـ.

6.

تطبيق التجربة:
تناوؿ الباحث فيما سبؽ كيفية إعداد األدوات الرئيسة لمدراسة ،وعرضيا عمى المحكميف وذلؾ

موضح في الممحؽ رقـ ( ،)1وفيما يمي نوضح كيفية إجراء تجربة الدراسة ،والتي تمثؿ مرحمة
تطبيؽ وتدريس تدريبات الوعي الصوتي لتالميذ الصؼ الرابع ،وقبؿ البدء في تنفيذ التجربة كاف
البد مف أخذ الموافقة مف و ازرة التربية والتعميـ ،لذا قاـ الباحث قبؿ موعد التنفيذ بتقديـ طمب،
ومرفؽ معو خطة الدراسة وأدواتيا؛ بغرض الحصوؿ عمى موافقة و ازرة التربية والتعميـ ،عمى

تطبيؽ التجربة عمى التالميذ عينة الد ارسة ،ولما جاء الرد بالموافقة بدأ الباحث في إجراءات

التجريب وذلؾ موضح في الممحؽ رقـ ( .)4حيث قاـ الباحث بتطبيؽ بطاقة المالحظة تطبيقا
قبميا يوـ األحد الموافؽ  ،2017/10/1ثـ بدأ بتنفيذ الدروس حيث استغرؽ التنفيذ مدة تسعة

أسابيع بواقع ثالث حصص أسبوعيا ،وبعدىا قاـ الباحث بتطبيؽ بطاقة المالحظة تطبيقا بعديا
يوـ .2017/12/9
الجدوؿ التالي يوضح خطة تنفيذ التدريس عمى عينة الدراسة:
جدول رقم ()4 ،4

خطة تنفيذ تدريبات الوعي الصوتي مع مجموعة الدراسة
عدد

الدرس

موضوع الدرس

الدرس

مكونات الجياز الصوتي

1

فف االستماع

1

األول

الدرس

األىداف التعميمية

الحصص

الثاني
الدرس

فف التصفيؽ كفاصؿ

1

اؿ الشمسية واؿ القمرية

2

الثالث

الدرس
الرابع
الدرس

الخامس

المقاطع الصوتية

2



يتعرؼ عمى مكونات الجياز الصوتي



يحدد أدوات النطؽ



يبيف أىمية أعضاء النطؽ



يحدد مصادر بعض األصوات التي يسمعيا



يميز عدد الكممات التي يتكوف منيا جمؿ مختمفة



يميز بيف األصوات والمقاطع.



يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف الكممات



يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف المقاطع الصوتية



يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف األصوات



يكوف المقاطع الصوتية في اؿ الشمسية



يكوف المقاطع الصوتية في اؿ القمرية



يربط الحرؼ الساكف بالحرؼ الذي قبمو صوتيا



يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف
مقطعيف
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عدد

الدرس

موضوع الدرس

الدرس

التنغيـ والسجع

1

األصوات المفردة

1

األىداف التعميمية

الحصص


يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف
ثالث مقاطع



يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف
أربع مقاطع

السادس



يربط المقاطع الصوتية مع بعضيا مكونا كممات



يربط األصوات بالمقاطع الصوتية



يصنؼ الكممات حسب المقاطع الصوتية المتشابو
صوتاً.



يصنؼ الكممات حسب صوت الحرؼ األخير

لمكممة.


يصنؼ الكممات حسب عدد األصوات والمقاطع
فييا

الدرس
السابع

(الفو نيـ)

الدرس

مطابقة األصوات

2

عزؿ األصوات

2

التحميؿ الصوتي

3



يعدد األصوات في الكممات.



يصنؼ الكممات حسب تشابو واختالؼ.



يميز الصوت األوؿ واألوسط واألخير األصوات
لمصور.

الثامن

الدرس

التاسع

الدرس



العاشر
الدرس

الحادية

توظيؼ المقاطع
واالصوات

2

يطابؽ الصوت األوؿ في الكممات.



يطابؽ الصوت األوسط في الكممات.



يطابؽ الصوت األخير في الكممات.



يعزؿ الصوت األوؿ في الكممات



يعزؿ الصوت األوسط في الكممات



يعزؿ الصوت األخير في الكممات



يكوف كممة ذات معنى مف العزؿ



تحميؿ الجمؿ الى كممات.



تحميؿ الكممات الى مقاطع صوتية.



يحمؿ التمميذ اسمو الى أصوات.



يضيؼ الصوت المناسب لمكممات الناقصة



يضيؼ المقطع المناسب لمكممات الناقصة

عشر

الدرس
الثاني

مطابقو األصوات
والمقاطع

2



يطابؽ الكممات حسب تشابو الصوت في موقعيا
المختمفة في الكممة.

عشر
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يطابؽ الكممات حسب المقطع.

الدرس

موضوع الدرس

الدرس

حذؼ المقاطع واالصوات

الثالث

عدد

األىداف التعميمية

الحصص

1



يطابؽ األصوات بحركاتيا المختمفة.



يطابؽ الكممات حسب القافية.



يحذؼ التمميذ األصوات في أوؿ الكممة مع قراءة
ما تبقي منيا.

عشر



يحذؼ األصوات في وسط الكممة مع قراءة ما



يحذؼ األصوات في أخر الكممة مع قراءة ما

تبقي منيا.
تبقي منيا.

الدرس

إبداؿ األصوات والمقاطع

الرابع

1



يحذؼ مقطع مف الكممة مع الحفاظ عمى المعني.



يبدؿ األصوات في أوؿ الكممة مع قراءة ما تبقي
منيا.

عشر



يبدؿ األصوات في وسط الكممة مع قراءة ما تبقي



يبدؿ األصوات في أخر الكممة مع قراءة ما تبقي

منيا.
منيا.


الدرس

الخامس
عشر

مراجعة

يبدؿ مقطع مف الكممة مع الحفاظ عمى المعني.

2

مراجعة

األساليب اإلحصائية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،واجابة أسئمتيا ،والتحقؽ مف فروضيا ،تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

التالية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -اختبار ويمكوكسف لعينتيف غير مستقمتيف

Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test
 قيمة حجـ التتثير مف خالؿ مربع إيتا -معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ
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الفصل اخلامظ
ىتائج الدزاضة وتفطريها

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ،ومناقشتيا
تعرؼ أثر تدريبات الوعي الصوتي في تنميػة ميػارات القػراءة لػدى
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى ّ

تالمي ػػذ الصػ ػؼ ال ارب ػػع األساس ػػي م ػػف ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ بغ ػػرؼ المص ػػادر بغػ ػزة؛ ول ػػذلؾ س ػػيتـ
عرض نتائج أداء أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظػة ميػارات
القراءة بعد أف درسوا تدريبات الوعي الصوتي وتحميػؿ البيانػات التػي تػـ التوصػؿ إلييػا ،وتفسػيرىا؛
تمييػدا لتقػديـ التصػػورات المسػتقبمية مػف توصػػيات ،ومقترحػات بحثيػة .ولقػػد تمػت معالجػة البيانػػات
إحصائيا مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصػائي ( .)SPSSوفيمػا يمػي عػرض تفصػيمي لمنتػائج التػي
تـ التوصؿ إلييا:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ينص السؤال األول عمى ما يمي :ما ميػارات القػراءة الجيريػة المناسػبة لتالميػذ الصػؼ ال اربػع
األساسي مف ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر بغزة؟
ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بػػالرجوع إلػػى عػػدة مصػػادر تمثمػػت فػػي كتػػاب لغتنػػا

الجميمػػة لمصػػؼ ال اربػػع األساسػػي ،ودليػػؿ المعمػػـ فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػة لمصػػؼ ال اربػػع ،وبعػػض
كتػػب ط ارئػػؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة ،وبعػػض الد ارسػػات السػػابقة التػػي عنيػػت بػػالقراءة الجيريػػة فػػي

مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي ،ومػػف خػػالؿ ىػػذه المصػػادر تػػـ تجميػػع عػػدد مناسػػب مػػف ميػػارات القػراءة،
وتـ وضع ىذه الميارات في قائمة ،وحػذؼ الميػارات التػي تتكػرر فػي مضػامينيا وتعبػر عػف نفػس

المحتػػوى ،ثػػـ تػػـ عػػرض القائمػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المختصػػيف تمثمػػت فػػي أسػػاتذة فػػي المنػػاىج
وطرائؽ التدريس ،وبعض المشرفيف التربوييف ،ومعممي المغة العربيػة ،إلبػداء آرائيػـ ومالحظػاتيـ
حوؿ محتوى القائمة ومالءمة الميارات لتالميذ الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صػعوبات الػتعمـ،
وفي ضوء ىذه الخطوة تـ تحديد ميارات القراءة الجيرية المناسبة وتمثمت فيما يمي:
.1

يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.

.2

يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.

.4

صحيحا.
ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقًا
ً

.3

يراعي السرعة المناسبة في القراءة.
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.5

ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.

.7

يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.

.9

يمفظ المقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

.6
.8

يمفظ التاء المربوطة ساكنة في حالة الوقؼ.
يق أر حروؼ المد بشكؿ سميـ.

 .1.يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.
سميما.
 .11يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لف ً
ظا ً
 .12يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.
 .13يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

شكال.
 .14يمفظ الحروؼ المتشابية صوتًا والمختمفة ً
 .15يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.

ويتض ػػح مم ػػا س ػػبؽ أف المي ػػارات الس ػػابقة تمث ػػؿ األس ػػاس ف ػػي تعم ػػـ القػ ػراءة والتق ػػدـ فيي ػػا،

فالوعي الصوتي ىو المرحمة التتسيسية لمقراءة ،فال يمكف لمتمميذ إتقػاف القػراءة والتوسػع فييػا ،دوف
أف يكتس ػػب ى ػػذه المي ػػارات وي ػػتمكف مني ػػا؛ ألني ػػا تؤس ػػس ل ػػألداء الق ارئ ػػي ال ػػذي يبن ػػى عم ػػى ى ػػذه
الميارات ،كما يتبيف االرتباط الوثيؽ بيف ىػذه الميػارات وبػيف الػوعي الصػوتي ،فكثيػر منيػا يتعمػؽ
بالجانػػب الصػػوتي ،وبالتػػالي يحتػػاج إلػػى معرفػػة وادراؾ لطبيعػػة األص ػوات المغويػػة فنطػػؽ أص ػوات
الح ػػروؼ بش ػػكؿ ص ػػحيح وك ػػذلؾ نط ػػؽ الح ػػروؼ المتقارب ػػة ف ػػي الش ػػكؿ ،ولف ػػظ الحرك ػػات القص ػػيرة
والمقاطع كميا ميارات تحتاج إلى إخراج الحروؼ مف مخارجيا.
كما أف الوعي الصػوتي يشػمؿ مسػتويات متنوعػة مػف الػوعي أبرزىػا الػوعي بػ َّ
تف كػؿ كممػة
منطوقػػة ىػػي سمسػػمة مػػف األص ػوات ،ومنيػػا الػػوعي بالكممػػات ُمتشػػابية اإليقػػاع أو القافيػػة ،والػػوعي
بالمقػػاطع التػػي تتكػػوف منيػػا الكممػػة ،ودمػػج األصػوات لتكػػويف كممػػة ،وتقطيػػع الكممػػة إلػػى أصػوات،
وكذلؾ التالعب باألصوات ،وىذه المستويات تُمكف مفيوـ الصوت عند التمميػذ حتػى يمكنػو الػربط
بػػيف الصػػوت والحػػرؼ ،وادراؾ العالقػػة بػػيف األص ػوات والرمػػوز المكتوبػػة؛ بمػػا يسػػيـ فػػي تحسػػيف
قدرات التالميذ عمى قراءة الكممات .وتمكينو مف ُّ
النطؽ السميـ لألصػوات ،وسػيولة ىجػاء الكممػات
وقراءتي ػػا ،وفق ػػا لم ػػا أكدت ػػو العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات مث ػػؿ الش ػػوربجي ( ،)2.17والفارس ػػي (،)2.17
وقحوؼ ()2.17
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي :ما إجراءات توظيؼ تدريبات الوعي الصوتي في تنمية ميػارات
القراءة لدى تالميذ الصؼ الرابع األساسي مف ذوي صعوبات التعمـ بغرؼ المصادر بغزة؟
ولإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث بػالرجوع إلػى األدب التربػوي والد ارسػات السػابقة التػي عنيػت
بالوعي الصوتي ،وتػـ تجميػع وتصػميـ عػدد مناسػب مػف التػدريبات القائمػة عمػى الػوعي الصػوتي
بما يتناسب مع تالميذ الصؼ الرابع مف ذوي صعوبات تعمـ القراءة ،حيث تركزت التدريبات عمى
عمميتػػي التحميػػؿ والتوليػػؼ الصػػوتي لمرمػػوز والكممػػات ،ومطابقػػة الوحػػدات الصػػوتية مػػع مػػا يقابميػػا
مػػف رمػػوز ،وتػػدريبات التيجػػي وتجزئػػة الكممػػة إل ػى مقػػاطع ،وتجزئػػة المقطػػع الواحػػد ،وكػػذلؾ ربػػط
الرموز المكتوبة باألصوات التي تقابميا ،والحروؼ المترابطة التػي تتطػابؽ مػع األصػوات والمقطػع
الم ػرتبط بيػػا ،وق ػراءة الكممػػات الناتجػػة عػػف تجميػػع األص ػوات أو الحػػروؼ والمقػػاطع ،وغيرىػػا مػػف
التػػدريبات المختمفػػة المرتبطػػة بمكونػػات الػػوعي الصػػوتي وعناص ػره وقػػد أسػػتفاد الباحػػث مػػف بعػػض
الدراسات في تجميع التدريبات منيا :
د ارس ػػة مص ػػطفي ( ،)2.18ود ارس ػػة عط ػػا ( ،)2.18ود ارس ػػة الش ػػوربجي ( ،)2.17ود ارس ػػة عب ػػد
الػ ػ ػ ػوارث ( ،)2.16ود ارس ػ ػ ػػة حبي ػ ػ ػػب ( ،)2.16ود ارس ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػػاب اهلل ( ،)2.12ود ارس ػ ػ ػػة عب ػ ػ ػػد اهلل
(،)2.11
وتػػـ وضػػع ىػػذه التػػدريبات ضػػمف إطػػار تدريسػػي عػػاـ مػػف خػػالؿ تحديػػد سػػياؽ توظيفيػػا وتحديػػد
إجػراءات تعميميػػة مػػف خػػالؿ مجموعػػة دروس تضػػمف كػػؿ درس منيػػا األىػػداؼ التعميميػػة ،وتحديػػد
الوسائؿ التعميمية المناسبة ،واإلجراءات التعميمية ،وأساليب التقويـ .ووضع اإلطار العػاـ لتوظيػؼ
ت ػػدريبات ال ػػوعي الص ػػوتي ض ػػمف دلي ػػؿ المعم ػػـ ف ػػي توظي ػػؼ ت ػػدريبات ال ػػوعي الص ػػوتي ف ػػي تنمي ػػة
ميارات القراءة والدليؿ موجود في (ممحؽ رقـ)3

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
ينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمػي :ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة (≤
 ).0.5بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة الد ارسػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لبطاقػػة
مالحظة ميارات القراءة الجيرية؟
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ولإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ صػيغ الفػرض التػالي :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
داللة ( ).0.5 ≤بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي
لبطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية
ولقد تـ صياغة ىذا الفرض لبياف مدى تقدـ أفراد المجموعة التجريبية ،ومدى النمو
الحاصؿ في اكتساب ميارات القراءة الجرية لدييـ.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ،قاـ الباحث بالتحقؽ مف الشروط التي تتيح استخداـ
االختبارات المعممية أو الالمعممية ،وذلؾ مف خالؿ فحص اعتدالية التوزيع لمبيانات باستخداـ
مؤشر معامؿ االلتواء ،واستخداـ اختبار شابيرو-ويمؾ ( )Shapiro-Wilkوالجدوؿ التالي يبيف
ذلؾ:
جدول رقم ()5 ،1

معامل االلتواء ونتائج اختبار شابيرو ويمك لفحص اعتدالية التوزيع في التطبيق البعدي
لبطاقة المالحظة

البياف

بطاقة المالحظة

اعتدالية التوزيع
معامؿ االلتواء

اختبار (شابيرو-ويمؾ)

Sig

2.77

0.671

0.000

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االلتواء بمغت ( ،)2.77وىي قيمة موجبة أكبر مف
صفر ،مما يشير إلى أف المنحنى ليس اعتداليا ،بؿ يتجو نحو اليميف ،كما جاءت قيمة اختبار
شابيرو ويمؾ ( ،)0.671عند مستوى داللة إحصائية أقؿ مف ( )0.05وىي قيمة غير دالة
إحصائيا األمر الذي يشير إلى عدـ اعتدالية التوزيع.
وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحث بالمجوء إلى اختبار ال معممي باستخداـ اختبار ويمكوكسف
لعينتيف غير مستقمتيف  Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Testلمكشؼ عف
داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ،في كؿ ميارة
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مف ميارات القراءة التي تضمنتيا بطاقة المالحظة ،وفي المجموع الكمي لمبطاقة ،والجدوؿ التالي
يوضح ذلؾ:

جدول رقم ()5 ،2

داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي
لبطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية

الميارة
يخرج التمميذ الحروؼ مف
مخارجيا
يق أر الحروؼ بالحركات
القصيرة بطريقة صحيحة.

القياس

العدد

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

يراعي السرعة المناسبة في
القراءة

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

ينطؽ الحروؼ المتقاربة
صحيحا
بالشكؿ نطقًا
ً

ينطؽ الالـ القمرية والالـ
الشمسية بشكؿ

يمفظ التاء المربوطة ساكنة
في حالة الوقؼ

ينطؽ الحروؼ المتقاربة
صحيحا
بالشكؿ نطقًا
ً

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

قيمة Z

مستوى
الداللة

 4.169دالة عند
0.01

0

23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

0

 4.242دالة عند
0.01

23
0

0.00

0.00

23

11.00

231.00

0

 4.101دالة عند
0.01

23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

0

 4.216دالة عند
0.01

23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

0

 4.271دالة عند
0.01

23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

0

 4.307دالة عند
0.01

23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

0
23

69

 4.246دالة عند
0.01

يق أر حروؼ المد بشكؿ
سميـ

يمفظ المقاطع داخؿ
الكممات بوضوح

يفرؽ بيف األلؼ والالـ
وسط الكممة خالؿ القراءة

يمفظ الحروؼ في حالة
سميما
السكوف لف ً
ظا ً
يق أر الكممة بدوف حذؼ
حرؼ منيا

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

يق أر الكممة بدوف إبداؿ
حرؼ منيا

يمفظ الحروؼ المتشابية
شكال
صوتًا والمختمفة ً

يق أر التنويف بتنواعو الثالثة
بشكؿ صحيح

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

الرتب السالبة

الكل

الرتب الموجبة
التساوي

اإلجمالي

0

0.00

0.00

22

11.50

253.00

 4.187دالة عند
0.01

1
23
0

0.00

0.00

23

11.00

231.00

 4.172دالة عند
0.01

0
23
0

0.00

0.00

21

11.50

253.00

 4.307دالة عند
0.01

2
23
0

0.00

0.00

23

10.50

210.00

 4.179دالة عند
0.01

0
23
0

0.00

23

11.50

4.213 0.00

دالة عند

0.01

253.00

0
23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

 4.274دالة عند
0.01

0
23
0

0.00

0.00

23

11.50

253.00

 4.310دالة عند

0

0.01

23
0

0.00

22

11.00

4.097 0.00
231.00

1

دالة عند

0.01

23
0

0.00

23

11.50

0
23

7.

4.112 0.00
253.00

دالة عند
0.01

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة ().0.1
بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمػي والبعػدي لصػالح التطبيػؽ البعػدي
فػػي كػػؿ ميػػارة مػػف الميػػارات الفرعيػػة وف ػي البطاقػػة ككػػؿ ،حيػػث بمغػػت قيمػػة ( ) Zلمدرجػػة الكميػػة
لبطاقػػة المالحظػػة ( )40112وىػػي قيمػػة ليػػا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ،).0.1األمػػر
الذي يشير إلى تحسف مستوى التالميذ في القراءة والى التتثير اإليجابي لتدريبات الػوعي الصػوتي
في تنمية مستوى التالميذ في ىذه الميارات ،وىذا قد يعزى إلى دور الوعي الصوتي باعتباره سبباً
فػػي التحميػػؿ الق ارئػػي المبكػػر ،وكػػوف الخب ػرة بتػػدريبات الػػوعي الصػػوتي ليػػا أثػػر إيجػػابي فػػي الق ػراءة
والتيجئة خاصة عند الربط بيف الوحدات الصوتية والرموز التي تمثؿ ىذه الوحدات.
كمػػا قػػد يعػػزى إلػػى طبيعػػة الػػوعي الصػػوتي المػرتبط بالكيفيػػة التػػي تتشػػكؿ فييػػا األصػوات
المغويػػة مػػع بعضػػيا لتكػػويف الكممػػات واأللفػػاظ ،والق ػدرة عمػػى إدراؾ التشػػابو واالخػػتالؼ بػػيف ىػػذه
األصوات ،سواء جاءت ىذه األصوات مفردة أو فػي الكممػات والتعػابير المغويػة المختمفػة ،وبالتػالي
تػػتثير تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي التػػي تعػػرض ليػػا التالميػػذ عمػػى ميػػاراتيـ القرائيػػة وتحسػػف أدائيػػـ
القرائي لما ىناؾ مف ارتباط وثيؽ بيف أنشطة تنمية الوعي الصوتي واكتساب ميارات القػراءة وفقػا
لمػػا اكدتػػو د ارسػػات عمميػػة متعػػددة مث ػؿ  :د ارسػػة الشػػوربجي ( ،)2.17ود ارسػػة،)2.16(suggte
ودرسػة حبيػب ( ،)2.16ود ارسػة سػػميماف
ود ارسػة عبػد الػوارث ( ،)2.16ود ارسػة أحمػد ( ،)2.16ا
( ،)2.15ودراسة جاب اهلل ( ،)2.12ودراسة عبداهلل ( ،)2.11ودراسة مطر (.)2..19
حيث أكدت نتائج ىذه الدراسات عمػى عالقػة الػوعي الصػوتي بتحسػيف مسػتوى القػدرة القرائيػة لػدى
التالميذ.

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع عمى مػا يمػي :مػا حجػـ التػتثير لتوظيػؼ تػدريبات الػوعي الصػوتي فػي
تنمي ػػة مي ػػارات القػ ػراءة ل ػػدى تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع األساس ػػي م ػػف ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ بغ ػػرؼ
المصادر بغزة؟
ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بتحديػػد حجػػـ التػػتثير مػػف خػػالؿ حسػػاب مربػػع إيتػػا
لبيػػاف مػػدى تقػػدـ أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة ،ومػػدى النمػػو الحاصػػؿ فػػي ميػػارات الق ػراءة الجيريػػة،
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ولمتتكد مف كوف الفروؽ الناتجة ىي فػروؽ جوىريػة تعػود إلػى تػدريبات الػوعي الصػوتي ،حيػث تػـ
حسػاب حجػـ التػتثير مػف خػالؿ مربػع إيتػا الػػذي يظيػر أثػر تػدريبات الػوعي الصػوتي بصػورة أكثػػر
وضوحا ،ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي حجـ قيمة :η2
جدول رقم ( )5 ،3الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير
األداة المستخدمة
η2

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

وبعد حساب حجـ التتثير مف خالؿ مربع إيتا باستخداـ المعادلة السابقة تـ التوصؿ إلى البيانات
التالية :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول رقم ()5 ،4

يوضح حجم التأثير من خالل مربع إيتا
الميارة

درجة الحربة

مربع إيتا

حجـ التتثير

1

يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.

22

0.928

كبير

2

يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.

22

0.945

كبير

3

يراعي السرعة المناسبة في القراءة.

22

0.874

كبير

4
5

صحيحا.
ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقًا
ً

22

0.959

كبير

ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.

22

0.939

كبير

6

يمفظ التاء المربوطة ساكنة في حالة الوقؼ.

22

0.885

كبير

7

يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.

22

0.954

كبير

8

يق أر حروؼ المد بشكؿ سميـ.

22

0.909

كبير

9

يمفظ المقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

22

0.920

كبير

10

يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.

22

0.919

كبير

11
12

سميما.
يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لفظًا ً

22

0.918

كبير

يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.

22

0.923

كبير

13

يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

22

0.951

كبير

14

شكال.
يمفظ الحروؼ المتشابية صوتًا والمختمفة ً
يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.

22

0.981

كبير

22

0.906

كبير

22

0.940

كبير

15

البطاقة ككؿ
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمػة مربػع إيتػا المحسػوبة لمبطاقػة ككػؿ تسػاوي ().094.
وىذه القيمػة أكبػر مػف قيمػة مربػع إيتػا الجدوليػة ( )،14بمعنػى أنيػا أكبػر مػف حجػـ التػتثير المحػدد
لمتتثير الكبير والذي يساوي ( )،14حسب (عفانػة )1998938 ،وىػذا يشػير إلػى أف تػتثير المتغيػر
المسػػتقؿ فػػي إحػػداث تبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع كػػاف تػػتثي ار واضػػحا وأف حجػػـ التػػتثير لػػو كػػاف عمػػى
درجة كبيرة وىذا يدؿ عمى أف تدريبات الوعي الصوتي كاف تتثيرىا كبي ار في تنمية ميارات القػراءة
المستيدفة.
وقد اتضح أف نتائج التالميذ في التطبيؽ القبمػي لبطاقػة مالحظػة ميػارات القػراءة الجيريػة
كانت منخفضة بالمقارنة مع متوسط درجات التالميذ في التطبيؽ البعػدي ؛ وىػذا أمػر واقعػي ال
سيما أف ىؤالء التالميذ ىـ مف ذوي صعوبات الػتعمـ ،ولػدييـ مشػكالت فػي ميػارات القػراءة ،وبعػد
تعرضػػيـ لتػػدريبات الػػوعي الصػػوتي ود ارسػػتيـ ليػػا ،فػػءف مسػػتواىـ قػػد شػػيد تحس ػنا ممحوظػػا ،حيػػث
ساعدتيـ تدريبات الوعي الصوتي عمى اكتساب القدرة عمى تقسيـ الجممػة إلػى كممػات ،والكممػات
إلى مقاطع ،والمقاطع إلى أصوات ،وساعدتيـ عمى مزج األصوات لتكويف الكممات مما أسيـ في
تحسػيف وتنميػة أدائيػـ الق ارئػي فػي التطبيػؽ البعػػدي بحجػـ تػتثير كبيػر ،حيػث ارتفعػت درجػاتيـ فػػي
التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة المالحظػػة ارتفاعػػا ممحوظػػا  ،بمػػا يؤكػػد أثػػر تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي فػػي
تنميػػة ميػػارات الق ػراءة .فػػالوعي الصػػوتي قػػد يكػػوف أحػػد المتطمبػػات السػػابقة لمنمػػو الق ارئػػي ،ونتيجػػة
لمخبػرة القرائيػػة ،باعتبػػاره األسػػاس الػػذي تبنػػى عميػػو ميػػارات الق ػراءة ،حيػػث إف تعمػػـ القػراءة يتطمػػب
معرفػػة ص ػريحة بالجوانػػب الصػػوتية لمكػػالـ ،وكػػي يصػػبح المػػتعمـ قارئػػا فػػاعال يتوجػػب عميػػو تعمػػـ
التطابقات المتنوعة بيف الحروؼ وصورىا الصوتية .ولقد لوحظ ذلؾ عنػد التالميػذ خػالؿ التطبيػؽ
الميداني وتنفيذ التدريبات حيث لػوحظ مػع التقػدـ فػي تػدريبات الػوعي الصػوتي يػزداد تحسػف ميػارة
الق ػراءة لػػدييـ ،وتتحسػػف بم ػوازاة ذلػػؾ النفسػػية لػػدييـ حيػػث بػػدأوا بالشػػعور بالثقػػة بػػالنفس بمػػو احبػػو
غرفة المصادر بشكؿ خاص وبالمدرسة بشكؿ عاـ.
كم ػػا ق ػػاـ الباح ػػث ب ػػالتحقؽ م ػػف كف ػػاءة ت ػػدريبات ال ػػوعي الص ػػوتي ،وفاعميتي ػػا ف ػػي تنمي ػػة
الميػػارات المسػػتيدفة ،مػػف خػػالؿ معػػدؿ الكسػػب ،حيػػث تػػـ حسػػاب متوسػػط درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي
والتطبي ػػؽ البع ػػدي لبطاق ػػة مالحظ ػػة مي ػػارات القػ ػراءة الجيري ػػة ف ػػي المجموع ػػة التجريبي ػػة ،ولقي ػػاس
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الفاعميػػة قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ الكسػػب المعػػدؿ لػػبالؾ ( )Blakeباسػػتخداـ المعادلػػة التاليػػة
(مراد:)248 :2...،
ص-س

 +ص–س
د-س

د
حيث إف:

ص = متوسط درجات التالميذ في القياس البعدي.
س = متوسط درجات التالميذ في القياس القبمي.
د = الدرجة النيائية العظمى لممقياس
والجدوؿ التالي يوضح النتائج التـ تـ التوصؿ إلييا.
جدول رقم ()5 ،5

قيمة معامل الكسب المعدل لبالك
الميارة

التطبيؽ القبمي

التطبيؽ البعدي

الدرجة الكمية

نسبة الكسب

1

يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.

2.087

4.957

5

1.702

2

يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.

1.391

4.870

5

1.833

3

يراعي السرعة المناسبة في القراءة.

1.130

3.130

5

1.017

4

صحيحا.
ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقًا
ً
ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.

1.217

4.739

5

1.811

1.130

4.609

5

1.768

6

يمفظ التاء المربوطة ساكنة في حالة الوقؼ.

1.000

3.739

5

1.370

7

يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.

1.000

4.522

5

1.761

8

يق أر حروؼ المد بشكؿ سميـ.

1.304

4.435

5

1.630

9

يمفظ المقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

1.087

4.522

5

1.736

10

يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.

1.000

4.565

5

1.783

11
12

سميما.
يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لفظًا ً

1.217

4.696

5

1.789

يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.

1.174

4.478

5

1.690

13

يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

1.043

4.565

5

1.771

14

شكال.
يمفظ الحروؼ المتشابية صوتًا والمختمفة ً
يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.

1.304

4.957

5

1.901

1.087

4.304

5

1.627

19.04

63.75
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1.395

5

15

البطاقة ككؿ
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ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ ،يتبيف أف نسبة الكسب المعدؿ قد تخطت الحد المقبوؿ()1.2

؛ مما يشير إلى أف ىناؾ كسبا ذا داللة إحصائية فػي ميػارات القػراءة الجيريػة ،يعػزى إلػى فاعميػة
تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي ،إذ بمغػػت نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ فػػي البطاقػػة ككػػؿ ( )1.395وىػػي قيمػػة
تفػػوؽ الحػػد األدنػػى لقبػػوؿ نسػػبة الكسػػب ،وىػػذا يؤكػػد فاعميػػة تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي فػػي تنميػػة

ميػػارات الق ػراءة الجيريػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساس ػي ،وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ :إف
تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي قػػد حققػػت تػػتثي ار كبيػرا ،ومسػػتوى مقبػوال مػػف الفاعميػػة والكفػػاءة فػػي تحقيػػؽ
أىدافيا لدى تالميذ مجموعة الدراسة ،وكاف ليا أثر كبير فػي تحسػف مسػتواىـ فػي القيػاس البعػدي

مقارنة بمستوى أدائيـ في القياس القبمي ،وذلؾ في بطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية.
ويمكػػف أف يعػػزى ذلػػؾ إلػػى فاعميػػة تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي فػػي تنميػػة ميػػارات الق ػراءة،
وىذه الفاعمية يمكف أف تعزى إلى عدة عوامؿ أبرزىا ما يمي:
 -1طبيعة تدريبات الػوعي الصػوتي ،وارتبػاط ىػذه التػدريبات بالقػدرة عمػى معرفػة أمػاكف إنتػاج
األصػ ػوات المغوي ػػة ،وكيفي ػػة إخػ ػراج الح ػػروؼ والمق ػػاطع ،والكيفي ػػة الت ػػي تتش ػػكؿ فيي ػػا ى ػػذه
األصوات مع بعضيا لتكويف الكممػات والجمػؿ ،مػع القػدرة عمػى إدراؾ التشػابو واالخػتالؼ

اء جاءت ىذه األصوات مفردة ،أو في الكممات المختمفة.
بيف ىذه األصوات سو ً

 -2إف تدريبات الوعي الصوتي التي تـ توظيفيا ساعدت التالميذ عمى إدراؾ أف المغة مكونة
مف كممات ومقاطع وأصوات ،وأف ىذه المكونات يمكف تشكيميا بطرؽ عديدة ذات ارتباط

وثيؽ تؤدي إلى النجاح في القراءة.

 -3إف ق ػػدرة التالمي ػػذ عم ػػى تقس ػػيـ الكمم ػػة إل ػػى أصػ ػواتيا المغوي ػػة م ػػف خ ػػالؿ ت ػػدريبات ال ػػوعي
الصػوتي يقػع ضػمف مسػتويات التحميػؿ المغػوي الػذي يػرتبط بعالقػة قويػة ووثيقػة مػع القػدرة
عمى القراءة والنطؽ الصحيح ألصوات الحروؼ والمقاطع والكممات .وفقػا مػا اكدتػو نتػائج

د ارس ػػة لع ػػيس ( )2009الت ػػي أظي ػػرت وج ػػود ارتب ػػاط إيج ػػابي ب ػػيف ال ػػوعي الص ػػوتي وب ػػيف
المستوى القرائي.

 -4إف القػػدرة عمػػى الق ػراءة تتوقػػؼ عمػػى التعػػرؼ اآللػػي الس ػريع لمرمػػوز المكتوبػػة ،ثػػـ فػػؾ ىػػذه
الرمػػوز والنطػػؽ بيػػا ،األمػػر الػػذي يعتمػػد عمػػى القػػدرة عمػػى تقسػػيـ الكممػػات والمقػػاطع إلػػى
أص ػوات ،وحيػػث إف الػػوعي الصػػوتي يػػتتي قبػػؿ ميػػارات فػػؾ الرمػػوز ،فءنػػو يؤسػػس ل ػػدى

التمميػػذ القػػدرة عمػػى مطابقػػة رمػػوز الحػػروؼ مػػع أص ػواتيا ونطػػؽ الكممػػات صػػوتيا بشػػكؿ

صػػحيح ،وفقػػا لمػػا أكدتػػو نتػػائج د ارسػػة الفارسػػي( )2017التػػي أشػػارت إلػػى فاعميػػة التػػدريب
عمى ميارات الوعي الصػوتي فػي تحسػيف ميػارة فػؾ الرمػوز لػدى األطفػاؿ ذوي صػعوبات

التعمـ.
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 -5توظيػؼ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػي تقػػديـ تػػدريبات الػػوعي الصػوتي سػػاعد عمػػى جػػذب
انتباه التالميذ ،وتفػاعميـ فػي الموقػؼ التعميمػي واكتسػاب محتػوى ىػذه التػدريبات ،وىػذا مػا

أكدت ػػو نت ػػائج د ارس ػػة الطوالب ػػة ( )2017الت ػػي أظي ػػرت نتائجي ػػا فاعمي ػػة ال ػػتعمـ النش ػػط ف ػػي
تحسيف ميارات الوعي الصوتي.

 -6توظيؼ أنماط متنوعة مف األنشطة واألساليب في تدريس تدريبات الوعي الصوتي تمثمت
فػػي القصػػص ،واألناشػػيد ،وغيرىػػا مػػف األمػػور التػػي أسػػيمت فػػي اكتسػػاب الػػوعي الصػػوتي
ل ػػدى التممي ػػذ بم ػػا ي ػػنعكس إيجاب ػػا عم ػػى تعم ػػـ القػ ػراءة ،ويتواف ػػؽ ذل ػػؾ م ػػع م ػػا اكدت ػػو د ارس ػػة

ربابعػػة( )2017التػػي بينػػت نتائجيػػا أثػػر ق ػراءة القصػػص فػػي تنميػػة الػػوعي الصػػوتي لػػدى
األطفاؿ.

 -7توظي ػػؼ العدي ػػد م ػػف الوس ػػائؿ التعميمي ػػة ،ومص ػػادر ال ػػتعمـ كالمق ػػاطع الص ػػوتية المختمف ػػة،
والموحػ ػػات ،والبطاقػ ػػات التعميميػ ػػة متنوعػ ػػة األشػ ػػكاؿ ،والرسػ ػػومات والصػ ػػور ،وغيرىػ ػػا مػ ػػف

الوسائؿ التي تـ استخداميا في غرفة المصادر أسيـ في إشراؾ جميع المستويات ،واتاحة
فرص مناسبة أمػاـ التالميػذ لإلفػادة مػف الخبػرات التعميميػة التػي تتضػمنيا تػدريبات الػوعي

الصوتي وتنعكس إيجابا عمى اكتساب ميارات القراءة والتقدـ فييا.

 -8إف تدريبات الوعي الصوتي تـ تنفيذىا مف خالؿ توفير مناخ صفي اجتماعي يسوده الود
واالحتػ ػراـ لمش ػػاعر التالميػػػذ ،والتقب ػػؿ اإليجػػػابي لي ػػـ وتفي ػػـ مش ػػكالتيـ ،والتعام ػػؿ معيػػػـ

بالصػػبر واألنػػاة ،والتػػدرج فػػي تقػػديـ الخب ػرات فػػي ضػػوء مسػػتوياتيـ ،االمػػر الػػذي أكسػػب
التالميذ ثقة في اإلقباؿ عمى القراءة والتقدـ

فييا.

و تتوافؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التػي أكػدت عمػى دور الػوعي
الص ػػوتي وأثرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف مس ػػتوى التالمي ػػذ ف ػػي المي ػػارات المغوي ػػة والقرائي ػػة والكتابي ػػة ،وك ػػذلؾ

ميارات التواصؿ ،مثػؿ د ارسػة عبػد الػوارث ( )2016ود ارسػة مطػر ( )2009المتػيف أكػدتا فاعميػة

ال ػػوعي الص ػػوتي ف ػػي تحس ػػيف المي ػػارات المغوي ػػة ،ود ارس ػػة المص ػػري ( )2016الت ػػي أك ػػدت فاعمي ػػة
الػػوعي الصػػوتي فػػي التواصػػؿ المفظػػي لػػدى ذوي صػػعوبات تعمػػـ الق ػراءة ،وكػػذلؾ د ارسػػات الشػػور

بجػػي ( )2017وقحػػوؼ ( )2017وجػػاب اهلل ( )2012وعبػػد اهلل ( )2011حيػػث أشػػارت نتػػائج
ىػػذه الد ارسػػات إلػػى وجػػود أثػػر وفاعميػػة أنشػػطة الػػوعي الصػػوتي فػػي تنميػػة ميػػارات القػراءة الجيريػػة

لػػدى التالميػػذ ،باإلضػػافة إلػػى مالءمػػة تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي لػػذوي صػػعوبات الػػتعمـ ،وفقػػا لمػػا

أكدتػػو د ارسػػة أحمػػد ( )2016والشػػحات ()2012المتػػيف أظيرتػػا أثػػر الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف
مستوى القراءة لدى مف يعانوف مف صعوبات تعمـ القراءة.
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توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،يمكف تقديـ مجموعة مف التوصيات فيما يمي:
 .1ضػػرورة االىتم ػػاـ ب ػػالوعي الصػػوتي ل ػػدى تالمي ػػذ المرحم ػػة األساسػػية والعم ػػؿ عم ػػى تنميت ػػو
وتطػػويره مػػف خػػالؿ خطػػط منظمػػة وب ػرامج تعميميػػة ىادفػػة تسػػيـ فػػي تحسػػف مسػػتواه لػػدى

التالميذ.

 .2تػدريب معممػي المغػة العربيػة عمػى كيفيػػة بنػاء أنشػطة وتػدريبات لتحسػيف الػوعي الصػػوتي،
وكيفية توظيفيا في تدريس القراءة لدى تالميذ الصؼ الرابع مف ذوي صعوبات التعمـ.

 .3تزويد غرؼ المصادر بالوسائؿ التعميمية المختمفػة والمػؤثرات البصػرية والسػمعية المناسػبة
والداعمة لتعمـ القراءة واكتساب مياراتيا.

 .4توظيػػؼ تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي فػػي تػػدريس دروس الق ػراءة وال ػربط اليػػادؼ بػػيف أنشػػطة
الوعي الصوتي ومياراتو مع ميارات القراءة الجيرية.

 .5ضػػرورة ال ػربط اليػػادؼ والمػػنظـ بػػيف الػػوعي الصػػوتي وبػػيف الميػػارات السػػمعية والقرائيػػة
وميارات المحادثة.

مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا يمكف تقديـ المقترحات البحثية التالي:
 .1تقويـ مستوى الوعي الصوتي لدى تالميذ المرحمة األساسػية عمومػا والصػؼ ال اربػع بشػكؿ
خاص.

 .2فاعمية برنامج تعميمي في تنمية ميارات الوعي الصوتي لدى تالميذ صعوبات التعمـ
 .3فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى الوعي الصوتي في تنميػة ميػارات التواصػؿ المفظػي لػدى
ذوي صعوبات التعمـ.

 .4العالقة بيف مستوى الوعي الصوتي وبيف الميارات السمعية لدى تالميذ صعوبات التعمـ

 .5أثػر الػوعي الصػوتي فػي اكتسػاب الميػارات األساسػية لمكتابػة اإلمالئيػة لػدى التالميػػذ ذوي
صعوبات التعمـ.

 .6أثػػر توظيػػؼ تػػدريبات الػػوعي الصػػوتي فػػي تحسػػيف ميػػارات المحادثػػة لػػدى التالميػػذ ذوي
صعوبات التعمـ.
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قائنة املصادز واملساجع

قائمة المراجع والمصادر
المصادر:
القرآف الكريـ
أوال :المراجع العربية :
 -1إبراىيـ ،محمد( :)2008الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي الالزمة لمعممي المغة
العربية لتعميـ القراءة الجيرية بالصفوؼ الثالثة األولى مف المرحمة االبتدائية .مجمة القراءة

والمعرفة ،ع ،80مصر.

 -2أحمد ،عبير ( :)2016فاعمية برنامج تدريبي لتحسيف مستوى الوعي الفونولوجي وأثره عمى

تحسيف مستوى القراءة لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة ،مجمة اإلرشاد النفسي ،ع،45

يناير ،مصر.222-177 ،
 -3أحمد ،عواد ( :)2010فعالية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الوعي الصوتي وأثره عمى
تحسيف سرعة القراءة لدى تالميذ صعوبات التعمـ في المرحمة األساسية بدولة قطر .جامعو

االسكندرية .مصر.

 -4أحمد ،فاتف ( :)2014الحاسوب وتعميـ القراءة الجيرية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -5األسطؿ ،أحمد( :)2010مستوى الميارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصؼ السادس
وعالقتو بتالوة وحفظ القرآف الكريـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية،

فمسطيف.

 -6البراىيـ ،حمد ( :)2017استخداـ التقنيات المساندة لمتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في غرؼ
المصادر ،مجمة البحث العممي ،ع ،18ج ،18مصر.

 -7بطرس ،بطرس ( :)2010محاضرات في التقويـ والتشخيص في التربية الخاصة ،كمية
رياض األطفاؿ ،جامعة القاىرة ،مصر.

 -8التقرير االحصائي الفصمي الختامي ألنشطة معممي التربية الخاصة لمفصؿ الدراسي االوؿ
-9

 2018-2017و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطيني-غزة.

و ازرة التربية والتعميـ العالي ( :)2016الخطوط العريضة لممنياج الفمسطيني

 -10جاب اهلل ،عمى (" :)2012فاعمية التدريب عمى أنشطة الوعي الصوتي في تنمية بعض

ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية ،ع ،91مج،23

يوليو ،مصر.
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 -11جابر ،جابر وشعباف ،تياني والسيد ،منى ( :)2014برنامج تدريبي قائـ عمى تجييز
المعمومات لتنمية الوعي المفظي واالخراج الصوتي وأثره في تحسيف ميارات تعرؼ الكممة

والفيـ والنطؽ لذوي صعوبات التعمـ بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،معيد الدراسات

والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة ،مصر.

 -12جامعة القدس المفتوحة ( :)2008مبادئ اإلحصاء ،ط ،4فمسطيف.

 -13الجرجاوي ،زياد( .)2010القواعد المنيجية لبناء االستبياف ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الجراح ،فمسطيف.

 -14جالؿ الديف ،سميماف ( :)2006دور التدريب عمى الوعي الصوتي في عالج بعض
صعوبات القراءة .مؤتمر الييئة لمصرية لمقراءة والمعرفة القاىرة .مصر.

 -15حبيب ،سالي( :)2016فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات الوعي الفونولوجي ألطفاؿ ذوي

اضطراب طيؼ التوحد وأثره في تحسيف مياراتيـ القرائية ،مجمة التربية الخاصة والتأىيل،

ع ،10مج ،3يناير ،مصر.124-80 ،
 -16الحراشة ،إبراىيـ ( :)2013الميارات القرائية وطرؽ تدريسيا بيف النظرية والتطبيؽ ،ط،1
دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردف.

 -17حمادنة ،نادية ( :)2006صعوبات التعمـ ،رسالة المعمـ ،3-2 ،مج ،44األردف.
 -18خصاونة ،محمد ( :)2014أثر برنامج تدريبي معرفي في تنمية ميارات الوعي الصوتي

عمى ميارة التمييز السمعي لدى طمبة صعوبات التعمـ في منطقة حائؿ ،المجمة التربوية،

ع ،112مج ،28سبتمبر ،الكويت.180-157،
 -19خطاب ،ناصر ( :)2016فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الوعي الصوتي لدى

عينة مف تمميذات صعوبات القراءة مدينة جدة .كمية االقتصاد المنزلي_ قسـ دراسات

الطفولة .السعودية

 -20الخطيب ،جماؿ والحديد ،منى( :)2009مدخؿ إلى التربية الخاصة ،ط ،1دار الفكر
ناشروف وموزعوف ،األردف .الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ،األردف.

 -21ربابعة ،ابتساـ( :)2017أثر استخداـ أنشطة التعبير الكتابي وقراءة القصص في تنمية
الوعي الصوتي والوعي بالمواد المطبوعة لدى أطفاؿ الروضة في االردف ،مجمة الدراسات

التربوية والنفسية ،ع ،4مج ،ابريؿ ،11سمطنة عماف.748-736 ،

 -22رجب ،عبد المنعـ( :)2007برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات القراءة الجيرية وتنمية

الوعي الفونولوجي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،مجمة القراءة والمعرفة ،ع،65

ابريؿ ،مصر.
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 -23رزؽ ،محمد ( :)2010السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعمـ وعالقتيا باالنتباه
وبعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العميا ،الجامعة

االسالمية ،فمسطيف.
 -24الزريقات ،ابراىيـ ( :)2005اضطرابات الكالـ والمغة :التشخيص والعالج ،ط ،1دار الفكر
ناشروف وموزعوف ،األردف.

 -25الزريقات ،ابراىيـ ( :)2009اإلعاقة السمعية (مبادئ التتىيؿ السمعي والكالمي والتربوي)،
ط ،1دار الفكر ناشروف وموزعوف ،األردف.

 -26السريع ،عبد اهلل ( :)2016تصورات معممي القراءة لمصفوؼ األولية لطبيعة العالقة بيف

أنشطة تنمية الوعي الصوتي واكتساب ميارة القراءة ،مجمة العموم التربوية ،ع ،3مج،27

اغسطس ،الرياض.459-429 ،

 -27سميماف ،اسماعيؿ ( :)2005صعوبات التعمـ ،رسالة المعمـ ،ع ،2مج ،43األردف.
 -28سميماف ،خالد( :)2015برنامج لتنمية مستوى الوعي الصوتي في تحسيف ميارات القراءة
لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متالزمة داوف ،مجمة التربية الخاصة ،ع ،12اغسطس،

مصر.251-205 ،

 -29سييؿ ،تامر ( :)2012صعوبات التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ ،ط .1جامعة القدس
المفتوحة.

 -30الشحات ،أحمد ( :)2012أثر برنامج تدريبي لتنمية ميارات الوعي الصوتي في التعرؼ
عمى الكممات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ ،مجمة التربية الخاصة ،ع ،1اكتوبر،

مصر.

 -31الشوربجي ،أحمد ( :)2017فاعمية برنامج قائـ عمى التدريس باستخداـ الوعي الفونيمي
والفونولوجي لتحسيف القراءة لدى تالميذ الصؼ األوؿ األساسي في سمطنة عماف ،مجمة

الدراسات التربوية والنفسية ،ع ،3مج  ،11يوليو ،سمطنة عماف.

 -32الصباح ،سيير وشناعة ،ىشاـ ( :)2010واقع غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية الفمسطينية مف وجية نظر المديريف والمعمميف

والمرشديف التربوييف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،مج  ،24فمسطيف.

 -33صوالحة ،الشيخ ( :)2014اتجاىات مديري المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة عماف
نحو برنامج صعوبات التعمـ في غرؼ المصادر ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات

التربوية والنفسية ،ع ،3مج  ،22يوليو ،فمسطيف.
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 -34صوماف ،أحمد( :)2014أثر االلتحاؽ بمرحمة رياض األطفاؿ أو عدمو في تنمية ميارتي
القراءة والكتابة لدى طالبات المرحمة األساسية الدنيا في مدرسة أـ حبيبة األساسية في

األردف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموـ اإلنسانية ،ع ،4مج ،28األردف.

 -35طعيمو ،رشدي والشعبي ،محمد( )2006تعميـ القراءة واالدب ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 -36الطوالبة ،منار ( :)2017فاعمية استراتيجية التعمـ النشط في تحسيف ميارات الوعي
الصوتي وفيـ المسموع لدى طمبة الصؼ الخامس في محافظة متدبا في األردف ،مجمة

القراءة والمعرفة ،ع ،184فبراير ،مصر.144-123 ،

 -37الظاىر ،القحطاف أحمد( :)2008مدخؿ إلى التربية الخاصة ،ط ،2دار وائؿ لمنشر،
األردف.

 -38الظاىر ،أحمد ( :)2008صعوبات التعمـ ،ط ،2العربية ،جار وائؿ لمنشر والتوزيع،
األردف.

 -39البحيصي ،محمد( :)2010فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ النشط في تنمية القراءة والكتابة
في الصؼ الخامس االبتدائي في فمسطيف ،رسالة دكتوراه ،معيد البحوث والدراسات،
القاىرة.

 -40عبد الباري ،ماىر ( :)2016فاعمية استراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية ميارات الوعي
الصوتي والكتابة اليجائية لتالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة التربية الخاصة ،ع ،1اكتوبر،

مصر.330-221 ،
 -41عبد الباري ،ماىر ( :)2011استراتيجيات تعميـ المفردات "النظرية والتطبيؽ" ط ،1دار
الميسرة لمنشر والتوزيع ،األردف.

 -42عبد الوارث ،محمد ( :)2016فاعمية برنامج لتنمية ميارة الوعي الفونولوجي في تحسيف
الميارات المغوية والتفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ،مجمة كمية

التربية في العموم التربوية ،ع ،1مج ،40مصر.

 -43عبيدات ،ذوقاف وعدس ،عبد الرحمف ،وعبد الحؽ ،كايد ( .)2001البحث العممي-مفيومو
وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -44العزة ،سعيد ( :)2002المدخؿ إلى التربية الخاصة لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة"
المفيوـ والتشخيص وأساليب التدريس" ،ط،1

 -45العزو ،عماد ( :)2005مدى إتقاف تالميذ الصفوؼ االبتدائية األولى بدولة اإلمارات العربية
المتحدة لمميارات األساسية في القراءة والكتابة والصعوبات المرتبطة بيا .جامعة اإلمارات
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قائنة املالحل

ممحؽ رقم ()1
أسماء السادة المحكمين
الدرجة العممية

مكان العمل

االسم
د .محمد مصطفي نجم

أستاذ دكتور

جامعة األزىر

د .عطا حسن درويش

أستاذ دكتور

جامعة األزىر

د .عبد الكريم محمد لبد

أستاذ مشارك

جامعة األزىر

د .عمي محمد نصار

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

نائب مدير عام اإلرشاد والتربية

وزارة التربية والتعميم

أ .أحمد عيد

مشرف تربوي

وزارة التربية والتعميم

عبد الرحيم عيسى

معمم صف رابع

مدرسة عمورية

معمم صف

مدرسة عمورية

أ .خالد أبو فضة

محمد سميمان أبو عروق

الخاصة
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ممحق رقم ()2

بطاقة مالحظة ميارات القراءة الجيرية لتالميذ الصف الرابع
األساسي من ذوي صعوبات التعمم

اسـ التمميذ...................... :

الصؼ.......................... :
تعميمات االختبار:
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس القدرة عمى القراءة الجيرية ،وبالتالي فءف الدرجة في ىذا
االختبار ال تؤثر عمى النجاح والعالمات ،والمرجو مف التمميذ اتباع التعميمات التالية:
 سيقدـ إليؾ نصاً ،والمطموب منؾ أف تق أر قراءة جيرية واضحة. اجتيد في اخراج الحروؼ والحركات مف مخارجيا الصحيحة قدر اإلمكاف. راع تمثيؿ المعنى أثناء القراءة لكي يفيمو السامع. احرص عمى وضوح نطؽ الحروؼ أثناء القراءة. -راع عالمات الترقيـ أثناء القراءة.

القطعة
يد لمنوـ ليال ،بعد إطعامو لمطيور وخاصة الببغاء ،ودخؿ وليد إلى فراشو وغط
ىب ولِ ٌ
َذ َ

في نوـ عميؽ .زفي أثناء نومو حمـ وليد بتنو نسى قفص الببغاء مفتوحا ولذلؾ طارت الببغاء مف
القفص وىربت بعيداً.

استيقظ وليد مذعو ار مف نومو وبدأ بالبكاء .واستيقظت والدتو عندما سمعت بكاءه،
وذىبت إليو لتستلو عف سبب البكاء عندىا قاؿ ليا وليد :إنو حمـ بتف الببغاء ىربت وأنو يريد أف
يخرج لكي يتفقد القفص .ابتسمت أمو وقالت لو :حسنا !! تعاؿ نخرج لكي نتفقد القفص .خرج
وليد مع أمو ،وتفقدا القفص فوجداه مغمقا فسر كثي اًر .عندىا قاؿ :اآلف باستطاعتي النوـ وأنا
مطمئف.
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ـ

أدي الميارة بدرجة

5

ينطؽ الالـ القمرية والالـ الشمسية بشكؿ صحيح.

6

يمفظ التاء المربوطة ساكنة في حالة الوقؼ.

7

يمفظ ىمزة الوصؿ وىمزة القطع بشكؿ صحيح.

8

يق أر حروؼ المد بشكؿ صحيح.

9

يمفظ مقاطع داخؿ الكممات بوضوح.

10

يفرؽ بيف األلؼ والالـ وسط الكممة خالؿ القراءة.

11
12

يمفظ الحروؼ في حالة السكوف لفظاً سميماً.
يق أر الكممة بدوف حذؼ حرؼ منيا.

13

يق أر الكممة بدوف إبداؿ حرؼ منيا.

14

يمفظ الحروؼ المتشابية صوتاً والمختمفة شكال.

15

يق أر التنويف بتنواعو الثالثة بشكؿ صحيح.

9.

ممتا
جدازة

4

ينطؽ الحروؼ المتقاربة بالشكؿ نطقاً صحيحاً.

جيدة

3

يراعي السرعة المناسبة في القراءة.

جيدة

2

يق أر الحروؼ بالحركات القصيرة بطريقة صحيحة.

متوسطة

1

يخرج التمميذ الحروؼ مف مخارجيا.

قميمة

الميارة

5

4

3

2

1

ممحق رقم ()3

تدريبات الوعي الصوتي
الدرس األول

الزمن :حصة واحدة

مكونات الجياز الصوتي

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يتعرؼ عمى مكونات الجياز الصوتي لدية
 يحدد التمميذ أدوات النطؽ

 أف يبيف التمميذ أىمية أعضاء النطؽ

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

صور تعميمية لألعضاء (الرأس -األذف -الفـ -العيف) وأقالـ -نشيد خاص بالحواس -

بعض األلعاب الخاصة بالميارة األدائية.
األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

 مناقشة التالميذ فيما يحتاجوف في عممية التحدث.
 عرض بطاقة تحمؿ صوة لمرأس.

 مناقشة التالميذ حوؿ مصدر الصوت ،ثـ اظيار بطاقة تحمؿ صورة الفـ.
 يطمػػب المعمػػـ مػػف التالميػػذ إغػػالؽ اذنػػييـ ،ثػػـ يصػػدر المعمػػـ صػػوتاً ويسػػتؿ التالميػػذ عػػف
سماعيـ لمصوت الذي أصدره ليظير ليـ أىمية االستماع في المغة

 توزي ػػع البطاق ػػات الت ػػي تحم ػػؿ ص ػػورة األذف والبص ػػر والف ػػـ ف ػػي أم ػػاكنيـ م ػػع ش ػػرح عممي ػػة
الكالـ.

يقوـ المعمـ بءعداد نشيد صوتي عف الحواس كالتالي:
 إذا كنت تسمع صػوتي فضػع يػدؾ عمػى فمػؾ * إذا كنػت تسػمع صػوتي فضػع يػدؾ عمػى
أذنؾ *إذا كنت تسمع صوتي فضع يدؾ عمػى عينػؾ*إذا كنػت تسػمع صػوتي فضػع يػدؾ
عمى شفتيؾ*إذا كنت تسمع صوتي اخرج لسانؾ* إذا كنت تسمع صوتي الميػث بصػوت

مرتفع.

 يقػوـ المعمػػـ بتقسػػيـ التالميػػذ الػػي أزواج ويطمػػب مػف أحػػد التالميػػذ بوضػػع يديػػو عمػى اذنيػػو

بحيث يطمب منو زميمة االخر طمباً بسيطاً مثال اف يقؼ فوؽ الكرسي مثال ونستؿ التمميذ
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األوؿ ماذا سمع مف زميمة بالتالي لـ يسمع أي شيء مما تحدث عنو زميمػة بالتػالي نقػوؿ

التقويم:

لمتالميذ باف فائدة األذف السمع لألصوات التي تصدر مف االخريف.

تنفيػػذ التميػػز الصػػوتي لػػبعض أص ػوات األشػػياء والحيوانػػات واألدوات المختمفػػة وذلػػؾ مػػف

خالؿ إصدار عدة أصوات ومطالبة التالميذ بتحديد الصوت مصدرة.
الدرس الثاني

الزمن :حصة واحدة

فن االستماع

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يحدد مصادر بعض األصوات التي يسمعيا

 يميز عدد الكممات التي يتكوف منيا جمؿ مختمفة

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

طبمة -صافرة -مسجؿ بطاقات جمؿ مقطعة-بطاقات بيا كممات -لوحة جيوب

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

 يطمب المعمـ مف التالميذ الجموس في دائرة واغالؽ أعينيـ.

 يعػػرض المعمػػـ بعػػض األص ػوات مثػػؿ الطبمػػة والنفػػر بالصػػافرة وعمػػى التالميػػذ تحديػػد أي
األصوات بدأ أوال

 عػػرض كممػػات مػػف خػػالؿ مسػػجؿ بحيػػث تتضػػمف كممػػات طويمػػة وقصػػيرة ويقػػوـ التالميػػذ
بفرز الكممات الطويمة والقصيرة

 عرض خمس جمؿ متعددة الكممات مف خالؿ بطاقات تعميمية

ذىب أحمد_ كتب محمد الدرس_ ركػب حسػف الد ارجػة اليوائيػة_ أذىػب إلػى المدرسػة كػؿ يػوـ
_ يزرع يوسؼ القمح في الشتاء.

 يقوـ المعمـ بعرض جممة مقطعة ويطمب مف التالميذ عد الكممات الموجودة بيا
 يعػػرض المعمػػـ جمػػال قصػػيرة بحيػػث يكػػوف بعضػػيا مكػػر ار أكثػػر مػػف م ػرة ،ويكمػػؼ المعمػػـ
التالميذ بمطابقة الجمؿ المتكررة حسب الكممات وعددىا.

 التقويم:

مالحظة صحة اإلجابات .رتب الكممات التالية ثـ حدد عددىا.
درس –يحب – أحمد-القراءة
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الدرس الثالث
الزمن :حصة واحدة

فن التصفيق

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف الكممات

 يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف المقاطع الصوتية
 يستخدـ التصفيؽ كفاصؿ بيف األصوات

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

بطاقات جمؿ مقطعة نقوـ بترتيبيا -بطاقات بيا كممات -لوحة جيوب – مقطع-فيديو.

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

 تقسيـ التالميذ إلى مجموعات ومف ثـ يقوـ المعمـ بمفظ جممة والسكوت بعد كػؿ كممػة مػع
التصػػفيؽ موضػػحا لمتالميػػذ اف التصػػفيؽ ىػػو عبػػارة عػػف فاصػػؿ مػػع سػػكتة قميمػػة مقػػدارىا
ثانية بيف األصوات بيف الكممات.

 تقسيـ التالميذ الي مجموعات ومف ثـ يقوـ المعمـ بمفظ كممة والسكوت بعد كؿ مقطع مع
التصػػفيؽ موضػػحا لمتالميػػذ أف التصػػفيؽ ىػػو عبػػارة عػػف فاصػػؿ مػػع سػػكتة قميمػػة مقػػدارىا
ثانية بيف األصوات بيف المقاطع.

 تقسػيـ التالميػذ الػي مجموعػات ومػف ثػـ يقػوـ المعمػـ بمفػظ كممػة والسػكوت بعػد كػؿ صػوت
مع التصفيؽ موضحا لمتالميذ اف التصفيؽ ىو عبارة عف فاصػؿ مػع سػكتة قميمػة مقػدارىا
التقويم:

ثانية بيف األصوات.

 مالحظة قدرة التمميذ عمى تمييز الفاصؿ بيف الكممات والمقاطع واالصوات صنؼ ما يمي الى كممات ومقاطع وحروؼ. -خالد -ما-ع -ياسر-بو

الدرس الرابع

المقاطع الصوتية في ال الشمسية وال القمرية والحرف الساكن

المكان :غرفة المصادر

الزمن :حصة واحدة

األىداف التعميمية:

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 أف يكوف المقاطع الصوتية في اؿ الشمسية
93

 أف يكوف المقاطع الصوتية في اؿ القمرية

 يربط الحرؼ الساكف بالحرؼ الذي قبمو صوتيا

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

بطاقات بيا كممات -لوحة جيوب – فيديو – مقطع-أوراؽ عمؿ

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

عرض بطاقات تحتوي عمى كممات تبدأ بتؿ الشمسية ،وقراءتيا أكثر مف مرة-مناقشػػة التالميػػذ كممػػة (الشػػمس) السػػتنتاج أف الحػػرؼ الػػذي يػػتتي بعػػد اؿ الشمسػػية مشػػدد وىػػو

عبارة عف حرفيف األوؿ ساكف واألخر متحرؾ الشمس السمسـ.

عرض بطاقات تحتوي عمى كممات تحتوي عمى اؿ قمرية ،وقراءتيا أكثر مف مرةمناقشة كممة (المقعد) ليستنتج التالميذ اف الحػروؼ السػاكنة تمتصػؽ بالػذي قبميػا ثػـ نقػوـ
بتحميؿ الكممة الي مقاطع صوتية

اؿ  /مقػ  /عد.

 تطبيؽ نفس النشاط مع مجموعة اخري مف الكممات.

 يقوـ المعمـ بءحضار ورؽ بوستر ثـ يقػوـ بتعميػؽ عشػر كممػات عمػى أوراؽ عمػؿ ثػـ يقػوـ
بتقطيػػع ىػػذه الكممػػات الػػي مقػػاطع موضػػحا اف الحػػرؼ السػػاكف ضػػعيؼ ويحتمػػي بػػالحرؼ

التقويم:

الذي قبمة
ورقػػة عمػػؿ مقسػػمة الػػي قسػػميف األولػػي عشػػر كممػػات اؿ الشػػمية وبػػاقي الصػػفحة عشػػر

كممات بيا اؿ القمرية ويقوـ التالميذ بتحميميا الى مقاطع وأصوات
الدرس الخامس

الزمن :حصتيف

المقاطع الصوتية

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس اف يكوف قادر عمي أف:


يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف مقطعيف



يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف ثالث مقاطع



يقطع الكممات والصور الى مقاطع صوتية مف أربع مقاطع

 يربط المقاطع الصوتية مع بعضيا مكونا كممات
 يربط األصوات بالمقاطع الصوتية
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الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:
بطاقات بيا كممات -لوحة جيوب – مقاطع فيديو – أوراؽ عمؿ -صور مقطعة – أوراؽ

-a4ورؽ بوستر مقسـ ألربع اقساـ.

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
 يقػػوـ المعمػػـ بءحضػػار بطػػاقتيف بيػػا كممػػات تشػػمؿ عمػػى حػػروؼ سػػاكنة وحػػروؼ متحركػػة
مثؿ كممة (مكتبة) مكػ  /ت  /بو.

 نوضػػح لمتالميػػذ اف الحػػرؼ السػػاكف يمتصػػؽ لفظػػا ورسػػما بػػالحرؼ ال ػذي قبمػػة مػػع ضػػرب
عدة امثمة.

 يسحب التمميذ كيساً بو قطعة لصورة واحدة ويقوـ بترتيبيا ثـ تيجئػة أصػواتيا تاركػاً سػكتة
نصؼ ثانية بيف كؿ صوت وصوت ثـ يسرع الوتيرة حتى ينطقيا بشكؿ طبيعي.

 يتناوب التالميذ عمى تجميع الصور المجزأة ليتضح محتوى الصورة.

بقـ /

و

/

رة

/

ر

قـة

* مقطعين

* ثالث مقاطع

يقوـ المعمـ بكتابة عشر كممات بيا عدة مقاطع ثـ يضع جدوؿ مف ثالث خانات ويرقميا 123ثـ
يقوـ بفرز الكممات حسب المقاطع.
 يق أر المعمـ الكممة لمتمميذ وعمى التمميذ اف يقطع الكممة لمقاطعيا بواسطة التصفيؽ ودوف
رؤية الكممة بصريا.
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تدريب التالميذ عمى تقطيع الكممات الى مقاطع صوتية :
تقطيعيا إلى مقاطع صوتية

الكممة
المدرسة
جميمة
فحافظ
عمييا
العمم
نور
والجيل
ظالم
تنفيذ التدريبات التالية:

ضع الصوت في العمود األول مع مقاطعيا لتكوين كمماتت

تو....

ف

خا....

ن

إنسا....

ع
ل

جا....

صو....

ضا......

شا......

قا....
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ما......

حيوا......

 ربط المقاطع لتكوين كممات ذات معنى.أ

ب
ِمح

ط ِر
َ

ساْ
َ
ش ِيو
َ

يق
يح

َج ِر

يد
ِتل

شاْ
َ
مقَاْ

دي

طَ َي َر

التقويم:

الكممة

ان

 كوف مف المقاطع االتية كممات.(كا-فا –رس-مؿ-نا-عي-صر-د)
الدرس السابع

الزمن :حصة واحدة

األصوات المفردة

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس اف يكوف اً


يعدد األصوات في الكممات.

 يصنؼ الكممات حسب تشابو واختالؼ.

 يميز الصوت األوؿ واألوسط واألخير لمصور.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

ورؽ مقوي – أقالـ – صور – صمغ – بطاقات – مقص – سبع بطاقات لكؿ صوت –
ورؽ بوستر.

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

 يقػ أر المعمػػـ الكممػػة لمتمميػػذ ويسػػتلو عػػف عػػدد أحػػرؼ ىػػذه الكممػػة ويعطيػػو مسػػبحة الحػػروؼ
مكونة مف ستة خرزات تمثؿ عداد لألصوات
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توت
ٌ
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ٌ

َبقَ َرةٌ

ف
َوقَ َ

ف
َرغي ٌ

أسَدٌ

 يعمؽ المعمـ ورؽ بوستر مموف ونقوـ بتقسيميا الى جزئييف عمودييف وستة أجزاء أفقية.


نضع عمى السطر األوؿ في قمة الورقة صورة البطاقتيف المستيدفتيف



يقوـ المدرس بقراءتيا ويردد التالميذ خمفة



يطمب المدرس مف التالميذ الواحد تمو األخر بتخذ بطاقة مف البطاقػات ثػـ يق أرىػا ويحػدد

الصػػوت األوؿ ويضػػعو فػػي خانػػة الصػػورة التػػي بيػػا نفػػس الصػػوت وىكػػذا حتػػى يػػتـ فػػرز
جميع البطاقات.
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 يقوـ المعمـ بتوزيع أوراؽ عمؿ كؿ ورقة عمييا ست صور ومف ثـ يقوـ التمميذ بقصيا
حسب الصوت األوؿ ووضعيا في مجموعات متجانسة عمى الجدارية
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 يقسـ المعمـ الورقة الي ستة أجزاء ثـ يقوـ بتقسيـ الورقة مف خالؿ رسـ محرؾ قطار
وست قاطرات خمفة ثـ يحدد الصوت المستيدؼ ويضعو في قاطرة المحرؾ.

 يقوـ المعمـ بوضع مجموعة مف الصور ومف ثـ يقوـ التمميذ بوضع الصور ذات نفس
الصوت عمى القاطرات.

 وبعد ذلؾ يقوـ التمميذ بمفظ الصوت األوؿ مع التصفيؽ لكؿ صوت ومقطع وىكذا مع
الحرؼ األوسط واالخير.

 يستمر ىذا النشاط حتى يتـ فرز جميع الصور.

1..

الدرس الثامن

الزمن :حصة واحدة

مطابقة األصوات

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمي أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس اف يكوف اً


يطابؽ الصوت األوؿ في الكممات.

 يطابؽ الصوت األوسط في الكممات.
 يطابؽ الصوت األخير في الكممات.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

وعاء بالستيكي أو زجاجي شفاؼ – بطاقات مصورة خمسػة أو ثالثػة لكػؿ صػوت– صػمغ -
مقص – أقالـ – طباشير – بوستر.

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
 يضع المعمـ البطاقات المصورة التي تشتمؿ عمى نفس الصوت األوؿ مثػؿ كممػة
وردة ولد في الزجاجة الشفافة.

 يش ػػير المعم ػػـ بطاق ػػة ويق ػػوؿ لمطم ػػب م ػػف يخ ػػرج م ػػف الزجاج ػػة كمم ػػات بي ػػا نف ػػس
الصوت األوؿ.

 وبعد أف يتـ فػرز البطاقػات ذات الصػوت الواحػد يتنػاوب بظيػار البطاقػة األخػرى
وىكذا حتى ينيي جميع البطاقات.

1.1

 يقوـ المعمـ بقطع الورؽ المقوي عمى ىيئة مستطيالت متساوية الحجـ ثـ نقوـ بتقسيـ كؿ
قطعة مف المنتصؼ ثـ يضع رسومات عمى كؿ جزء .
 يقوـ التمميذ بفرزىا وترتبييا حسب تشابو األصوات األولي الوسطى واالخيرة في كؿ
بطاقة ويتناوب التالميذ عمى ذلؾ حتى ترتيب كؿ البطاقات.

1.2

ابدأ

1.3

1.4

النياية

التقويم:
استخرج مف ىذه الكممات التي بيا نفس الصوت األوؿ والثاني والثالث.
(كتب-جمؿ-كرسي-جمر-عسؿ-نير-اسد-عيد-سف-مف)
الدرس التاسع

الزمن :حصة واحدة

عزل األصوات

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المكتبة

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً


يعزؿ الصوت األوؿ في الكممات

 يعزؿ الصوت األوسط في الكممات
 يعزؿ الصوت األخير في الكممات

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

حاسػػوب – سػػماعة كبي ػرة – أناشػػيد لألص ػوات – بطاقػػة صػػور لمحػػروؼ -صػػندوؽ ورقػػي لػػو

فتحة صغيرة -بطاقات مصورة – بوؽ بالستيكي.
األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

1.5

 يقػػوـ المعمػػـ بعػػرض بعػػض صػػور األشػػياء المختمفػػة ويقػػوـ العمػػـ بقػراءة الكممػػات كاممػػو ثػػـ
يجزئيا الى مقاطع ثـ الى حروؼ.

 عن ػػدما ي ػػدرؾ التالمي ػػذ الح ػػرؼ األخي ػػر يق ػػوـ التالمي ػػذ بحم ػػؿ الص ػػور المتبقي ػػة واح ػػدة تم ػػو
األخػػرى ثػػـ يقػػوـ التمميػػذ بػػنفس خط ػوات المعمػػـ يتنػػاوب التالميػػذ عمػػى ذلػػؾ حتػػى انتيػػاء

البطاقات.

 يحضر المعمـ صندوؽ لو فتحة ليمرر التمميذ يده داخميا.
 يضع المعمـ بطاقات بجوار الصندوؽ تكوف مختمفة االصوات.
 يتناوب التالميذ عمى قراءة اسـ الصورة ثـ نطؽ الصوت األوؿ في فتحة البوؽ ثـ يقوـ
بتحميؿ باقي االصوات.
 ثـ يضع المعمـ البطاقة داخؿ الصندوؽ ويستمر النشاط بالتناوب حتى انتياء البطاقات.
 يحضر المدرس ورقة بوستر عمييا عشر صور ألشكاؿ مختمفة
 يطمب المعمـ مف التمميذ أف يقوـ بقص الصور بما يناسب الصوت األوؿ او األخير
فيضع الكممات المتشابية في الصوت األوؿ في خانة والتي تتشابو في الصوت األخير
خر.
في خانة أ أ
 ثـ يقطع كؿ صورة حسب عدد حروفيا.

1.6

التقويم:

أعزل الصوت األول ثم اعد كتابتيا.

(سمر-مسيح-رسم-دعم-ىدم)

الزمن :ثالث حصص

الدرس العاشر

التحميل الصوتي

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس اف يكوف قادر عمي أف:


يحمؿ الجمؿ الي كممات.

 يحمؿ الكممات الي مقاطع صوتية.
 يحمؿ التمميذ اسمو الي أصوات.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

حاس ػػوب – س ػػماعة كبيػ ػرة – مس ػػبحة خ ػػرز – ع ػػداد حس ػػابي – س ػػمة – الق ػػط ص ػػوتي –

أناشيد – لوحة جيوب -صور التالميذ عمييػا أسػماء التالميػذ -دبػابيس -صػمغ رسػمة كبيػرة عمػى

شػػكؿ حب ػػؿ بي ػػا عش ػػروف ثق ػػب – مخػػاريط الرياض ػػية – بطاق ػػات مص ػػورة – س ػػاعة – ورؽ مق ػػوي
دائري – ارقاـ  2الي  – 5اقالـ فمستر

األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
 يحضر المعمـ أناشيد حوؿ األصوات والمقاطع
 يعرض المعمـ مجموعة مف األناشيد واحداث جو مرح في الحصة.

 يقوـ المعمـ بعرض بطاقات في لوحة الجيوب ويعطي التمميذ بطاقة يمفظ اسميا ثػـ يقطػع

األصػوات كػػال عمػػى حػػدة ثػػـ يقػػوـ بالتػػدرج فػػي نطػػؽ الكممػػة بشػػكؿ كامػػؿ وينػػاوب التالميػػذ
عمى باقي البطاقات والصور.

 وضع كؿ البطاقات عمى الطاولة وتقسيـ التالميذ الي أزواج األوؿ يختار البطاقة والتمميذ
الثاني يحمميا ويتـ يبادؿ األدوار وىكذا مع باقي التالميذ.

 يقوـ بتحريؾ خرزة في كؿ صوت يقرأه ثـ يقوـ بعدىا ليعرؼ كـ صوت تتكوف الكممة.


ويتناوب التالميذ عمى نفس النشاط حتى انتياء النشاط.
1.7

مالحظة :يمكف استخداـ نفس التمريف مع المقاطع الصوتية لمكممات.
 يتـ وضع صور التالميذ عمى الطاولة.


يقوـ التمميذ اختار صورتو ثـ يقوـ بتتمؿ الصورة ولفظ اسمو كامالً.

 يقوـ بتحميؿ األصوات واضعا خرزة لكؿ صوت مف أصوات اسمو.
 يتناوب التالميذ عمى صورىـ لكي تتاح الفرصة لمكؿ.


اف يقػػوـ التمميػػذ بػػالوقوؼ امػػاـ الحجمػػة ورمػػي حجػػر النػػرد ثػػـ يػػري عػػدد النقػػاط التػػي ثبػػت

عمييا النرد ثـ يتتي بكممة اصواتيا عمى عدد النرد.

 يستمر النشاط حتى ينيي التمميذ الحجمة ويتناوب التالميذ حتى اكماؿ النشاط.
 يخت ػػار التممي ػػذ كمم ػػة تب ػػدأ بص ػػوت مع ػػيف وعمي ػػة أف يض ػػع تحتي ػػا كمم ػػات مش ػػابية ب ػػنفس
الصوت ثـ يقوـ بءخراج ثالث كممات ليا نفس الصوت في الوسط.

 وضع لعبة الحية وفردىا عمى ارض مستوية ومف ثـ أختػار ثالثػة تالميػذ لمعبػة كػؿ تمميػذ
يحؿ مخروط بموف مختمؼ ،يتناوب التالميذ عمي سحب البطاقات وقراءتيا وتيجئتيا وعد
األص ػوات ويقػػوـ بنقػػؿ المخػػروط داخػػؿ المعبػػة عمػػى عػػدد األص ػوات او المقػػاطع ،يسػػتمر

المعب حتى اخر بطاقة.

التقويم:

حمل اسمك الى أصوات منفردة.

الدرس الحادي عشر

الزمن :حصة

توظيف األصوات والمقاطع

المكان :غرفة المصادر

األىداف التعميمية:

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يضيؼ التمميذ الصوت المناسب لمكممات الناقصة
 يضيؼ التمميذ المقطع المناسب لمكممات الناقصة

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

بطاقات تعميمية– مقص – صمغ – ألواف – ورؽ بوستر -أوراؽ عمؿ
األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:

 يقوـ المدرس بوضع صور بحيث يكوف جزء مف الصورة مفقوداً سواء كػاف فػي البدايػة او

الوس ػط او فػػي النيايػػة ويػػتـ وضػػع األج ػزاء الناقصػػة فػػي الجيػػة المقابمػػة ثػػـ يقػػوـ التمميػػذ
بتجميع الصور لتصبح كاممة ويمفظيا كاممة وىكذا مع باقي الكممات.
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 يعرض المدرس أوراؽ عمؿ بيا كممات ينقصيا مقطع سواء كاف في أوليا أو في أخرىا
أكمؿ بالمقطع المناسب.
أ

ب

طَ ِر

الكممة

ساْ
َ
ش ِيو
َ
َج ِر

شاْ
َ
مقَاْ

التقويم:

ط َي َر
َ

أكمؿ الكممات التالية (...مؿ-ؾ....ب-أس- ....جا ....-......بر)
الدرس الثاني عشر

الزمن :حصة

مطابقة األصوات والمقاطع

المكان :غرفة المصادر

األىداف التعميمية:

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يطابؽ الكممات حسب تشابو الصوت في موقعو المختمفة في الكممة.
 يطابؽ الكممات حسب المقطع.

 يطابؽ األصوات بحركاتيا المختمفة.
 يطابؽ الكممات حسب القافية.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

بطاقات تعميمية – مقص – صمغ – ألواف – ورؽ بوستر -أوراؽ عمؿ
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األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
يقوـ المعمـ بتنفيذ التدريبات التالية.

 وصؿ بيف الكممات التي ليا نفس الوزف:
أمير

جامع

جود

سمير
عود

 طابؽ الكممات حسب (تمييز الصوت األول):
صبر

سامع
قدـ

سامر

عمـ

كتؼ

صدر

روس

كنؼ

عميـ

سفر

رمؿ

فاتف

فرس

قديـ

 يقوـ المدرس بفرز التالميذ الي مجموعات صغيرة ،ويضع عند كؿ مجموعة مف التالميػذ
مجموعة مف البطاقات ،وعمييـ فرزىا حسب الصوت األوؿ وتعميقيا في لوحة الجيوب.

 تنفيذ تدريب مطابقة أصوات الحروؼ في أوؿ الكممة:


أوال :مطابقة صوت الحرؼ األوؿ في حالة الفتح:
أَحمر

أَزرؽ

َكمب

ب
َكتَ َ
رجـ

َكؼ

َحرؼ

َحمؿ

َسمر

َسعيد

َرسـ

َحطب

َبمح

َبطؿ

 ثانياً :مطابقة صوت الحرؼ األوؿ في حالة الضـ:
أُسرتي

أُمي

تُوت
ضوء
ُ

ُذباب
ُشرفة

تُونا
ضفدع
ُ

ُذيوؿ

ُشعاع
11.

أَخضر

َسمؾ
َربيع

َبرد

ُخذ

ُخبز

 ثالثاً :مطابقة صوت الحرؼ األوؿ في حالة الكسر:
ِإماـ
ِإلي
ثِيراف
ِمف

ثِياب
ِممح

نِيراف
ِىياـ

التقويم:

نِيفيف
ِىبة

وصؿ بيف لكممات التي بيا مقاطع متطابقة.

جميؿ

جماد

حامد

سود

سعاد

خميؿ

صامد

عود

الدرس الثالث عشر

الزمن :حصة

حذف المقاطع واألصوات

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف قادر عمى أف:

 يحذؼ األصوات في أوؿ الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.

 يحذؼ األصوات في وسط الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.
 يحذؼ األصوات في أخر الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.
 يحذؼ مقطع مف الكممة مع الحفاظ عمى المعني.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

سبورة – ألواف – ورؽ بوستر -أوراؽ عمؿ
األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
 يقوـ المعمـ بتدريب التالميذ عمى التالعب بالصوت مػف خػالؿ فػي أوؿ ووسػط واخػر
الكممة.

 حذؼ الصوت:
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 أوالً حذؼ صوت الحرؼ في أوؿ الكممة:
..........

َر َس ْـ
لَ َم ْع

..........

..........

ب
َرَك ْ
َن ِم ْر

...........

صبِ ْر
َ
 ثانياً :حذؼ صوت الحرؼ في وسط الكممة:
..........

مر ...........
َس ْ
َعقَ َد ...........
...........

َعمَ ْـ
َقمَـْ ...........
ب ...........
َرَك ْ

ب ...........
ض َر ْ
َ
َغ َن َـ ...........

ب ...........
َكتَ ْ
قَاَ ْد ...........

 ثالثا :حذؼ صوت الحرؼ في آخر الكممة:
َع َد ْد ...........
ُم ْن ُذ ...........
َع ْن َد
بِنت

مح
َب ْ
َخسر

صبر
َ

...........

...........

...........
...........

...........

 رابعاً :حذؼ المقاطع أوؿ الكممة:
َكافر

َجابر

َراسـ
َعارؼ

صادـ
َ

...........

...........
...........

...........

...........
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ُع ُم ْر
ب
ُكتُ ْ
ُم ُد ْف

ب
ُس ُح ْ
ود
ص ُع ْ
ُ

...........
..........

...........
..........

...........

َكامف

التقويم:

...........

احذؼ الصوت األوؿ في الكممات االتية والمقطع األوؿ.
(رجؼ-نزؼ –عدـ*صامد-نازؼ-قالب)
الدرس الرابع عشر

ابدال المقاطع واألصوات

الزمن :حصة

األىداف التعميمية:

المكان :غرفة المصادر

قادر عمى أف:
يتوقع مف التمميذ في نياية ىذا الدرس أف يكوف اً

 يبدؿ األصوات في أوؿ الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.

 يبدؿ األصوات في وسط الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.
 يبدؿ األصوات في أخر الكممة مع قراءة ما تبقي منيا.
 يبدؿ مقطع مف الكممة مع الحفاظ عمى المعني.

الوسائل التعميمية ومصادر التعمم:

سبورة – ألواف – ورؽ بوستر -أوراؽ عمؿ
األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية:
 إبداؿ األصوات في الكممات:
َعػامؿ

 -أوال :اوؿ الكممة

َؾ.........
صػالح
َ

م ػ ............

َعػامؿ

أخر الكممة

وسط الكممة
َرقَػػـ

 ....جػَ ....
َرَكػػب

 .....سػَ ....

ُعمر

 ........ؿ
َحسف

 ....ب

 ضع المقطع المناسب لمكمات التالية

حا.........

صػالح
َ

فا ............

َحازـ
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جا..........

َجابر

صا ..........

تَػػامر

عا ............

التقويم:

أبدؿ الحروؼ مع الحفاض تكويف كممو ذات معنى.
سمؾ

.................

عمـ

.................

تمر

................

عجـ

...............
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ملحق رقم ()4
كتاب تسييل الميمة

115

ملحق رقم ()5
نماذج لصور التطبيق
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