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ختص حیث ت م مجاالت ومكونات أي لغة من اللغاتتعتبر الفونولوجیا أو علم األصوات أحد أه

األصوات  إنتاجالوعي الفونولوجي یعني امتالك القدرة على معرفة أماكن و  ،هادراسة كل ما یتعلق بأصواتب

وعلیه فإن المعلمین أثناء ممارساتهم .اللغویة وكیفیة إخراجها وكذا الكیفیة التي تتشكل فیها هذه األصوات 

ذوي لو كافة  م وعي فونولوجي بمستویات عالیة یؤهلهم إلكساب التالمیذتقتضي منه التي التعلیمیة

المستوى ،حیث أن فئة عسیري القراءة وعیا فونولوجیا بنفس  خاصةبصفة صعوبات التعلم كعسیري القراءة 

ضعف في التمییز بین األحرف ، على مستوى القراءة كقلب مقاطع الكلمة وعجز  تواجه صعوبات

عسیري القراءة على تدریب المعلمین في المرحلة االبتدائیة یعمل و فة المتشابهة ،الحذف واإلبدال واإلضا

اللغة مكونة من كلمات ،مقاطع ،أصوات وأن هذه مهارات الوعي الفونولوجي كإدراك أن الكتساب 

راءة في النجاح في الق )عسیري القراءة (المكونات یمكن تشكیلها بطرق عدیدة ذات ارتباط وثیق تحقق لهم 

ا السعي من طرف المعلمین ال یمكن أن تتحقق فعالیته إال من خالل رفع هذ. سنوات التعلم األولى 

لدیهم أوال ،كقدرتهم على التمییز والمفارقة في قراءة عسیري القراءة وفقا وتحسین مستویات الوعي الصوتي 

 لما تتطلبه التدخالت الفونولوجیة في قراءتهم من حیث الجانب الصوتي ،الفونیمي ،مخارج الحروف 

  . تقطیع الكلمات ،دالالت الجمل وغیرها من عناصر 

الفئة بالشكل الذي یجعلهم قادرین على التالعب  ونظرا ألهمیة الوعي الفونولوجي في تطور القراءة لهذه

فإن ذلك الدقیق الواعي واإلنصات  تماعباألصوات والتعرف على الكلمات ووحداتها والقدرة على االس

  . بنجاحالمواقف التعلیمیة التعلمیة وتسییر عملیة القراءة تحسین في یساعد المعلم 

وعلیه قمنا بهذه الدراسة التي تهدف إلى معرفة مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة 

جانبین ،الجانب النظري الذي یتضمن ثالثة اشتملت على للتالمیذ عسیري القراءة في مدینة جیجل حیث 

والموسوم بعنوان الوعي  فصول تمحورت في الفصل األول یمثل اإلطار المفاهیمي للدراسة ،الفصل الثاني

 مفهوم الوعي الفونولوجي مهاراته ،عناصره ،مستویاته نموه ،وعالقته بالقراءة ''الفونولوجي تطرقنا فیه إلى 

،أما الفصل  ''،آلیات القیاس والتقویم الفونولوجي ،العملیات الفونولوجیة وتطویر الوعي لدى عسیري القراءة

مفهوم مهارة االستماع ،أهمیتها في المواقف '' وتطرقنا فیه إلى  ارة االستماعالثالث كان بعنوان مه

التعلیمیة ،مستویات التلقي الصوتي ،مكونات االستماع الواعي ،تدریس مهارة االستماع ،مهارة االستماع 

  .'' والقراءة العسیرة وكذا الوعي الفونولوجي ومهارة االستماع لعسیري القراءة 
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ه إلى فصلین الفصل الرابع تضمن إجراءات الدراسة المنهجیة من منهج وعینة الجانب المیداني تطرقنا فی

وأدوات للدراسة وغیرها ،الفصل الخامس تضمن عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء الفرضیات 

  .محاولین من خالله التحقق من فرضیات الدراسة 
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  إشكالیة الدراسة 1

 ق تعلیم القراءة في العالم وذلك على خلفیة ماقود األخیرة تغیرات جذریة في طر العشهدت 

یعتمد على قدرات  األولىالتي أظهرت أن تطور القراءة في المراحل  ،توصلت إلیه األبحاث العلمیة

ومعرفة الحروف والتركیب الصوتي ،)الفونولوجي(ومهارات لغویة وذهنیة أساسیة مثل الوعي الصوتي 

هذه القدرات تشكل أساسا مهما لفهم المقروء إذ تمكن التلمیذ .تعرف الدقیق والسریع على الكلماتوال

وهو ،أوتوماتیكیة في مرحلة أولى ى قدرة المبتدئ في المراحل المبكرة من تحویل القدرة على فك الرموز إل

  .ما یتیح له الحقا استثمار قدرته الذهنیة في ربط الكلمات وفهم ما یقرأ

ولعل أهم النتائج التربویة لهذا التحول في نظریات القراءة هو تغییر طرائق تعلیمها و إدراج 

الذي یولي  ةلقراءوى تعلیم وتعلم اتحفي م) مهارات الوعي الفونولوجي في تعلیم القراءة(المنهج الصوتي 

هذه القدرات األوتوماتیكیة وتحویل المعرفة اللغویة إلى  تحقیقأهمیة كبرى للجانب الصوتي، إذ ال یمكن 

الذي یتم من خالل توجیهات و . )5،ص 2018دلیل تكوین المكونین ،.(رة إال من خالل التدریب والممارسة مها

في اكتساب مهارة القراءة وتصنف بین التالمیذ  فروق  وقد تظهر. لمالمعلمین ومشاركتهم في نشاط التع

 یدركري القراءة، ونظرا لهذه الفروق أصبح من الضروري  أن یتالمیذ عسالالفئة التي تفشل فیها ضمن 

المعلمون احتیاجات القراءة لدى هذه الفئة وفي مختلف المواقف التعلیمیة لمعرفة كیفیة التواصل معهم 

قد أثبتت معظم الدراسات أن الضعف في قراءة عسیري القراءة یرجع إلى ضعف الوعي ف. تدعیم جهودهمو 

  yeh 2014ة دراسو   2003 وزمالؤه یعقوبي''دراسة كالفونولوجي 

أن التعلیم النظامي المبكر في مجال المعرفة الفونولوجیة  1994 وزمالؤهبالكمان كما أثبت 

عندهم، ونتج في الصفوف الدراسیة العامة قد حسن من مهارات القراءة المبكرة والتهجئة  للتالمیذالمقدمة 

لذلك فقد أشار العدید من . عنه انخفاضا في أعداد التالمیذ المصنفین ضمن ذوي  صعوبات التعلم

الذین یستمرون في  لألطفالإلى ضرورة تخصیص طرق تدریس خاصة  وزمالؤه Torgesenالباحثین 

القرائي تركز على المعرفة الفونیمیة والمهارة الصوتیة وتطبیق هذه المهارات بشكل عملي أثناء الفشل 

العدید من  أنوعلى الرغم من أن التدخل المبكر للتالمیذ عسیري القراءة یعتبر ضروریا إال . القراءة

 2009السرطاوي وآخرون ،.( للقیام بهذه المهاممؤهلین بشكل كاف  الیسو  االبتدائیةالمدارس المعلمین في 

الذي یحتكم إلى شروط معینة وقواعد داعمة له ست لدیهم الكفاءة في التمییز الفونولوجي یول. )10،ص

 وهذا ما أكدته دراسة.كاالستناد إلى مهارة االستماع في الموقف التعلیمي ككل وأثناء القراءة بشكل خاص
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معلم والتي توصلت نتائجها أن  89والتي أجرت مسح لمهارات الوعي الفونولوجي لدى  1994 مواتس

 2009السرطاوي وآخرون ،(.الكثیر منهم یفتقرون إلى المعرفة الفونیمیة والمورفیمیة لوحدات الكلمات وتقطیعها

  )16،ص

اإلیجابي عي أصبح لزاما على المعلمین الو  ومن أجل ضمان تعلیم جید للتالمیذ عسیري القراءة

إضافة إلى معرفة قواعد اللغة ، )التدریب على مهارات الوعي الفونولوجي(التعلیم النظامي  بدور

المعرفة الواعیة للتركیب اللغوي  وأیضاوعناصرها األساسیة وكیفیة تمثیل هذه العناصر ذهنیا في الكتابیة 

تطبیق النشاطات الصفیة التعلیمیة التي  ضعف المعرفة الفونولوجیة وعسر القراءة بهدف معرفة كیفیةلفهم 

كل هذه االحتیاجات تتحقق من خالل تكوین المعلمین على . تحسن القدرات الفونولوجیة لعسیري القراءة

مهارات الوعي الصوتي والذي یعینهم على التمییز الفولونوجي في قراءة عسیري القراءة الذي بدوره یحتكم 

لجمل التي من خاللها یكتسب التلمیذ المفردات ویتعلم أنماط ا،ستماع إلى عدة مهارات أهمها مهارة اال

ولقد بینت األبحاث أن . اكتساب القراءةهذه المكتساب لها دور في والتراكیب ومستویات األصوات ف

فالمعرفة  هومن.الضعف في فهم االستماع یرتبط بالضعف في القراءة لدى ذوي صعوبات التعلم 

ونظرا ألهمیة إكساب  2018 خصاونةى الخبرات السمعیة حسب ما أكدته دراسة الفونولوجیة تعتمد عل

  .هذه المهارة للمعلمین أصبح من الضروري تخصیص دورات تدریبیة  للمعلمین على هذه المهارة

وباعتبار معلمي المرحلة االبتدائیة ) الوعي الفونولوجي ومهارة االستماع( ضعفوفي ظل 

بدرجة أولى على تمییز خصائص هذه الفئة وتعلیمهم مهارات القراءة الصحیحة فإننا نطرح  مسؤولون

ما مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ '' التساؤل  التالي

  ''عسیري القراءة؟

  :ج تحت هذا السؤال أسئلة فرعیة كالتاليویندر 

المرحلة االبتدائیة في تمییز الفونیم في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري  معلميى قدرة ما مستو -01

  القراءة؟

المرحلة االبتدائیة في تمییز دالالت التنغیم في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  معلميما مستوى قدرة - 02

  عسیري القراءة؟

مخارج الحروف في المواقف التعلیمیة للتالمیذ المرحلة االبتدائیة في تمییز  معلميما مستوى قدرة - 03

  عسیري القراءة؟
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الكلمي والمقطعي في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  تمییزالالمرحلة االبتدائیة في  معلميما مستوى قدرة - 04

  عسیري القراءة؟

ة للتالمیذ المرحلة االبتدائیة في التمییز سجع الكلمات في المواقف التعلیمی معلميما مستوى قدرة - 05

   عسیري القراءة؟

المرحلة االبتدائیة في  لمعلميهل توجد فروق دالة إحصائیا في مستویات الوعي الفونولوجي ككل - 06

  ؟)الخبرة،التخصص(المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة تعزى لمتغیري 

  رئیسیة للدراسة الفرضیة ال 2

االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري  معلمي المرحلةلدى مستوى الوعي الفونولوجي 

  .القراءة ضعیف

  :الفرضیات الجزئیة

مستوى قدرة تمییز الفونیم لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة  -1

  .ضعیف

المواقف التعلیمیة للتالمیذ مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في  -2

  .عسیري القراءة ضعیف 

مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  -3

  .عسیري القراءة ضعیف

 مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ -4

  .عسیري القراءة ضعیف

مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري  -5

  القراءة ضعیف 

 المرحلة لمعلميفي مستویات الوعي الفونولوجي  0.05توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  -6

  ).الخبرة،التخصص(للتالمیذ عسیري القراءة تعزى لمتغیري  ككل  في المواقف التعلیمیة ةاالبتدائی

  :أهمیة الدراسة:03

باعتباره یعمل المواقف التعلیمیة في ة منطلق أساسي المرحلة االبتدائی لمعلميیعتبر الوعي الفونولوجي 

االستماع كما باالعتماد على مهارات و  على تأهیلهم لتمییز الخصائص الفونولوجیة للتالمیذ عسیري القراءة
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یعتبر كمنطلق تدریبي یؤهلهم للمعالجة الفونولوجیة ـوذلك من خالل معرفة نقاط القوة والضعف 

  .الفونولوجیین عند التالمیذ ،ثم إیجاد واقتراح الحلول الممكنة 

  :أهداف الدراسة :04

في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  المرحلة االبتدائیة في تمییز الفونیم معلميالتعرف على مستوى قدرة  -1

  .عسیري القراءة

المرحلة االبتدائیة في تمییز دالالت التنغیم في المواقف التعلیمیة  معلميالتعرف على مستوى قدرة  -2

  .للتالمیذ عسیري القراءة

ة المرحلة االبتدائیة في تمییز مخارج الحروف في المواقف التعلیمی معلميالتعرف على مستوى قدرة  -3

  .للتالمیذ عسیري القراءة

المرحلة االبتدائیة في التمییز الكلمي والمقطعي في المواقف  معلميالتعرف على مستوى قدرة  -4

  .التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة

المرحلة االبتدائیة في تمییز سجع الكلمات في المواقف التعلیمیة  معلميالتعرف على مستوى قدرة  -5

  .القراءة للتالمیذ عسیري

المرحلة االبتدائیة للتالمیذ عسیري  لمعلميمستویات الوعي الفونولوجي التعرف على الفروق في  -6

  .القراءة تعزى لمتغیر الخبرة

المرحلة االبتدائیة للتالمیذ عسیري  لمعلميالتعرف على الفروق في مستویات الوعي الفونولوجي  -7

  .القراءة تعزى لمتغیر التخصص

  :ت الدراسةمصطلحا :05

المرحلة  معلميتمثل المعرفة الواعیة والمباشرة التي تتم عن عملیة تفكیر  :مستویات الوعي الفونولوجي

والمتمثلة في  للكالم المقروء أو المسموع ةوالمقطعی ةالصوتی والبنیةاالبتدائیة في خصائص اللغة الشفویة 

 )سجع الكلمات، دالالت التنغیم ،مخارج الحروف ،التمییز الكلمي والمقطعي ، التمییز الفونیمي( 

   ).مرتفعة متوسطة ضعیفة(بمستویات 

یذ میدرسون في المرحلة االبتدائیة حیث یقومون بإكساب التال معلمون: المرحلة االبتدائیة معلمي

قدراتهم القرائیة منذ التحاقهم بالمدرسة مهارات تعلم القراءة في المواقف التعلیمیة، كما یقومون بمراقبة 

  .لدیهم ةاالبتدائیة قصد تشخیص عیوب القراء



 اإلطار المفاهیمي للدراسة: الفصل األول

 

 
9 

مختلف السیاقات التعلیمیة التي تحدث داخل القسم ضمن مهمات التعلیم خصوصا  :المواقف التعلیمیة

  .التالمیذ واالستماع من طرف المعلممهمة القراءة من 

سنة والذین یعانون من صعوبات في تعلم  11-5أعمارهم بین أطفال تتراوح : التالمیذ عسیري القراءة

  .القراءة

  :لدراسات السابقةا:06 

  :دراسات العربیةال - 1- 6

أهمیة استخدام استراتیجیات الوعي بعنوان ) 2016( المنذريو  ة الشوربجيدراس 1- 1- 6

هدفت  والتي والفونولوجي في تدریس القراءة من جهة نظر معلمات المجال األول بسلطنة عمان الفونیمي

التعرف على وجهات نظر معلمات اللغة العربیة بالمراحل التعلیمیة األولى حول استخدام استراتیجیات  إلى

والفونولوجیة في تدریس القراءة،وقد اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي  قائمة على المهارات الفونیمیة

 بالصف األول من التعلیم األساسي معلمة مجال أول 163التحلیلي باألسلوب النوعي على عینة قوامها 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة،

  .الفونولوجي ضعف معلومات المعلمات بصفة عامة فیما یخص الوعي الفونیمي و * 

هاتین  هناك اختالف بین معلومات المعلمات فمنهم من على درایة بأهمیة *

   .،إال أن معظمهن بحاجة للتدریب علیها  اإلستراتیجیتین،وبعضهن یمارسها

،إال أن ترجمة هذه  راد العینة تعي أهمیة تدریسهما لتحسین األداء القرائي في الفصول الدراسیةنصف أف *

  .الواقع لم تتضح في إجابتهن األهمیة في 

ظهور اعتقاد سائد بین المعلمات أن هاتین المهارتین ترتبط أكثر بالطلبة ذوي صعوبات التعلم دون  *

  .الطفل العادي 

 بالطریقة الصحیحة ن المهارتین في الفصول الخاصة بهمإن جمیع المعلمات ال یقمن بتدریس هاتی* 

  )160الدولي الخامس للغة عربیة ،ص،المؤتمر 2016الشوربجي وآخرون ،(.

معلمي المرحلة االبتدائیة التأسیسیة تقویم معرفة "بعنوان )2005( وزمالؤهدراسة السرطاوي  2- 1- 6

 وقد.والتي أجریت في مدینة العین باإلمارات،وذلك تبعا لمتغیر سنوات خبرة المعلم" بطرق تدریس القراءة 

تم بناء أدوات الدراسة من قبل الباحثین حیث صممت األداة األولى لقیاس مدى معرفة المعمین بأسالیب 

أما االستبانة الثانیة فقد صممت لتقویم مدى معرفتهم .تدریس القراءة باستخدام الطریقتین التحلیلیة و الكلیة
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ومن خالل استخراج معامالت .محكمینعلى صدق ال باالعتمادبهاتین الطریقتین، وتم تقنین االستبانتین 

  :وأظهرت النتائج.الدرجة الكلیة والتحقق من ثباتهاارتباط الفقرات مع 

أن المعلمین أكثر معرفة باستخدام الطریقة الكلیة في التدریس فیما ازدادت معرفتهم باستخدام الطریقة *

  )17،ص 38ربیة العدد ،مجلة الطفولة الع2009لعیس ،(.التحلیلیة مع ازدیاد سنوات الخبرة 

  بعنوان عالقة الوعي الفونولوجي باكتساب القدرة على  )2019(دراسة كشمیر  3- 1- 6

الكتابة عند الطفل عسیر الكتابة بالجزائر والتي هدفت إلى معرفة طبیعة العالقة بین الوعي 

 وأیضاالعیادي في دراسته على المنهج  وقد اعتمد الباحث.الفونولوجي لعسیر الكتابة في قدرته على الكتابة

حاالت تتراوح  04دراسة حالة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ،أجریت الدراسة على عینة من 

سنوات مستخدما في ذلك أدوات في أدوات تمثلت في اختبار الوعي الفونولوجي  9-8أعمارهم بین 

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة أن.واختبار للكتابة 

  .ي عالقة وطیدة بالقدرة على اكتساب الكتابة عند الطفل عسیري الكتابة للوعي الفونولوج*

  )2019كشمیر،(.الكتابة  للوعي الفونولوجي عالقة جد ضعیفة بالقدرة على اكتساب*

بعنوان بناء برنامج تدریبي مستند في نظریة الوعي الصوتي  )2018( وزمالؤهدراسة خصاونة  4- 1- 6

مهارات التحلیل السمعي للطلبة ذوي صعوبات التآزر الحركي التطوري اللفظي وقیاس فاعلیته في تنمیة 

طالب وطالبة من الصف الرابع والخامس وقد تم استخدام المنهج  12الدراسة من  عینة بالسعودیة ،تكونت

  :أداة للدراسة ،وقد بینت نتائج الدراسة شبه التجریبي واعتمدوا الباحثون على مقیاس التحلیل السمعي ك

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مهارات التحلیل السمعي بین متوسطات المجموعة *

  .البعدي لصالح المجموعة التجریبیة االختبارالتجریبیة والضابطة على 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مهارات التحلیل السمعي تعزى إلى التفاعل بین متغیري *

  .البعدي الجنس والمجموعة على اإلختبار 

بین المجموعة التجریبیة اك فروق ذات داللة إحصائیة في مهارات التحلیل السمعي هن*

  .)2018خصاونة وآخرون،(.والضابطة على اختبار المتابعة لصالح المجموعة التجریبیة

محاولة تكییف "بعنوان عالقة الوعي الفونولوجي باضطراب تعلم القراءة  )2007(دراسة لواني  5- 1- 6

 استخدام المنهج الوصفي اإلرتباطي،تم بالجزائر" اختبار تقییمي في الوعي الفونولوجي في اللغة العربیة

سنة  12-8طفل تتراوح أعمارهم بین  30على دراسة سیكومتریة ،تكونت عینة الدراسة من  االعتماد
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،ومن النتائج التي توصلت الباحثة في دراسته دراسة تجریبیة اختبار ویكسلر وطریقة اإلمالء  مستخدما

  :إلیها

  ).قراءة خالیة من التنغیم واإلیقاع(قراءة التالمیذ كیفیة  هناك ضعف كبیر في*

  .اإلكثار من الحذف واإلبدال مع كلمات دون معنى*

  )2007لواني ،.(التحكم في خاصیة المد والتنوین عند تطبیق اختبار الوعي الفونولوجي اتضح عدم*

  بیةالدراسات األجن 6-2

 89والتي هدفت إلى إجراء مسح لمهارات الوعي الفونولوجي لدى :)1994(دراسة مواتس 1- 2- 6

وقد ) معلمي الصف،معلمي القراءة،المختصون في أمراض اللغة والكالم،ومدرسي التربیة الخاصة(معلما

یستطیعون تقطیع  ال أبانت النتائج أن الكثیر من أفراد العینة یفتقرون إلى المعرفة الفونیمیة و المورفیمیة و

  ).16،،ص 2009،لعیس(.الكلمات إلى فونیمات

بعنوان كیفیة التعرف على الكلمات عند األطفال المصابین  :)1980(دراسة كازالي وشارول  2- 2- 6

على عینة تمثلت في مجموعة عشوائیة من  طبقت.ستخدام المنهج التجریبي بعسر القراءة التطوري ،تم ا

  :وتوصلت نتائج الدراسة إلى. سنة 11- 9بین  أعمارهمتالمیذ الصفوف األولى تراوحت 

  .فیما یخص الروابط حرف صوت عسیري القراءة یتأثرون مثل العادیین بهذه الروابط*

  .عدم فعالیة نظام تحویل الحروف إلى أصوات *

  ) 163-159،ص2007لواني،.( القراءة والعادیین في طریقة اإلمالءوجود فروق بین عسیري *

  :التعقیب على الدراسات

فكل منها تطرقت إلى  من خالل استعراض الدراسات السابقة لوحظ أنها قد تباینت فیما بینها، 

أهمیة الوعي فهناك بعض الدراسات التي تناولت .جوانب مختلفة في الوعي الفونولوجي ومستویاته

تداخلهم مع بعض المتغیرات،وهناك دراسات اهتمت  الفونیمي والفونولوجي من وجهة نظر المعلمات في

والبرامج ذات الفاعلیة  في تنمیة  بمعرفة المعلمین بجوانب الوعي الفونولوجي وطرق تدریس مهاراته

لكتابة وعسر بعضها على عالقة الوعي الفونولوجي بعسر ا أیضاكما ركزت .مهارات التحلیل السمعي 

المرحلة  لمعلميأما الدراسة الحالیة فتهدف إلى التعرف على مستویات الوعي الفونولوجي  ،القراءة

  .االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة
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أما في ) .163و 89(ض الدراسات على العینة العشوائیة،وقد تراوحت بین أما العینة فقد اعتمدت بع

یما بینها فیما یخص المنهج تباینت الدراسات ف.معلم  73شملت  لحالیة كانت العینة عرضیة الدراسة ا

 المنهج الوصفي ودراساتالمنهج التجریبي ، المنهج شبه التجریبي ، منها من اعتمد علىف

في حین اعتمدنا في دراستنا على المنهج . مسحیة،ودراسات أخرى اعتمدت على طریقة اإلستبانات

دراسات حالة  بالنسبة ألدوات الدراسة فقد اعتمدت الدراسات على مقاییس واختبارات إحصائیة.الوصفي

  .أما الدراسة الحالیة اعتمدت على االستبیان كأداة للدراسة ،ك االعتماد على دراسات سیكومتریةكذل

صیاغة و  طرح التساؤالتوقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تحدید المفاهیم و 

  .الفروض
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  قائمة المراجع 

تقویم معرفة معلمي المرحلة االبتدائیة التأسیسیة بطرق ).2009.(السرطاوي عبد العزیز وآخرون -1

  .38العدد .مجلة الطفولة العربیة.- مدینة العین–تدریس القراءة 

  .،المؤتمر الدولي الخامس للغة العربیة ،اإلمارات) 2016(سحر وآخرون  الشوربجي -2

المنهج الصوتي الخطي في تعلیم اللغة العربیة وتعلمها في مرحلة ). 2018.(دلیل تكوین المكونین -3

  .الجزائر.1ط.التعلیم االبتدائي

ة عند الطفل عسیر عالقة الوعي الفونولوجي باكتساب القدرة على الكتاب).2019(كشمیر عادل  -4

  .الجزائر.أم البواقي.تخصص أمراض اللغة والتواصل).لنیل شهادة ماستر مذكرة.(الكتابة

محاولة تكییف اختبار –عالقة الوعي الفونولوجي باضطراب تعلم القراءة ،)2007(لواني یمینة  -5

  .الجزائر.لتربويتخصص علم النفس ا).أطروحة ماجستیر(تقییمي في الوعي الفونولوجي للغة العربیة،

  .،الكویت38،مجلة الطفولة العربیة ،العدد ) 2009(لعیس اسماعیل  -6

 وقیاس الصوتي الوعي نظریة إلى مستند تدریبي برنامج بناء، ) 2018(خصاونة محمد وآخرون  -7

،  اللفظي  التطوري الحركي التآزر صعوبات للطلبة ذوي السمعي التحلیل مھارات تنمیة في فاعلیتھ

  .41،العدد  بابل جامعة، واإلنسانیة التربویة للعلوم األساسیة التربیة كلیة مجلة

  

  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

الوعي الفونولوجي:الفصل الثاني  

تمهید          

 مفهوم الوعي الفونولوجي .1

 عناصر الوعي الفونولوجي  .2

 نمو الوعي الفونولوجي .3

 أهمیة الوعي الفونولوجي في مجال التعلیم .4

 مستویات الوعي الفونولوجي .5

 الوعي الفونولوجي مهارات .6

 المیثافونولوجیة والقراءة .7

 العملیات الفونولوجیة .8

 آلیات القیاس والتقویم الفونولوجي .9

 القراءة يتطویر الوعي الفونولوجي لدى عسیر  .10

 الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة .11

  خالصة الفصل

  قائمة المراجع



 الفونولوجي الوعي: الثاني الفصل

 

 
15 

  :تمهید

تأثیره اإلیجابي على لحظي الوعي الصوتي في اآلونة األخیرة باهتمام كبیر من الباحثین والتربویین وذلك  

بتنمیة الوعي الفونولوجي  االهتمامولذا فإن القراءة خاصة والمواقف التعلیمیة ككل للتالمیذ عسیري القراءة، 

ة المهارات القرائیة جهة و االنطالق في تنمیالمهارات اللغویة بصفة عامة من للتالمیذ یساعد في اكتساب 

  .من جهة أخرى

  مفهوم الوعي الفونولوجي -1

حیث تتكون من وحدات  ،لمفردات اللغةالمعرفة الواعیة والصریحة  إن الوعي الصوتي یمثل

یترجم هذا الوعي إلى القدرة على التنبؤ وتحدید المكونات الصوتیة  .صغیرة وهي المقاطع والصوتیات

 S,Cébe et.(لهذه الوحدات... دمج و  عكس دالاستب إزالة تالعب بها مثل تحدید موقع، إضافةة والالمختلف

autres,2008,p1(  

  :لوعي الفونولوجيتعریفات ا 1.1

هو علم وظائف األصوات یعنى بدراسة النظم الصوتیة للغة  الوعي الفونولوجي:عماد نورالدینعرفه 

معینة كالعربیة مثال، من حیث قیم هذه األصوات ومعانیها وقوانینها الصوتیة ووظائفها في التركیب 

فینظم المادة الصوتیة ویخضعها التنظیم وتتسم دائرته لیدرس مع الفونام والمقطع والنبر والتنغیم .الصوتي

  )32،ص1992(.معنى الكلمة أو الجملة ودورهم في تحدید

واستعمالها في إجراء قل أصوات الكالم لوعي الفونولوجي هو القدرة على نا أن: حمودي العوامن ویرى

عملیات عقلیة تحلیال،تركیبا،تجزأتا وتجمیعها أثناء العمل الذهني إلنتاج واستقبال الرسالة 

  )31،ص2003(.اللغویة

 ).لغویة لسانیة والقدرة على التعامل والتفكیر في الوحدات الصوتیة للكالمقدرة أنه : Delpech ویذكر

2001,p09)  

قدرة األفراد على التمییز بین مختلف مكونات  الوعي الفونولوجي :وآخرون  Pimotوقد عرفه

 القراءةالكالم،والوعي باألجزاء في أبعاد مختلفة والتعامل مع الوحدات الفونولوجیة ویظهر ذلك مع تعلم 

 (p95 ).وینمو في شكل تفاعلي معها

من سجل محدود من العوامل  مشكلةهو القدرة على إدراك الكالم على أنه سلسلة منتظمة :Santos حسب

 (p16-33,1999 ).قصدیةمعالجة هذه السالسل بصورة وهي الحروف، والقدرة على 

للوحدات المكونة للكالم،وٕاجراء مختلف  هو القدرة على التعرف على المكونات الفونولوجیة:Gombert أما

  (p47,1990 ).واعیة قصدیهالعملیات علیها بصورة 

  :التعاریف السابقة تستنتج أنوفي ضوء 
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الوعي الفونولوجي قدرة متعلقة باللغة تتمثل في التعامل مع الرسالة اللغویة وتتدخل في ذلك عملیات  - 

  .ذهنیة

قدرات لل بل یتجاوز ذلك  فقط لغویة الوعي الفونولوجي ال یقتصر على امتالك الطفل لقدرات  - 

ت إلى تقسیم الجملة إلى كلمات والكلما بمعنى قدرة الطفل على التنغیم، )وراء اللغة ما(المیثافونولوجیة أي 

  .الكلماتإضافة إلى مزج األصوات لتكوین  ،مقاطع والمقاطع إلى أصوات

  .الفونولوجي یعنى بدراسة النظم الصوتیة للغة معینة  الوعي - 

  .الوحداتالوعي الفونولوجي هو القدرة على تمییز وحدات الكالم وٕاجراء عملیات على هذه  - 

  .   الوعي الفونولوجي ینمو في شكل تفاعلي مع تعلم القراءة - 

  الوعي الفونولوجي عناصر  -2

وهو أصغر  المترابطة فیما بینها في الصفات في لغة معینة،هو مجموعة من األصوات :الفونام 1.2

التي تمیز الحدث الكالمي  وغیره  وحدة أساسیة في الدراسة الصوتیة الحدیثة ألي لغة

  ).131،ص2004البهنساوي،.(المعین

طقیة تبعا لذلك تكوینا مجردا أي مجموع من الخواص ذات الصلة الفونیم بالنظر إلى السمات الن ویعد

، الضمة+الفونیم األول هو المیم " ُمــعلم " مثال كلمة ).93،ص2003، دیتربونتج.(فونولوجیا لصورة صوتیة

  .... ، الفتحة+الفونیم الثاني العین

ویأتي  ما أنه وحدة صوتیة أكبر من الفونامطبیعي فوق البسیط للحدث اللغوي ب هو تقسیم:المقطع 2.2

ویتكون المقطع من نواة تسمى النواة .مباشرة من حیث البعد الزمني في النطق والبعد المكاني في الكتابة 

المقطعیة والتي بدورها مكونة من صائت مصحوب في بعض اللغات بصامت واحد أو أكثر،أو غیر 

  . مصحوب في بعض اللغات بأي صامت

قي والتماسك النفسي عند بعض العلماء وسبق هذه النواة تتصف مكونات المقطع بنوع من التماسك النط

وتشرف القافیة على القمة والذیل معا مما یعني أن المقطع یتألف من ) الذیل(ویتبعها  )البادئة(ما نسمیه 

  :أقسام وهي  3

  االستئناف هو العین ":ُعــد"مثال كلمة 

  القمة و النواة هي الضمة                

  الذیل هو الدال                 
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أما .بالنسبة لألول ینتهي بصائت طویل أو قصیر، وتتجلى أنواع المقطع في المقطع المفتوح والمغلق

 )94،ص1992عماد نور الدین،.(المغلق فینتهي بصوت صامت 

هو رفع الصوت وخفضه أثناء الكالم للداللة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة كنطقنا :التنغیم 3.2

للداللة على التغني واالستفهام وغیر ذلك هو الذي بفرق بین الجمل االستفهامیة  - ال یا صاح–للجملة 

  .والخبریة 

نوع األول فهو التنغیم الذي یقع بالنسبة لل، التنغیم الموضعي والتنغیم االنسیابيأما  أنواع التنغیم نجد 

وقد یكون أعلى موضع كما یمكن أن یكون أعمق .على موضوع معین فقط في مسار التغیم االنسیابي 

  .موضوع في هذا المسار

بعض اللغات تمیز  بین نغمتین البد أن تكون إحداهما عالیة واألخرى عمیقة،لكنوفي اللغة التي نمیز 

أما .یكون في كل لغة مقطع وفي كل مقطع نغمة )نغمة عالیة،متوسطة،عمیقة(بین ثالث نغمات موضعیة

التنغیم االنسیابي فهو الذي ال تتحدد فیه النغمة من خالل نقطة معینة داخل المنحى التنغیمي وٕانما 

ز في أبسط الحاالت بین نغمة صاعدة ونمی.یشارك في هذا الدور اتجاه المنحى أو اتجاهاته المتتابعة

   )164-163،ص2004البهنساوي،.(ونغمة هابطة

هو نشاط في كل أعضاء الجسم إذ تنشط عضالت الرئتین نشاطا كبیرا كما تقوى حركات :النبر 4.2

الوترین الصوتیین  من الهواء،ویقتربان احدهما من اآلخر لیسمحا بتقرب أقل مقدار من الهواء فتعظم لذلك 

ة الذبذبات ویترتب علیه أن یصبح الصوت عالیا واضحا في السمع، هذا في حالة األصوات المهموسة سع

یبتعد الوتران الصوتیان أحدهما عن اآلخر أكثر من ابتعادهما من الصوت المهموس غیر المنبور وبذلك .

  .النطقكذلك یالحظ مع الصوت المنبور نشاط في أعضاء ، یترسب مقدار أكبر من الهواء

  :وتتمثل أنواع النبر في

  .یكون ضغطه وأثره السمعي على مقطعه الصوتي أقوى و أوضح من أي مقطع آخر:النبر القوي

  .ضغطه وأثره السمعي على مقطعه الصوتي أقل من النوع األول :النبر الوسیط

رموز تمیز بدرجاته الثالث  وللنبر.یكون ضغطه وأثره السمعي أدنى وأقل من النوع الثاني:النبر الضعیف

 المعین بحیث یمكن التفریق بین أقوى المقاطع نبرا و أوسطهانوعه عن المقطع 

  )154-153،ص2004البهنساوي،.(وأضعفها
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 نمو الوعي الفونولوجي   -3

التي تجعل الطفل یكتسب حقیقة  إن بدایة نمو الوعي الصوتي یكون مع نشاطات وتمرینات لغویة

األصوات اللغویة هذا ما یجعله أیضا یمیز بین األصوات الفونولوجیة المقصودة وغیر المقصودة وبالتالي 

یمكن القول أنه البد . سواء في المدرسة أو مع أصدقائه الشفهیةتظهر هذه النتائج على الطفل أثناء األداة 

ألصوات الفونولوجیة غیر المقصودة والتي تعني النظام الذي یقوم على الطفل اكتساب الوعي والمعرفة با

إن التقطیع اللغوي یكسب الطفل معرفة غیر واعیة لبعض مظاهر اللغة .على الحدس ولیس على التفكیر

وعند اكتسابها تلقائیا تساهم في ظهور النشاطات ، تي تسمح له بتنظیم أجزاء الفونولوجیا بصفة ضمنیةوال

ونولوجیة الالحقة والتي تكون متتالیة للوعي الصوتي، ثم تتجسد إمكانیة مراقبة مظاهر ما وراء الف

وكلما نمى الطفل زاد وعیه باألصوات واستطاع القراءة والكتابة .الفونولوجیا بالقصد فتكون أكثر فعالیة

  .بشكل جید فیتطور الوعي الصوتي بالتدرج لدى األطفال

نمو الوعي  ; المدرسة الكالسیكیة فترى أن الكتساب نمو الوعي الصوتي یجب اكتساب ثالثة أشیاء أما

  )165،ص 2000میهوبي،.(بالقافیة، نمو الوعي بالمقطع، نمو الوعي باألصوات

تالحظ القافیة في مراحل مبكرة جدا من  U.Goswamiمن خالل نماذج التماثل :نمو الوعي بالقافیة 1.3

  .اكتساب القراءة وهي نتیجة لدراسة تمت على أطفال المدارس التحضیریة

قاموا بدراسة الوعي  حیث، سنوات 03من األطفال ذوي %20وآخرون وجودها عند  Macleanولقد أكد 

لهذا یمكن القول  .)المحیطأي كلمات جدیدة مكتسبة من (لدیهم كلمات خاصة معزولةووجدوا أن بالقافیة 

أن نمو القافیة یكون قبل الدخول المدرسي وال یتطلب تعلم القراءة بل تكتسب عن طریق تمرینات لفظیة 

  .المحیط الذي یحیط به نوتجارب لغویة م

فهم یصفون الوحدات الفونولوجیة حسب تقعیدها اللغوي ویمیزون بین ) Bryant et Goswami(أما 

وأغلب المراجع تشیر إلى الوحدات ).،المقطع،الوحدات تحت المقطعیة،والفونیمالكلمة(أربعة مستویات 

  )2014،169العریبي،(.الفونولوجیة

لم یعد المقطع یعتبر كسلسلة خطیة من األصوات ولكن كبنیة فونولوجیة :نمو الوعي بالمقطع 2.3

 5و  4علیه القافیة فیالحظ في سن یتم نمو المقطع كما هي و  المنطلق والقافیة،من تسلسلیة وهو متكون 

التمدرس   قبل سن ) القافیة أو المقطع(من خالل تجارب لغویة متنوعة كما یمكن اكتسابها أشهر 

  )28،ص2007لواني،(
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ویین السابقین فهذا األخیر یشترط تعلم واضح وینمو متصال  یختلف عن المست:نمو الوعي بالصوت 3.3

دائما مندمجا في المقطع وحسب  المقطعي الذي ال یدرك منعزال ولكنمع تعلم القراءة عكس الصوت غیر 

األصوات  اكتشاف سنوات حتى یكون 05ر حتى سن سنوات یجب االنتظا  Goswamiدراسة 

  )28،ص2007لواني،(ممكنا

 -intra( وهو القدرة على تحدید،تمییز،عزل والتعامل م الوحدات اللسانیة:الوعي بالمقطعیة للكالم 4.3

lexicales(  و مثل المقاطع)intra-sillabique ( مثل القوافي والمجردة مقل

  ).27،ص2018كشمیر،(.الفونیمات

  في مجال التعلیمأهمیة الوعي الفونولوجي   -4

على أن یكونوا قراء  تالمیذیساعد ال تتجلى أهمیة الوعي الفونولوجي بمستویاته المختلفة في أنه

صوات الدالة علیها من جهة وذلك من خالل تحدید التشابهات بین أنماط الحروف من جهة واألیدین ج

التدریب على الوعي الصوتي في تنمیة مهارات التعرف عامة وفك التشفیر خاصة كما یساعد ، أخرى

أساس لى وذلك  من خالل تنمیة مهارة التالمیذ على تحدید أوجه الشبه أو االختالف بین الكلمات إما ع

تنمیة المهارات الكتابیة القرائیة باإلضافة إلى .أو على أساس أصواتها المكونة لها  ،رسمها الكتابي

الوعي الفونولوجي منطلق رئیسي في تدریب كما یعتبر .الشفویة وتحسین مهارتي االستماع والتحدث 

عبد .(ارات الوعي الفونولوجي طویر مهالمعلمین من خالل الدورات التكوینیة وٕاكسابهم طرق تدریس فعالة لت

    ).140-139،ص 2011الباري،

  مستویات الوعي الفونولوجي   -5

  :وفیما یلي عرض ألهم هذه المستویاتتباینت مستویات الوعي الفونولوجي 

  الوعي بالسالسل الفونولوجیة  .1.5

یظهر الوعي عند الطفل عندما یحاول تردید الكلمات التي یسمعها بطریقة صحیحة أو عندنا 

یحتاج لتقلیده لها،ویتطلب التركیز على كیفیة النطق وعلى الوحدات المدركة بصورة بارزة كالقافیة 

ى أنه أن مثل هذا الوعي ال یتطلب من الطفل تصور الكالم عل وزمالؤه Moraisوالمقاطع ویرى كل من 

  )79،ص2000بومعراف،(.سلسلة من العوامل المجردة
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  :الوعي الصوتي. 2.5

قبل وفي  األطفالإلى أن ) Chinney(یدرك الكالم على أنه سلسلة من المقاطع الصوتیة یشیر

للصوامت وٕالى الظروف زیة إلى الخصائص الصوتیة النطقیة بدایة تمدرسهم یخضعون قدراتهم التمیی

اللفظیة التي تتواجد بها الصوامت وٕالى نسب ثبات األجزاء حیث یتم التعرف على الصوامت ومنه تحلیل 

اء ال یخضع إلى العوامل األجزاء یتم عن طریق التعرف إلى الصوامت وبالتالي تحلیل األجز 

ستند بطریقة عشوائیة إلى ت ن عملیة تحلیل الصوامت والصوائتأي أ )80،ص 2000بومعراف،.(السطحیة

  .المكونة لها القدرة على تمییز نطق الكلمة وأجزائها

  :الوعي الحرفي .3.5

هذا المستوى عكس التصورات الصوتیة فإن التصورات الخاصة بالحروف ال یمكن أن تنتج عن 

الخاصة الصوتیة المدركة أو من الصور العقلیة )le cocq,1991,p58(مجرد مالحظة اإلنتاجات 

حیث ال یمكن لنا الحصول علیها إال عند تهمیش التغیرات .بالسالسل الفونولوجیة لعالمات النطق

 أوال تحقیق بعض المهمات التي تستدعي قدراتهم التحلیلیة في معالجة الكالم،فاألطفال یحاولون . الصوتیة

ات إلى وحدات صغیرة فأصغر وتجزئة الكلم، المقاطع، عدد الكلمات(ویستدعي هذا األمر مهمات عدیدة 

  .)80،ص2000بومعراف،(.بعد ذلك یتم تجمیع هذه العوامل ككل) ثم إلى عوامل التعرف على القافیة

رتبط مستویات الوعي الفونولوجي بمستویات الوعي الفونیمي فهي تتضمن االستماع للكلمات في وقد ت  

  :وتعرف التشابهات واالختالفات في الكلمات وٕانتاجها ، جملة وللمقاطع في الكلمات

یبدأ باالنتباه لتشابه نهایات الكلمات في نشید أو أغنیة و أطلق علیها التقفیة،وهو أقل :المستوى األول

  .المستویات تعقیدا 

  .انقسام الجمل إلى كلمات،والوعي بأن اللغة المنطوقة تتكون من كلمات منفردة :المستوى الثاني

  .تركز األنشطة على تقسیم الكلمات إلى مقاطع، وبناء كلمات من مقاطع :مستوى الثالثال

  .وتهتم أنشطته بالتشابهات واالختالفات بین بدایات الكلمات ونهایتها:المستوى الرابع

 ات الفردیة لتشكیل كلماتویتضمن مستوى التدریب على مزج الفونیم:المستوى الخامس

  .)58،56،ص2012سلیمان،(.ومقاطع
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  ):Gillon.Gailt )2004حسب وفي تصنیف آخر  

مثال ف، تقسیم الكلمات إلى مقاطع صوتیةویتضمن :syllabe awarness مستوى الوعي المقطعي- 1

فمثال كلمة جبریل .لفهم الكلمات یمكن أن نجزأ الكلمة إلى مقاطعها األساسیة المكونة لها

من  التالمیذویشمل الوعي المقطعي على مبادئ تمكن ) number=num-ber(،وكلمة )جب،ري،یل(

حركة (ومن هذه المبادئ انه كل مقطع من مقاطع الكلمة یتضمن حركة . تهجئة الكلمات بشكل صحیح

    .،یتضمن المقطع أنماط النبر للكلمة المقطعة )للصوت المنطوق

توى فرعي من المستوى ویعد هذا المستوى مس  onset-rime levelمستوى البدایة والقافیة - 2

مات والوزن أو قافیة الكلمة فمثال ل،حیث یركز على تحدید بدایة الك)ى المقاطع الصوتیةمستو (السابق 

تسمى القافیة  ipفي حین /ویسمى البدایة  trالمقطع األول ، جلیزیة تتكون من مقطعینفي اإلن tripكلمة 

  .أو نهایة الكلمة

هذا المستوى یقوم على تجزئة الكلمات إلى   phonimique awrenessالوعي الفونیمي  مستوى- 3

حیث أن الفونیم هو أصغر وحدة صوتیة لها معنى مثال كلمة بقرة فإن ، المكونة لها األساسیة أصواتها

 .ثمرةأو الثاء تنتج لنا كلمتین تمرة، لماذا؟ألننا لو غیرنا الباء بصوت التاء.صوت الباء هنا وحدة صوتین 

  .)149،ص2011الباري، عبد(

   )Holly.B ،Lane )2007حسب 

یتمثل في قدرة المتعلم في عزل أو تحدید مجموعة من الكلمات   the word level:مستوى الكلمة

  الفردیة من كالم مكتوب أو منطوق 

في قدرة مستخدم اللغة على مزج  ویتمثل  the syllabe levelمستوى المقطع الصوتي 

  .أو تجزئة الكلمات إللى مقاطع صوتیة .األصوات اللغویة معا

 ویتمثل في قدرة المتعلم في التالعب من  the onset-rime level مستوى البدایات اإلیقاعیة

   الوحدات الصوتیة أو الوزن الصوتي للكالمخالل 

مفردة ویتمثل هذا المستوى في تحدید الوحدات الصوتیة ال  the phoneme levelمستوى الفونیم  

 .)148،ص2011عبد الباري،.( داخل الكلمات 

من خالل العرض السابق لمستویات الوعي الفونولوجي نشیر أنه یرتبط ارتباطا وثیقا بالكلمات وكیفیة 

التمثیل الحسي للمدخالت :هما رئیسیتینالتعرف علیها حیث أن هذه العملیة تتم من خالل عملیتین 
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كال  والعملیة الثانیة تقوم على الربط بین، بصورتها المنطوقة والمكتوبةالسمعیة والبصریة للكلمات 

وتحدید األصوات اللغویة وارتباطها بالحروف المكتوبة أو بتمثیالتها البصریة الجانبین المسموع والمكتوب 

 .المحددة

  :فونولوجي كما یلي ال الوعي جمال مستویاتن إویمك

كما أن أهمیة الوعي الفونولوجي تتجلى في ، تعتبر الكلمة اللبنة األساسیة للجملة :أوال الوعي بالكلمات

تمكین أو إكساب المتعلمین مهارات القراءة من جهة والقدرة على ربط الكلمة المقروءة بالرمز الكتابي من 

  .الكلمات داخل التركیب اللغوي ویتم من خالل ذلك تحدید معاني .جهة أخرى 

یتمیز معظم التالمیذ بحساسیة مفرطة للمقاطع الصوتیة وقدرتهم العالیة :ثانیا الوعي بالمقطع الصوتي

  .على تمییزها تمییزا جیدا، حتى مع الكلمات التي ال یعرفون معناها أو التي ال یستطیعون تحدید داللتها

لدا یجب على .لتكوین مقطع أو مزج ثالثة أو أربعة أصوات یمكن أن یمزج التالمیذ بین صوتین معا 

كذلك تدریب التالمیذ .القدرة على تجزئة الكلمة إلى وحداتها الصوتیة المكونة لها المعلم إكساب التالمیذ

   .وتركیب مقاطع صوتیة للكلمة بناءا على عملیة المزج، على المزج الصوتي بین الوحدات الصوتیة

وتتمثل في القدرة على الفهم والتعرف على إیقاع الكلمات أو وزنها أو  :قاع أو القافیة ثالثا الوعي باإلی

حذف ، تجزئة الكلمة إلى أصواتها: قافیتها وقدرتهم على تكوین كلمات بأوزان مختلفة وتشمل هذه القدرة

استبدال صوت مكان صوت آخر،والمزج الصوتي أي مزج مجموعة من ، بعض الوحدات الصوتیة

  .األصوات اللغویة معا

ویتمثل في وعي التالمیذ بالوحدات الصوتیة المكونة لكلمة ما والقدرة :رابعا الوعي بالوحدات الصوتیة 

على تحدید أصواتها أو القدرة على تحدید الكلمات المشابهة في الصوت األول والصوت األخیر ومن 

صوات معا،التمییز بین الصوامت عزل بعض األصوات الغویة،مزج بعض األ(جوانب هذا المستوى 

تغییر صوت مكان صوت آخر،تصنیف األصوات في فئات صوتیة ، تجزئة أصوات الكلمة، والحركات

  ).أخرى

  مهارات الوعي الفونولوجي  -6

  لتدریب علیها لتنمیة الوعي الفونولوجي ومن أهمها ما یلي االتي یمكن هي مجموعة المهارات 

 ؟به كلمة باب لصوت الذي تبدأهو ا به الكلمة مثال ما الفونیم الذي تبدأویعني عزل : عزل الفونیم.1.6

  .واإلجابة هي ب



 الفونولوجي الوعي: الثاني الفصل

 

 
23 

لكلمة التي تتكون من أصوات هي ا ویعني ضم الفونیمات معا لتكون كلمة مثال ما: ضم الفونیمات.2.6

  .واإلجابة شمس  ؟)س/م/ش(

ألصوات التي  التي تكون الكلمة عن بعضها البعض مثال ما أي فصل الفونیمات: تجزئة الفونیمات.3.6

  .م  -ل - تتكون منها كلمة قلم ؟ واإلجابة ق

طقها بدون صوت ویعني نطق الكلمة بعد حذف صوت منها مثال كلمة فأر،ان :حذف الفونیم. 4.6

  .واإلجابة أر؟)ف(

إلى )ق(مثال كلمة قط إذا تغیر ویعني استبدال صوت واحد في الكلمة بصوت آخر :  تبدیل الفونیم.5.6

  )Torgeson,2001,p187(.)كیف تصبح ؟ اإلجابة بط) ب(

  والقراءة المیثافونولوجیة  -7

طریقة  ''روث''و  ''فوكس''من كل  ستخدم ا على تعلم القراءة لتدریب الفونولوجي المبكر و أثرها.1.7

قاما بتطبیق حیث  ،العامل المسهل لتعلم القراءة والمتمثل في التحكم الفونولوجي تساهم في تموضع

سنوات واستطاعا استخراج  6موعة من األطفال یبلغون لى مجعاختبارات خاصة بالتقطیع الحرفي 

همات المطلوبة منهم في إحداهما تمكن أفرادها من النجاح في الم، مجموعتین من المجموعة األصلیة

تستند إلى ثالثة مجموعات أخرى فرعیة ولم  02وتم تقسیم المجموعة.راد المجموعة الثانیة أفق حین أخف

في حین أن أفراد المجموعة الفرعیة الثانیة قد استفادوا من .ي نوع من التعلم أالمجموعة الفرعیة إلى 

 أما، حروف 3دروس في كیفیة التقطیع والتعرف على الحروف األولیة والنهایات لكلمات تتكون من 

تركیب تشمل فقط مهمات  وهي ال ، اتساعاالمجموعة الثالثة قد استفادت من حصص تدریبیة عدید أكثر 

  جوز/مثل لوز فقط  كلمات أحادیة المقطع تختلف عن بعضها البعض من حیث الحروف األولى

على فونولوجي المیثا تؤكد أن هناك اثر ایجابي للتدریب روثو  فوكسالمعطیات المقدمة من طرف  إن

فقط بل یشمل إمكانیات مكانیات التقطیع ل للقراءة ال ینحصر في إن العامل المسهحیث أ ،تعلم القراءة

  )46،ص2007لواني،.( كثر شموالفونولوجیة أ

ویتطلب ذلك  بجدیتها عتمد على أیلغة  أي فإن تعلم 1979عام  كولو  موریسدراسة كل من وحسب  

سوف یكون له أثر الكفاءة قبل التعلم في حد ذاته  وتنشیط هذه قبل، میثافونولوجیة موجودة منكفاءات 

الل المعالجة الفونولوجیة مسهل على التعلم وال یمكن تحریض هذا النشاط إال من خ

  )46،ص2007لواني،(.للحروف
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معرفیة  اإلمكانیات المیثان أ) جومبرت(یرى:سابقة للقراءة  اتكاكتسابالقدرات المیثافونولوجیة .2.7

تزامن للسلوكات فالظهور الم.الالزمة لظهور سلوكات التحلیل الفونولوجي تعد اكتسابا قبلیا لتعلم القراءة

ت وان ل وجهین الكفاءام فیما یخص القراءة یبین أنها تمثللقارئ المتعل األولىداءات المیثافونولوجیة أو األ

وبالتالي فاالتجاه الذي یعتبر .سیساهم في تحسین الثانیة بالضرورة ولىأي عامل یساهم في تحسین األ

أن القدرة على  )1986كونث(شار وقد أ.وجیة یكون اتجاها بسیطا جداالقراءة نتیجة لقدرات المیثافونول

ض وتلعب دورا كبیرا في اكتساب مرتبطین ببعضهم البعالتحلیل الحرفي والتعرف على التناسب الكتابي 

  .)فك رمز كلمة جدیدة (القراءة 

(chauveau.G1990,p23)   

بعض العلماء أن القدرات المیثافونولوجیة  یقترح :افونولوجیة كنتیجة لتعلم القراءةالسلوكات المیث .3.7

و  موریسحیث طلب كل من .ن تكون مجرد نتیجة لتعلم القراءة لمتدخلة في التقطیع الحرفي ممكن أا

في بدایة الكلمة أو حذف الحرف األول ضافة حرف ما إ 2و  1تالمیذ السنة  من 1979عام  الجیریا

 1اح المجموعة ظهرت النتائج نسبة نجم إلى مجموعتین وتقدیم اختبارین أجراء تجربة وتقسیمهمنها وبعد إ

ضافة الحروف وبالتالي النجاح في مهمات رات میثافونولوجیة عالیة في حذف إي وجود مهاأ 83ب 

  )50،ص2007لواني،(.التقطیع 

طفال بمقارنة أ 1983 برادلي و براینقام كل من  :لقدرات المیثافونولوجیة لعسیري القراءةا .4.7

من  كبر سنا كانوا اقل أداءاأل األطفالن سنوات توصلوا أ 8م القراءة في سن مصابین باضطرابات تعل

 كاتزن نتائج دراسة إال أ.یخص مهمات التعرف على القافیة  فیما)القراء الماهرین(الصغار  األطفال

بین القراء الماهرین و القراء المضطربین على  حیث انه ال توجد إختالفات" برادلي براین و "تتعارض مع

  )53ص،2007،لواني (. مستوى الحكم على القافیة

  العملیات الفونولوجیة   -8

وبقوة الفونولوجیة  المعالجة مكوناتلوجود تداخل كبیر بین  2005 'دیفید'و  'جاسون'شیر ی

هارات اللغة بإتقان مالفونولوجیة ارتباطا كبیرا  وترتبط ثالثة مكونات من المعالجة.اكتساب مهارات القراءة 

  .لفونولوجیةالذاكرة ا، فاذ إلى  المعجم اللغويالوعي الفونولوجي، سرعة الن:المكتوبة وهي
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  یبین مكونات المعالجة الفونولوجیة :01شكل رقم 

مصطلح عریض یشتمل على وعي الكالم ومعالجته على عدة  :الوعي الفونولوجي:كون األولالم

مستویات،ویعرف الوعي باألصوات على أنه مجموعة من المهارات اللغویة وما فوق اللغویة تتضمن 

 في القدرة على التعامل الواضح مع اإلحساس الدقیق  بتركیبة األصوات ففي الكلمة المنطوقة وهو یتمثل

وال بد من اإلشارة إلى أن الوعي الفونولوجي یشمل اإلستخدام  والمقطعة  الوحدات الفونولوجیة الكلیة

لتعطینا صوتا بالرموز  أما الصوتیات فهي ارتباط الحروف واألصوات، السمعي والشفهي لألصوات

  )27-26،ص2014أبو الدیار و آخرون،.(المكتوبة

التسمیة السریعة هي القدرة على استرجاع الرموز  :سرعة النفاذ للمعجم اللغوي: المكون الثاني

الفونولوجیة من القاموس اللغوي المخزنة في الذاكرة طویلة المدى،مهارة الفرد في إتمام مهام االسترجاع 

أو األلوان أو األشكال المعروفة التي تقاس بالوقت ، والسیما مهام التسمیة لسلسلة من األرقام أو األحرف

فعندما یقرأ الطفل .ها مرتبطة بقدرته على التعرف على الكلمات المطبوعة بطالقةالمستغرق لتسمیت

  :یسترجع

  .الوحدة الفونولوجیة المرتبطة بالحرف أو الوحدات الفونولوجیة المرتبطة بعدد من األحرف -1

الفونولوجیة الذاكرة  

القدرة على النفاذ على 

 المعجم اللغوي

 الوعي الفونولوجي
 مكونات

 المعالجة

 الفونولوجیة
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ة النطق لكلمكوحدة واحدة أو النطق المرتبط بمجموعة أصوات ألحرف في الكلمة تكون مألوفة لدیه -2

  .كاملة كوحدة واحدة 

الذي من الذاكرة طویلة المدى من القدرة على استرجاع تلك الوحدات الفونولوجیة صغیرها وكبیرها 3

  .على قراءة الكلمة المطبوعة و إمالئها المفترض أن یؤثر 

المهام فقد أجمع الباحثون على أن التسمیة السریعة دلیل ذو أهمیة في تطور قراءة الكلمة المطبوعة وهذه 

  .قد تكون ذات منفعة في تشخیص بعض أنواع مشكالت القراءة عند األطفال 

عن القاموس اللغوي عادة یكون السبب الرئیسي مشكالت الطالقة في  فالمشكالت المرتبطة باإلسترجاع

القراءة والذي یؤثر بدوره على عملیة فهم المقروء لدى األطفال في المرحلة االبتدائیة وكذلك لدى األطفال 

  .األكبر سنا،الدین یعانون صعوبات في تعرف الكلمات وقراءتها 

من مهارتي قراءة الكلمة والفهم القرائي من خالل اشتراك ویمكن تفسیر أهمیة التسمیة السریعة لكل 

ویؤدي البطء في التسمیة إلى ضعف في قراءة الكلمة .التسمیة السریعة في معالجات القراءة بالشكل 

إلى الطالقة في السریعة والفهم القرائي قد تؤدي هذه العالقة بین التسمیة .ق الفهم القرائي وبالتالي یعی

  .القراءة 

هنا یمكن االستنتاج أن التسمیة السریعة تعد األساس للطالقة،والطالقة من متطلبات الفهم القرائي ومن 

حیث وجدت أن المهارات في مرحلة ما قبل  ،)شنایدر و آخرون(قام بها  تتبعیهوهذا ما أثبتته دراسة 

ي القراءة في السنة الثانیة االبتدائي مثل التسمیة السریعة للحرف كانت من أكثر الدالالت لمهارة الطالقة ف

ابتدائي یستطیع البالغون واألطفال الكبار أن یسترجعوا المثیرات المعروضة أمامهم بسرعة أكبر من 

  .المثیرات المألوفة تسمى أسرع من غیر المألوفة األطفال الصغار في الوقت نفسه،

  :لتشخیص االسترجاع من القاموس اللغوي و هما انتوهناك مهم

وقد أكدت الدراسات . والتسمیة لمثیرات تعرض كل منهما على حدا ،لسلسلة من المثیراتالتسمیة 

أن التسمیة لسلسلة متتابعة عن المثیرات التي تعرض في الوقت نفسه على الطفل قادرة على التفرقة بین 

كما .القراء الجیدین وبیم القراء الضعاف،بینما المهمة األخرى حیث یعرض كل مثیر على حدا فشلت 

أكدت دراسات أخرى على أن التسمیة لسلسلة متتابعة من المثیرات مرتبطة ارتباطا أقوى بمحصالت 

-31،ص2014أبو الدیار،(.ظم األوقات  ذات داللة إحصائیة وتكون في مع، القراءة من المثیرات المنفصلة

32(.  
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  الذاكرة الفونولوجیة :المكون الثالث

الفونولوجیة ترمیزا مؤقتا في الذاكرة قصیرة المدى أو في الذاكرة العاملة هي القدرة على ترمیز المعلومات 

في هذا الحال ، تخزینا مؤقتا،ولكن التخزین یكون عن طریق التمثیل الفونولوجي ولیس الصوري لألرقام

الجزء .له حیث خزن أصال بهذه الطریقة  نولوجي نحن غالبا ال نتذكر شكل الرقم بقدر ما نتذكر الرقم الفو

من الذاكرة العاملة المرتبط بتخزین  المعلومات الفونولوجیة یسمى الدائرة الفونولوجیة وهي تختص بتخزین 

  )33-32،ص2014أبو الدیار،.(علومات السمعیةمؤقت ولفترة قصیرة بالم

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  )34،ص2014أبو الدیار،( المعالجة الفونولوجیة في ضوء تصنیفات الذاكرة یوضح :02رقم  شكل

العاملة الدائرة الفونولوجیة تعد جزءا من الذاكرة " 1986 بادیلي"في هذا النموذج المقدم للذاكرة من و

تحتفظ (یقوم بعملیة التخزین المؤقت للمعلومات الفونولوجیة  األول:وتتكون من جزأین یعمالن معا

ن تمثیلها وكأنه شریط تسجیلي یسجل أحداثا لمدة ثانیتین و ویك )بالمعلومات في شكلها الفونولوجي

عة ما یوجد من معلومات فهو یعمل على الحفاظ على مراج الثانيأما .لمعلومات سمعیة المراد تخزینها 

وتعد الدائرة .بها أكثر من ثانیتین  لإلطالع  االحتفاظصوتیة في الجزء األول وتدعیمه للتمكن من 

دراسة للمقارنة بین ثالث ب 2002)سوانسن(الفونولوجیة مهمة لتعلم قراءة كلمات جدیدة أو كتابتها فقد قام 

وأطفال تحصیلهم ، عادیین مماثلین في العمر وأشخاص، أشخاص كبار من ذوي صعوبات القراءة:فئات

 

 الذاكرة

 

 الذاكرة طویلة المدى

المدىالذاكرة قصیرة   

 الذاكرة العاملة

معالجة الرموز 

الصوتیة في 

 الذاكرة العاملة



 الفونولوجي الوعي: الثاني الفصل

 

 
28 

متشابه لألشخاص الكبار من ذوي صعوبات القراءة على بطاریات للذاكرة العاملة والذاكرة الفونولوجیة 

أظهرت إحدى النتائج أن كال من مهام الذاكرة العاملة والذاكرة الفونولوجیة ساهمت في حساب متغیرات 

التي أكدت أن و تمت سابقا  تماثلت هذه النتائج مع نتائج لدراسات.محددة لتعرف الكلمة والفهم القرائي 

الفونولوجیة ترتبط ارتباط وثیقا ومباشرا بتعرف الكلمات  بینما الذاكرة، العاملة مرتبطة بالفهم القرائي الذاكرة

  )33- 32،ص2014، أبو الدیار(.الجدیدة 

  آلیات القیاس والتقویم الفونولوجي :09

عملیة ممنهجة ومنظمة تخضع لمراحل  نولوجيأن آلیات القیاس والتقویم الفو '' 2014أبو الدیار ''یرى 

   .تتبعیة یقوم بها اخصائي عن طریق اتباع برنامج معین

  :فإن وعلیه

آلیات القیاس والتقویم الفونولوجي  یقوم بها اختصاصي االضطرابات اللغویة والكالمیة أو  - 

  .االختصاصي النفسي أو المعلم

  .تطور اللغوي والكالمي للطفلبد من االستعانة بأسرة الطفل ومدرسیه لمعرفة المعلومات الخاصة بال ال - 

  .ال بد من دراسة تتبعیه للحالة حول التطور اللغوي في المراحل المبكرة - 

  .تطبیق اختبارات لتحدید نوع االضطراب اللغوي وشدته وارتباطه بالعسر القرائي  - 

  :قویم الفونولوجي تمر بمراحل متتابعة كالتالي آلیات القیاس والت - 

  .تقییم دقیق للمستوى الفونولوجي للتلمیذ-  

  .تقییم الحصیلة اللغویة والتعبیر اللغوي للتلمیذ-  

  .تقییم المستوى الداللي في اللغة -  

  .إجراء اختبارات تقییم المهارات النطقیة والتمییز السمعي بین األصوات اللغویة -  

  .من عدم وجود خلل تركیبي أو مشكالت عضویة تعیق عملیة النطق التأكد-  

  تطویر الوعي الفونولوجي لدى عسیري القراءة :10

" العالجیة القراءة"تعتمد برامج التدریب على القراءة لدى عسیري القراءة التي یطلق علیها المختصون اسم 

الفونیمي للكلمات وتطویر الوعي الفونولوجي على طرائق وأسالیب عدیدة من أهمها التدریب على التحلیل 

ویعد ویلیامز من أوائل الباحثین الذین اهتموا بتدریب .الذي نجده متضمنا في الكثیر من هذه البرامج 
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على مهارة التحلیل الفونیمي من خالل استخدام برنامجه الخاص بتعلیم القراءة ، األطفال ذوي عسر القراءة

أ دبفي بدایة تطبیق البرنامج ی.ة ل والتركیب الفونیمي وحل الرموز الخطیالذي یركز فیه على التحلی

األطفال على تحلیل الكلمات إلى المقاطع اللفظیة التي تتكون منها،ثم ینتقل إلى التحلیل الفونیمي لهذه 

ى تكتب الفونیمات في هذا البرنامج عل، كلمات فقط 9حیث یستخدم في هذا التدریب في البدایة الكلمات 

مكعبات خشبیة وتوضع في صفوف وفق ترتیب معین، ثم یدرب األطفال على تكوین الكلمات من خالل 

ثم تضاف الفونیمات األخرى وتستعمل أنماط مختلفة من ترتیب .زیادة المكعبات أو إنقاصها أو تحریكها 

  :األصوات مثل 

  .صاح:صوت ساكن/صوت مد/صوت ساكن

  . مالعب:صوت ساكن/ساكنصوت /صوت مد/صوت ساكن/صوت ساكن

في ظهور تطور جید في قدرات األطفال على القراءة،السیما في مهارة التحلیل  ولیامزوقد أفادت دراسة   

لدى المختصین بضرورة التدریب  االعتقادویسود .والتركیب الفونیمي وقراءة الكلمات التي ال تحمل معنى 

طفال  ویستمر التدریب إلى أن یتمكن األطفال من على مهارات الوعي الفونولوجي في مرحلة ریاض األ

ذه تأثیر عال على سرعة تعلم هله تعلم القراءة  فالتدریب قبل بدایة، حل الرموز الكتابیة حال صحیحا

وهذا ما  الوعي الفونیميكما أن التدریب على الحروف الكتابیة یحسن كثیرا ، المهارة فیما بعد واكتسابها

  . أكدته الدراسات السابقة

  :وینقسم التدریب الفونولوجي إلى 

یعنى بتدریب الطفل على  االقتران بین الحرف  ):الطریقة التركیبیة(التدریب الصوتي المباشر .1

كوین تم التدریب على ربط هذه الحروف واألصوات ث .ل علیه أي بین الفونیم والجرافیموالصوت الدا

ثم یدرب على قراءة هذا ، ففي البدایة یدرب الطفل على قراءة الحرف بشكله المفرد.اتمقاطع لفظیة وكلم

 :الحرف في كلمات معینة ویلخص الشكل التالي مراحل هذه الطریقة 
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  )2014، أبو الدیار( یبین مراحل الطریقة التركیبیة: 03رقم  شكل

تار بناءا على محتواها من م في التدریب على قراءة الحرف فتخأما كیفیة اختیار الكلمات التي تستخد

و الجرافیمات وقد ال تكون من الكلمات المألوفة  أي مكوناتها من فونیمات، ناحیة الحروف أو األصوات

وفي بعض األحیان تختار الكلمات .حیث یهتم بتمثیل الحرف في مواقع مختلفة من الكلمة ، للطفل

أي اختیار كلمات تحتوي على بعض الحروف المعروفة ، اعتمادا على معرفة الطفل بالحروف األخرى

  .ف الجدید لدى الطفل من أجل تدریبه على قراءة الحر 

على عكس الطریقة التركیبیة حیث تنحصر بدایة :)الطریقة التحلیلیة(التدریب الصوتي غیر المباشر.2

، یدرب األطفال في هذه كوحدة متكاملةكلمة الالتدریب على الحرف المجرد فإن الطریقة التحلیلیة تبدأ ب

ومن ثم تعمیم هذه المعرفة  لدالة علیهابین األصوات والحروف ا االقترانالطریقة على مالحظة العالقة أو 

وعند اختیار الكلمات في هذه الطریقة فإنه ال یلتفت إلى محتواها من الفونیمات أو .على الكلمات األخرى 

  .أو من مناهج تعلیم القراءة ) المألوفة(وغالبا ما تكون من المفردات الشائعة في لغة الطفل ، الجرافیمات

هنا اتفاق بین عدد كبیر من المختصین بتعلیم القراءة على أهمیة :الصوتیة في تعلیم القراءة الطریقة.3

وفي .تضمین الطریقة الصوتیة في تعلیم القراءة كجزء أساسي من مناهج تعلیم القراءة لجمیع األطفال

ءة من خالل هذه الوقت الحالي یعد تدریب األطفال دوي العسر القرائي على المهارات األساسیة في القرا

من األمور المسلم بها لدى معظم المختصین بتعلیم القراءة لألطفال الذین یواجهون صعوبة في الطریقة 

توجد العدید من البرامج التدریبیة التي تعتمد الطریقة الصوتیة في تعلیم المهارات .تعلم هذه المهارة 

 الصورة

مقاطع لفظیة 

 وكلمات

 الحرف
 یدرب الطفل على قراءة الحرف 

 صورة شيء یبدأ اسمه بهذا الحرف 

 التدریب على قراءة الحرف في

  كلمات معینة
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لرموز الخطیة والتدرب على اقتران الفونیم والجرافیم ة في القراءة لعسیري القراءة،السیما مهارة حل ایاألساس

  :وأهم هذه البرامج أو األسالیب التدریبیة 

   غیلنهام اورثون أسلوب-

  في التدریب على مهارة القراءة ستیرن  برنامج-

  )98،ص2014أبو الدیار،(في تعلیم القراءة  میریلبرنامج - 

  الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة -11

إن العدید من الدراسات حاولت تحدید دور الوعي الفونولوجي في تعلم القراءة،أو طبیعة العالقة التي تربط 

بین تطور القراءة والوعي الفونولوجي واإلشكال المطروح یتمحور حول العنصر الزمني في اكتساب هاتین 

  )51،ص2012آزادو،(ها أي الرغبة في معرفة أي منهما تسبق األخرى وتساعد في تطور ، المهارتین

ومن خالل دراسات طولیة تنبؤیة ودراسات تجریبیة مقارنة بتجارب التدریب نشیر إلى أهمیة معرفة معینة 

 ومن.،في تعلم القراءة...تمییز،دمج،قلب (للوحدات التكوینیة من جهة ومهارة إجرائیة معینة في استعمالها 

 .جهة أخرى تبدو هذه القدرات لها دور محدد في تحضیر الطفل إلدراك أوائل التعلم الشكلي للقراءة

التي تسبق القراءة،والتي یمكن  یجب تمییز الكفاءات المیثافونولوجیة" في هذا الصدد إلى أنه لكوكویشیر 

اعتبارها معلومات ضمنیة والتي ال یكون لها مجال الممارسة ماعدا عن الطریق التدریب في الروضة أو 

البیت عن تلك الكفاءات التي تصاحب نشاط القراءة كمعلومات واضحة ممكن أن تكون تقریریة أو إجرائیة 

 عن األطفال العادیین على مستوى هذه الكفاءات األخیرةالقراءة اختالفا واضح  عسیريویظهر األطفال 

  .الذي یجعل منها عامال مهما لتحدید اضطراب تعلم القراءة  الشيء،)المصاحبة لنشاط القراءة(

على  تالتي أقیم"   Baddely ,Olofsson,Gombert &Gulleمنریبیة لكل ي الدراسات التجوف

واحد من المحددات األساسیة للتقدم التدریجي األول في القراءة أوضحت ، القراءة خالل العشرینات األخیرة

لهذا أشارت أبحاث عدیدة إلى وجود عالقة بین تعلم القراءة وقدرة التعرف ."وهو الوعي الفونولوجي 

  "بطریقة مقصودة عددا من الوحدات الفونولوجیة للغة الشفویة  واالستعمال

وى المتوصل إلیه في القراءة والكفاءات ومتبادل بین المستجود ارتباط قوي وتؤكد دراسات أخرى على و 

الفونولوجیة في المهارات الظاهرة في التحلیل الفونولوجي یكون تنبؤ جدید للنجاح في القراءة 

 )85،ص2003حمیدوش،(
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لدلیل الذي یربط بین في حین تؤكد بعض الدراسات أن صعوبات القراءة ترتبط بالخلل الفونولوجي وا

یقترح أن یعرف  1986 سثانوفیش"التمثیل الفونولوجي بصعوبات القراءة هو دلیل قوي مما جعل ضعف 

   )41،ص2014أبو الدیار وآخرون (العسر القرائي في إطار أنه خلل فونولوجي 

  :وتؤكد النظریة الفونولوجیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )209،ص2008قیرواني،(     . Valdoisلـ  النظریة الفونولوجیة: 04رقم شكل 

و  جاكوبسونومن أهم الدراسات التي تناولت الخلل الفونولوجي الدراسات الطولیة مثل دراسة 

والتي هدفت إلى التعرف على مالمح نظریة الخلل الفونولوجي لدى األطفال  2006 سفانسون

المضطربین قرائیا وكتابیا وتوصلت إلى وجود ارتباط بین الخلل الفونولوجي ودرجات األطفال على 

  .ارات القراءة والكتابةاختب

ضرورة تقدیم دراسات تربویة للتواصل الصوتي في الحیاة الواقعیة أو في )  جوسوامي( یرى 

الغرف الصفیة،بحیث ال یتم  التركیز في  تعلیم األطفال على األصوات فقط بل یتعداه إلى تعلیمهم عالقة 

قد تساهم األصوات بحروف األبجدیة والكلمات المكتوبة عن طریق استخدام أسالیب معینة في التدریس 

 . ي بناء عالقة سببیة بین الوعي الصوتي لألطفال والطریقة التي یتعلمون بها القراءةف

الذاكرة 

 الشفویة

اللغة 

 الشفویة

الوعي 

 الفونولوجي

القراءة  اضطراب  

 تشوه وراثي

تشوهات على مستوى الساحات  

 تشوهات بصریة  اللغویة

 التوافق الخطي الصوتي الخلل الفونولوجي
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   :مما سبق نستنج أن العالقة بین الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة تتحدد من خالل 

باعتبار بحیث إن ضعف الوعي الفونولوجي یؤدي إلى العسر القرائي : بعد الوعي الفونولوجي سببي- 1

لفونولوجي یلعب دور كبیر في اكتساب القراءة ویعتبر حالیا العامل الوحید الذي تم تحدیده أن الوعي ا

  .تجریبیا كسبب للفشل في القراءة 

دراسة العالقة بین ضعف الوعي الفونولوجي وعسر القراءة "بعنوان لعجال یاسین  وهذا ما أكدته دراسة

  .ابتدائي  3 لدى الطفل المتمدرس مستوى 

الدراسات المحققة على الراشدین غیر القراء ترى أن الوعي الفونولوجي : الوعي الفونولوجي كناتجبعد - 2

ومثال ذلك الدراسة التي قام بها كل .والسیما الوعي الفونیمي قد یكون نتیجة أكثر من سبب لتعلم القراءة 

یتعلموا قراءة الرموز  التي بینت نتائجها بأن الراشدین الذین لم)1979 آلجریاو  كاري مورایس(من 

والمتمثلة في إضافة أو  لدیهم صعوبات كبیرة في مهام الوعي الفونولوجي) البرتغالیة(األبجدیة للغة األم 

أي أن القراءة ( حذف صامتة في بدایة كلمة تعرض شفویا مقارنة بالمجموعة الضابطة من قراء راشدین

  ).لوجي الجیدة تكون نتیجة الرتفاع مستویات الوعي الفونو 

حیث هناك ارتباط متبادل بین هذین النشاطین ویتحدث نوري : بعد الوعي الفونولوجي كسبب وناتج- 3

  :عن عالقة ذات اتجاهین  2003

ومن ناحیة أخرى إن التقدم في القراءة .فمن ناحیة إن التمكن من الوعي الفونولوجي یسهل عملیة القراءة 

    هذا التصور تؤیده نتائج العدید من الدراسات الطولیة. یعزز تطور النمو الفونولوجي لدى الطفل

(Perfeti & coll,1987,Stanovich,1987, Wagner, 1997, Lonigan & Berges,  

1998(  

  .2007ودراسة لواني 

ن مستوى الوعي الفونولوجي لدى الطفل في المرحلة أبحیث :كخاصیة تنبؤیة  الوعي الفونولوجي بعد- 4

  .على مستوى نموه القرائي في المراحل المتقدمة المبكرة مؤشرا دال 

ت ابحیث إن دعم القدرات الفونولوجیة للطفل والقیام بالنشاط: بعد الوعي الفونولوجي كخاصیة عالجیة- 5

من هنا تكمن أهمیة التدخل المبكر  ، ر القرائيساهم إلى حد كبیر في معالجة العسوالتدریبات الالزمة ی

  .للنمو الفونولوجي 
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  :صة الفصل خال

 ر بالغ األهمیة في تعلم القراءة،من خالل ما تم تقدیمه في هذا الفصل توصلنا أن للوعي الفونولوجي دو 

رى أن ومن الباحثین من ی.قة في القراءة كونه نشاط ذو أساس لغوي كما أنه یشكل تنبؤا جیدا للقدرة الالح

ویعد النظام الفونولوجي فاعال في تمییز الخصائص  .ونولوجیة موازیة الكتساب القراءةتطور القدرات الف

  .الفونولوجیة لعسیري القراءة وتطویر وعیهم الفونولوجي 

 قائمة المراجع 
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  .مكتبة الثقافة الدینیة: مصر.1ط. علم األصوات).2004( .البهنساوي حسام 1

مركز :الكویت  .وصعوبات القراءة والكتابةوجیة العملیات الفونول ).2014( .أبو الدیار و آخرون 2

  .تقویم وتعلیم الطفل

) أطروحة دكتوراه.(الوعي  الفونولوجي وسیرورات إكتساب القراءة عند الطفل) .2012. (أزادو شفیقة 3

  .2جامعة الجزائر.

ماجستیر غیر  رسالة(.المظاهر اللسانیة الضطراب القدرة القرائیة).2003. (العوامن حمودي 4

  .سطیف.قسم علم النفس وعلوم التربیة واالرطوفونیا. دراسة مقارنة بواسطة تحلیل لساني.)منشورة

 الوعي الفونولوجي وعالقته بالقراءة عند األطفال الصم الحاملین للزرع ).2015. (العریبي نوریة 5

جامعة . االنسانیة واإلجتماعیةكلیة العلوم ).دكتوراه أطروحة.(القوقعي والمجهزین كالسیكیا

  .الجزائر.بوزریعة

  .مؤسسة المختار للنشر والتوزیع: مصر.1، طالمدخل إلى علم اللغة ).2003( .بجیري سعد 6

 أطروحة(الوعي الفونولوجیي لدى األطفال المصابین بعسر القراءة ).2001. (بومعراف آسیا 7

  .2جامعة الجزائر).ماجستیر

  دراسة تحلیلیة للسیاقات االنتباهیة أثناء التعرف على عجز ).2003. (سلیمة حمیدوش  8
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  :تمهید

 االخیرة لقد تباینت طرق تعلیم ذوي العسر القرائي بین طرق قدیمة وطرق حدیثة، بحیث تمیل هذه 

اآلن إلى تعلیم هذه الفئة من خالل المهارات وقد انبثق هذا االتجاه الجدید من النظرة إلى وظیفة اللغة في 

على أن الوظیفة األساسیة للغة ویجمع معظم علماء اللغة التطبیقیون  .الحیاة وفي المواقف التعلیمیة ككل

دور تطرقنا إلى  .الكالم و القراءة والكتابة لمهارات تتمثل في مهارة االستماعوهذه ا، هي االتصالوالتعلیم 

  .مهارات  االستماع في تعلیم  ذوي العسر القرائي وذلك إلبراز أهمیتها في المجال التعلیمي 

  مفهوم مهارة االستماع  -01

  :تعریف المهارة 1.1

  )15،ص 2004معجم اللغة العربیة،(ماهر یقال مهر في الشيء أي أحكم في الشيء وصار به جازما،فهو :لغة

  .هي األداء المتقن القائم على الفهم واالقتصار في الوقت والمجهود معا:اصطالحا

مع حركیا وعقلیا  اإلنسانتعلمه یاألداء السهل الدقیق القائم على الفهم لما "أنها " أبو شقیر وحلس حسب 

  ).19،ص2010(.توفیر الجهد والتكالیف

عدة معان مرتبطة منها خصائص النشاط المعقد الذي یتطلب فترة من التدریب "یعرفها عبد الحمید 

یكون لهذا النشاط وظیفة مفیدة ومن  المقصود والممارسة المنظمة ،بحیث یؤدى بطریقة مالئمة وعادة ما

  ).88،ص2006(.ة والجودة في األداءمعاني المعارة أیضا الكفاء

  :تعریف االستماع  - 1- 1

لیة ایجابیة نشطة یلعب فیها المستمع دورا كبیرا في تكوین رسالة االستماع عملیة داخ" نیكلوس یعرفه

شاملة ،والتي یتم تبادلها في النهایة بین المستمع والمتحدث ومن تم ال یمكن مالحظة هذه العملیة بشكل 

  )69،ص2000العیسوي، "(مباشر

سمعي وفهم وتحلیل وتفسیر ونقد للمادة السمعیة في ضوء معاییر موضوعیة  إدراكأنه "یعرفه مدكور 

   ).128،ص2007(.وعلمیة مناسبة

واالستماع هو  .وهو المهارة التي ینبغي أن نعلمها للطالب اإلنصاتهو  ویعرفه طعیمة والسید المناع

  .)108ص،2001.(إلى الرموز المنطوقة ثم تفسیرها إنصاتعملیة 

  

  



 االستماع مهارة :الثالث الفصل

 

 
38 

  :رة االستماع امه 2.1

هي من مهارات االستقبال اللغوي التي تتطلب تفاعال مع المتكلم، وقد یتم هذا التفاعل :تعریف عبد الباري

حادیث د یتم التفاعل عن بعد من خالل األرات أو الندوات أو المحادثات، وقوجها لوجه من خالل الحوا

  )70،ص2011(."الهاتفیة

یقوله في متابعة المتكلم وفهم معنى ما عملیة عقلیة تتطلب جهدا یبذله المستمع :محمد عبد القادرتعریف 

  ).147ص،1982(.وٕاجراء عملیات ربط بین األفكار المتعددةفكاره واسترجاعها إذا لزم األمر،واقتران أ

 سواءمهارات االستقبال اللغوي وقدرة لغویة تتطلب تفاعال بطرق متنوعة  أحدویقصد بمهارة االستماع أنها 

  .في الحیاة الیومیة أو الحیاة التعلیمیة

  في المواقف التعلیمیة أهمیة مهارة االستماع  -02

لالستماع أهمیة كبیرة بین مهارات اللغة العربیة األساسیة ومهارات اللغات األخرى ،فهي مهارة یشیع 

  )20،ص2008السلیتي،(استخدامها في كثیر من المواقف الحیاتیة والتعلیمیة 

  ) .204- سورة األعراف('' وٕاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون '' ونستدل من القرآن قوله تعالى

  ". أن السمع أبو الملكات اللسانیة""وأكد أهمیتها ابن خلدون قائال 

  :وتتمثل أهمیة االستماع في النقاط التالیة

ن طریقه یكتسب ولى باآلخرین وعفي مراحل حیاته األ اإلنسانبها یعتبر االستماع الوسیلة التي یتصل - 

خرى للغة ألیضا المهارات اویكتسب أ األفكار والمفاهیم،نماط الجمل والتراكیب ویتلقى ویتعلم أ ،المفردات

 ثالثةالعادي یستغرق في االستماع  اإلنسانولقد ثبت أن ).163،ص1981خاطر وآخرون،(كالما وقراءة وكتابة 

  .یستغرقه في القراءة  ما أمثال

السابقة إلى الحالیة والالحقة ولواله لضاعت  األجیالفي نقل التراث من  اإلنسانوسیلة استخدمها - 

  .حضارات وثقافات األجداد وذلك قبل اختراع الكتابة 

في المستوى الدراسي للمتعلم ألن التحصیل في كل المواد الدراسیة یتوقف على االستماع  أثرهلالستماع - 

  ).131،ص1999سعد محمد،(الجید 

مدلولها وذلك بربط الصورة الحسیة للشيء الذي یراه و  األلفاظیستطیع عن طریقه الطفل أن یفهم  - 

  )44،ص2004العزاوي، الهاشمي و( .واللفظة الدالة علیها
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یطرح علیه من قضایا جدیدة إذ أن تكرار عملیة االستماع تعود على  تنمیة إدراك السامع وفهم ما - 

  .كیز وتقویة القدرة على االنتباهالتر 

عیة لدى الطفل من موتنمیة الذاكرة الس.والحروف والكلمات  األصواتتنمیة قدرة الطفل على تمییز  - 

  .خالل االحتفاظ بالمعلومات لمدة طویلة

  .زیادة مدة االنتباه لدى المتعلم من خالل التدرج في استماعه لموضوعات أو قصص  - 

  )10،ص2012خنجر،(اللغوي  واإلبداعل یتنمیة التخ - 

أن مهارة االستماع تساعد "" كراشنحیث یرى العالم اللغوي  ، لمتعلقة بهاتنمیة اللغة الشفویة والمهارات ا - 

  ""المتعلم على تنمیة مهارات اللغة األخرى

وسیلة مهمة لتعلیم القراءة والكتابة والحدیث الصحیح في دروس اللغة العربیة والمواد األخرى في  - 

  .)327-326 ،ص2000عبد الفتاح حسان،(.مختلف اللغات 

قد أولت االستماع أهمیة وأدخلتها إلى  في السعودیة دراسات أن المدارس الثانویة تحیث كشف

 16من برامج تعلیم اللغة للحدیث و % 30مناهجها التعلیمیة،حیث وجدت أن الطلبة یخصصون 

مهارات  أهمیةولقد أثبتت دراسات أخرى  ).57،ص2001مدكور،.(لالستماع  % 45للكتابة، % 9للقراءة ،%

 األربعةبینت نسب توزیع االتصال اللغوي بین الناس على فنون اللغات  إحصائیاتاالستماع من خالل 

وتالمیذ  اآلخرینالوقت تقضیه الناس مستمعة إلى  من %45:في الیوم الواحد،حیث جاءت بما یلي 

تقضیه الناس  %30وضونه في االستماع من وقتهم المدرسي یق% 50أي  %5المرحلة یزیدون بنسبة 

   اآلخرینمتحدثة إلى 

  )44،ص1998والي ،(. لناس بیت القراءة والكتابةتقضیه ا %25و

وقد . الكتابةأكثر من القراءة أبرز المهارات التي یستخدمها الناس ومجمل القول أن مهارة االستماع من 

 األسبوعالمثقف العادي یستمع إلى ما یوازي كتابا في  اإلنسانأن '' قائال  األهمیةصور احد الكتاب هذه 

  .'''یوازي كتابا كل عام  كتابا كل شهر ،ویكتب مایوازي  ویقرا ما

المرحلة االبتدائیة في تعلیم ذوي العسر القرائي في المواقف التعلیمیة ككل بدرجة كبیرة على  ةتذأسایعتمد 

  :في النقاط التالیة  ي المواقف التعلیمیة مهارة االستماع ف أهمیةمهارة االستماع وتبرز 

  .قصد تحدیدها والعمل على تشخیصها  فعالة للتنبؤ بصعوبات القراءة أداةالوعي السمعي  یعد - 

تصنیفها ضمن النوع المناسب التي یقعون فیها ثم  األخطاءتحلیل قراءة عسیري القراءة وذلك بتحدید  - 

  ).ودرجاتها تحدید نمط الصعوبة (لصعوبات القراءة 

   . اللغویةـ والتشخیص المبكر لحالة عسیري القراءة األخطاءالقدرة على معرفة  - 
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  .صحیحا عندا یقرأ عسیر القراءة  ت والحروف والكلمات تمییزا سمعیاالقدرة على تمییز األصوا - 

بالنطق الصحیح ومخارج تنمیة القدرة على االنتباه والتركیز وعلى المهارات الصوتیة األساسیة المتعلقة  - 

  ).التنغیم الصحیح (األصوات والتنوع في درجات الصوت تطبیقا للموقف 

  .التعرف على الخصائص الفونولوجیة للكالم للمقروء  - 

الوعي السمعي للمعلمین یساهم في تنمیة مهارات الذاكرة السمعیة الرتباطها بالقدرة على تعلم المهارات  - 

  ).ءة بالخصوصمهارة القرا(األكادیمیة 

 ى المعلمین التحلیل السمعي لقراءة عسیري القراءة یساهم في تحسین مهارات الوعي الصوتي لد - 

  .وبالتالي تحسین مستوى القراءة 

  مستویات التلقي الصوتي  - 03

یم خاصة وجعلوها في بمفاهوبین المادة الصوتیة بین مستویات التلقي الصوتي ن وییلقد میز الترب     

مفهوم االستماع والفرق بینه وبین بقیة  لناومن خالل النظر فیها ومعرفتها یتبین  ،مستویات ثالث

  )146،ص2001الشنطي،(المستویات 

  :وتتمثل هذه المستویات في 

هو عبارة عن سماع األذن لذبذبات صوتیة تكون مفردات أو تركیب دون تأمل أو تعمق أو : السماع 1.3

وظیفیة وال یحتاج إلى مهارة خاصة وال یتطلب أن یتعلمه الشخص ألنه فطري السماع عملیة ''استجابة 

  ).290،ص2015أبو بكر ،(''

الخارجیة وال یتطلب تفاعال وال مشاركة نشطة، ووظیفة فسیولوجیة أي یحدث بمجرد استقبال األصوات 

  . تشمل استقبال الرسالة دون قصد

نشاط عقلي ایجابي  وبه یتعلم المتعلم اللغةـ فهو عمقا یسبق االستماع اإلنصات وهو أقل:االستماع  2.3

  ).286ص ،2010 هیكل،(سالة المسموعة وفهم المقصود عنهاالر  إلدراكمقصود یقتضي التركیز واالنتباه 

وهذا یعني أن االستماع أكثر من السمع ،مع أن السماع یمثل أحد مكونات عملیة االستماع، أما الجزء 

 عاشور.()إعطاء معنى للمسموع/االنتباه/االستقبال(خطوات  03ویتضمن االستماع .الحاسم فیه فهو التفكیر

  )105،ص2005مقدادي، و

االنتباه، أي أن االستماع له وظیفة عقلیة ویكون ربط المعنى بالصوت وتتطلب هو عملیة نشطة تتضمن 

  .بقصد
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فیمكن أن نقول أن جمیع تركیز االنتباه لما یقال هو أعلى درجة من االستماع ویتطلب :إلنصاتا 3.3

إن اإلنصات لیس مجرد االستماع ""المتعلمین یستمعون إلى المعلم إال أن القلیل منهم ینصت لما یقال 

نه محاولة لفهم ما وراء تلك الكلمات فهما أقرب إلى رؤیة األفكار التي یعبر عنها إلى محتوى الكلمات ولك

  ""المتحدث ومعرفة اتجاهاته من وجهة نظره هو، كما أنه یعني اإلحساس بما یریده المتحدث

  ).288،ص2010هیكل،( 

سورة –"" لعلكم ترحمون وٕاذا قرئ القرآن فاستمعوا له  وأنصتوا"و اإلنصات یتضمن االستماع لقوله تعالى 

أي استمعوا استماع تحقیق تدبر ومداومة دون انقطاع ،و أنصتوا أي اسكتوا خالل .- 204اآلیة  األعراف

  القراءة

شيء باهتمام و انتباه لذلك یقال اإلنصات ،فاإلنصات هو أن تستمع إلى فرق بین االستماع و  ةوثم

   )31،ص2006زاید،(جاء الفرق بین مجرد السمع واإلنصات  هنا أنصت فالن لفالن إذ مال بسمعه نحوه ومن

ن شخص آلخر أي اإلصغاء الجید لفهم رسالة المتحدث و إدراك ما یرمي إلیه من مقاصد، ویختلف م

له وظیفة عقلیة أعلى من االستماع من حیث الدرجة ولیس في طبیعة  اكم.تبعا لمستوى االستماع

  .لمهارة التي یجب أن نكونها لدى التلمیذفاإلنصات أكثر دقة في وصف ا.األداء

  :وفیما یلي جدول توضیحي لمستویات التلقي الصوتي

أوجه االختالف  مستویات التلقي الصوتي

 )الفرق(
  السمع االستماع اإلنصات

 )السماع(

فهم رسالة المتحدث،و 

 إدراك مقاصده

استقبال األصوات الخارجیة  ربط المعنى بالصوت

 بواسطة األذن

طبیعة عملیة 

 األداء 

  .سالمة جهاز السمع- 

االنتباه والتركیز بدرجة - 

  .أعلى من االستماع 

 .الدقة وعدم االنقطاع - 

  .سالمة جهاز السمع- 

االنتباه والتركیز - 

 .منقطعا 

جهاز (األذنسالمة - 

  ).السمع

ال یتطلب تفاعال وال - 

 مشاركة

 متطلباته
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عقلیة أعلى من  وظیفة

االستماع درجة یكون 

 بقصد

وظیفة عقلیة تعنى بفهم 

 .الرسالة ویكون بقصد

وظیفة فسیولوجیة تشمل 

 .استقبال الرسالة دون قصد

 وظیفته 

  . یوضح أوجه االختالف بین مستویات التلقي الصوتي 1رقم جدول 

  :مهارات االستماع -04

  :الباحثین أهمهم قسمت مهارات االستماع من قبل العدید من 

  :وقد قسمها كما یلي  فیشر ریتشارد 1.4

  االحتفاظ بأجزاء من المسموع في الذاكرة قصیرة المدى.  

  التمییز بین األصوات.  

 عن الكلمات الرئیسیة أو المتجانسة في الموضوع المسموع  الكشف.  

  67- 66،ص1987فتحي ،(.تخمین معنى الكلمات باستخدام السیاق(.  

  :ویحددها كما یلي عبد الباري  2.4 

  التمییز السمعي  

  فهم األفكار التفصیلیة.  

  إدراك تسلسل الحدیث.  

 المقارنة والموازنة.  

 تعرف على معاني الكلمات من السیاق.  

  تعرف على الفكرة الرئیسیة.  

 التعرف على العالقات السببیة.  

  275- 272،ص2011الباري،عبد .(االستنتاج، التلخیص ،التعرف على المالمح الشخصیة.(  

  :قام بعرض مجموعة كبیرة من مهارات االستماع منها  مدكور 3.4

  وتشمل مهارات فرعیة تتمثل في :مهارة التمییز السمعي  

  التعرف على األصوات المختلفة في البیئة.  

  یحدد مصدر الصوت ،ویمیز بین النغمات الصوتیة ،یعید سرد القصة.  

  ذكرها في القصة التي حكیت له یصف الشخصیات التي ورد. 
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  :مهارة التصنیف بدورها تشمل 

  ربط األصوات بالصورة.  

  استخالص األفكار الرئیسیة من الموضوع المتحدث عنه  

  تلخیص الكالم المنطوق.  

  االستماع إلى بعض برامج التلفاز ثم التحدث عن أهم أفكارها.  

  :وتشمل هي األخرى على  تاجيالستنمهارة التفكیر ا

 استخالص األفكار الرئیسیة من الموضوع المتحدث به.  

 التنبؤ بالنتائج نتیجة لالستماع إلى أحداث متسلسلة.  

 التوصل إلى اإلجابة عن طریق األلغاز الشفویة.  

  إكمال قصة مفتوحة النهایة.  

  :رة الحكم على صدق المحتوى وتشمل امه   

 معرفة التناقضات في الموضوع.  

  للقصة ذكر أسباب تفضیله.  

  جمل  6استخالص الجمل التي ال ترتبط بالقصة المكونة من خمس أو.  

  :مهارة تقویم المحتوى وتشمل  

  االستماع إلى بعض برامج اإلذاعة والتلفاز وتقویمها سمعیا.  

  286-293،ص2011عبد الباري(.التمییز بین القصص الخیالیة والحقیقیة التي تحكى له(  

  وبناء على تصنیفات الباحثین لمهارات االستماع یمكن تلخیصها فیما یلي 

  .)الدال، الطاء (مثل حرفي  ،ابه من الحروف والكلمات في النطقالمتش:التمییز السمعي وذلك بین -1

  .من حیث القوة والضعف والنبر والتنغیم :األداءات الصوتیة 

  .أنواع األصوات على حسب سماعها 

  ات، الجمل والعبارات دالمفر  معاني-2

  .استخالص األفكار الرئیسیة للموضوع المسموع -3

  .استخالص الفكرة العامة-4

  .مهارة االستنتاج ،ویقصد بها التوصل إلى الحقیقة الجدیدة من خالل حقیقتین في النص  -5
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  .أي فهم ما بین السطور :الفهم الضمني -6

  .ديءوهو تمییز الجید من الر :مهارة النقد-7

  . )135-134،ص1999یونس،الرشیدي و .( إبداء الرأي -8

  :مكونات االستماع الواعي  -05

یمكن تقسیم مهارة االستماع إلى خمسة مكونات وعناصر،هذه العناصر وٕان كانت متتابعة متتالیة 

  :ي عالقات قویة من التأثیر والتأثر وتتمثل هذه العناصر فإال أنها مرتبطة ومتداخلة بینها 

في  )أو أي لغة( تمییز كل األصوات وأنماط التنغیم والتعرف على نوع الصوت في اللغة العربیة/1

  .مقابل األصوات في اللغة األم 

  .إدراك المعنى اإلجمالي لرسالة المتحدث/2

  .االحتفاظ بالرسالة في ذاكرة المستمع /3

  .فهم الرسالة والتفاعل معها /4

  )17،ص2017األسرى،( .مناقشة وتطبیق مضمون الرسالة/5

  ت االستماعاتدریس مهار  -06

علي أحمد ''مهارة االستماع من المهارات المهمة للتعلیم وخاصة للطالب المبتدئین فیقول في ذلك 

أثبتت الدراسات أن مهارة االستماع یمكن أن تعلم ،و أن األفراد بحاجة إلى تعلم هذه المهارة ،وهذا  ''

وهو بحاجة إلى منهج منظم لتعلیم هذه المهارة وهذه . درجة عالیة من اإلعدادیستلزم معلما واعیا على 

  ).63،ص2000،علي (.مهمة إعداد المعلمین بصفة خاصة وكلیات التربیة بصفة عامة 

و إذا قارنا بین مناهجنا في مجال االستماع ومناهج الدول المتقدمة فسوف مالحظ فارقا شاسعا بین 

المنهجین ، حیث أن المناهج الغربیة أعطت هذا الفن جزءا كبیرا في مناهجها وأفردت له كتبا خاصة 

عاشور .(،وفي المقابل لم تجد مناهجنا اهتماما كبیرا یتناسب مع حجم أهمیة هذه المهارة 

  ).98،ص2007وآخرون،

  :ومن أهم األهداف في تعلیم مهارة االستماع نوجزها فیما یلي 

خدم في الحدیث العادي معرفة األصوات وتمییز ما بینهما من اختالفات صوتیة ذات داللة عندما تست - 

  .وبنطق صحیح

  .لطویلة والحركات القصیرة والتمییز بینها امعرفة الحركات  - 

  .األصوات المتجاورة في النطق  التمییز بین - 
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  .معرفة كل من التشدید والتنوین وتمییز صوتها  - 

  .إدراك العالقات بین الرمز الصوتي والرمز المكتوب  - 

  .االستماع إلى اللغة العربیة دون أن یعوق ذلك قواعد تنظیم المعنى  - 

  .سماع الكلمات وفهمها من خالل سیاق المحادثة العادیة  - 

  .لتغیرات  في المعنى الناتجة عن تعدیل أو تحویل في بنیة الكلمة إدراك ا - 

  .لترتیب الكلمة تعبیرا عن المعنىفهم استخدام الصیغ المستعملة في اللغة  - 

  .من حیث التذكیر والتأنیث واألعداد واألزمنة واألفعال وغیر ذلك  للغةفهم استخدام ا - 

  .یرید المتحدث التعبیر عنه من خالل وقع وٕایقاع وتنغیم عادي  فهم ما - 

  .إدراك نوع االنفعال الذي یسود المحادثة واالستجابة له  - 

 االستفادة من تحقیق كل هذه الجوانب في متابعة االستماع إلى اللغة في المواقف الیومیة - 

   )16،ص2017األسرى،(

جمیع اللغات ألهمیتها وارتباطها  االستماع یمكن أن تعلم فينستنتج أن مهارة وعلى ضوء ما تم ذكره 

، وبأنه ال بد من إعداد خصوصا مهارة القراءة )تحدثالقراءة ،الكتابة وال(هارات اللغویة األخرى لمبا

فوعي المعلمین بهذه المهارة یساهم بدرجة كبیرة .المعلمین وتدریبهم على هذه المهارة قبل تعلیمها للتلمیذ 

  .حلیل والتمییز السمعي لقراءة التالمیذ بصفة عامة وعسیري القراءة بصفة خاصة في الت

   في المواقف التعلیمیة معیقات مهارة االستماع -07

  :لالستماع معیقات تحول دون تحقیق أهدافه نذكر منها 

الضعف (والمتمثلة في األعراض المرضیة الجسمیة الفسیولوجیة :مشكالت ذات العالقة بالمستمع 

  ).161،ص1999یونس ، والرشدي  .(،أو األعراض النفسیة والعقلیة كعدم المیل للدراسة،نقص الذكاء )السمعي

  .درات الطلبة وغیر مشبعة لحاجاتهمقد تكون المادة غیر مالئمة لق:مشكالت ذات العالقة بالمادة المنتقاة 

ربما یكون المعلم غیر قادر على مالحظة الفروق أو أن یكون عاطفیا ویتساهل :مشكالت متعلقة بالمعلم 

  .في السیطرة على الدرس وقت االستماع ،أو ال یجید فن االستماع

قد تكن الطریقة التي یستخدمها المعلم ال تراعي دوافع الفهم أو االستماع أو :مشكالت متعلقة بالطریقة 

  .ى الوسائل التعلیمیة تفتقد إل

وتشویش  ،الضجیج كالضوضاءیكون متوتر االستماع  أن محیط ویقصد بها :مشكالت ناجمة عن البیئة 

  . أجهزة االستماع 
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وبالتالي فإن كل من المستمع والمادة المنتقاة والمعلم و المعلم وطریقة التدریب على االستماع  

  )11دوني،ص(.ها عوامل تساهم في نجاح أو فشل عملیة االستماع لوالبیئة التي یتم فیها ك

  مهارة االستماع والقراءة العسیرة  -08

هم واالستماع في تنمیة القدرة ر كبیر للفهناك تأثی'':تتمثل العالقة بین القراءة واالستماع في اآلتي 

،وٕاذا والكفاءة في القراءة ،فاالستماع والقراءة متشابهان أساسا فكالهما مهارة استقبال األفكار من اآلخرین 

فعملیة االتصال التي تتم بین .فإن االستماع یتطلب اإلنصات  والفهمكانت القراءة تتطلب النظر والفهم 

المنطوقة أي أن عملیة االتصال تشتمل على التعبیر كما في الكتابة الناس عادة تتم من خالل الرموز 

واالستماع یزودنا بالمفردات والتراكیب والجمل التي .والكالم أو االستقبال والفهم كما في االستماع والقراءة 

  .تستخدم كأسس للقراءة ،والنجاح في القراءة یعتمد على الخبرات السمعیة الشفهیة للكلمات 

التشابه بین االستماع والقراءة أن العبارة والجملة والفقرة هي وحدة الفهم أكثر من الكلمة  هومن أوج

-113ص 1981فتحي وآخرون،(.المفردة التي تلعب دورها أیضا في التأثیر على فهم العبارة والجملة والفقرة 

114(  

تمد على تحویل التي تع اإلنتاجیةن االستقبالیة أن القراءة من الفنو  2003 إمیليو  كریمانوقد أضاف 

الرموز المطبوعة إلى أصوات منطوقة وكلما أتقن الطفل مهارتي االستماع والتحدث ساهم ذلك في تدریبه 

مهارات التمییز :وتعتمد التدریبات األساسیة لمهارة القراءة على عدة مهارات فرعیة من أهمها.على القراءة 

  .ارات التمییز السمعي والبصري، ومهارات الذاكرة البصریة البصري ،مهارات التمییز السمعي ،مه

  ).162،ص2006كریمان،( 

كما یرى بعض المربین أن االستماع نوع من القراءة السمعیة ،ألنه وسیلة االتصال اللغوي بین 

ذا كانت القراءة الصامتة بالعین هذا الفهم، فإالمتكلم والسامع فشأنه في ذلك شأن القراءة التي تؤدي إلى 

  .)23-22،ص2011الشوبكي،(.والقراءة العقلیة التي تتم في كلتا القراءتین الصامتة والجهریة 

" 1999دراسة ولفورت"ومن الدراسات التي حاولت الكشف عن العالقة بین االستماع والقراءة 

القراءة لدى ذوي صعوبات التعلیم التي انتهت إلى أن الضعف في فهم االستماع یرتبط بالضعف في 

اللغوي، كما أوضحت أن الطالب العادیین الذین تواجههم صعوبات في فهم االستماع تواجههم أیضا 

صعوبات لغویة في القراءة،وفي المهارات اللغویة األخرى وذلك على عینة من طالب 

  ).51،ص2005مصطفى،.(الجامعة
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بفهم استكشاف العالقة بین الوعي بفهم المقروء والوعي إلى  التي هدفت" 2006أبو حجاج "ودراسة  

المسموع عبر المستویات الدراسیة المختلفة ،وقد قدمت نموذجا للقراءة للكشف عن العالقة والتفاعل بین 

فهم المسموع وحل الرموز،والفهم القرائي وكشف الدراسة بأن هناك تدن حاد في مراقبة فهم المسموع 

  .والمقروء 

المیالدي "ور االستماع في تكوین وتدعیم مهارات االستعداد للقراءة والتحدث حیث أشار ویتبلور د

إال أن التدریب على التمییز السمعي وذلك بتدریب الطفل على التمییز بین المتشابه والمختلف "  وسراج

طفل بخبرات من الحروف والكلمات واالستماع آلیا وٕادراك أصواتها عن طریق األناشید والقصص وتزوید ال

ومعلومات مباشرة وغیر مباشرة یساعد الطفل على تعلم القراءة بیسر وسهولة،وكذلك القدرة على التحدث 

  )28،ص2011الشوبكي،(.بجرأة وطالقة 

التي هدفت إلى معرفة فعالیة برنامج قائم على مهارات  2017دراسة الشوبكي،حلسإلى  باإلضافة

االستماع لتنمیة مهارات القراءة لدى تلمیذات الصف الرابع أساسي بغزة،وقد قدمت بطاقة مالحظة 

لمهارات القراءة واستبیان استطالعي لمهارات االستماع،اختبارا تحصیلیا وفق األسس المعتمدة للقراءة 

روق بین متوسطات درجات تلمیذات المجموعة الضابطة في االختبار وكشفت الدراسة بأن هناك ف

  . ساسي لصالح المجموعة التجریبیة الرابع أ المعرفي واالختبار المهاري للقراءة للصف

  :مما سبق یتضح لنا 

  .مهارة االستماع والقراءة كالهما من الفنون اللغویة االستقبالیة  - 

  .من القراءة فیما یعرف بالقراءة السمعیة مهارة االستماع نوع - 

  .مهارة االستماع أو التمییز السمعي أحد المهارات المعتمدة في التدریبات األساسیة لمهارة القراءة  - 

  .النجاح في القراءة یعتمد على الخبرات السمعیة الشفهیة للكلمات  - 

للكلمة أو الجملة تساعده في قراءة ما استمع إلیه  االستماع الجید عند قراءة المعلمقدرة التلمیذ على  - 

  .حة خالیة من الخطأیقراءة صح

إدراك ضرورة إعداد برامج بدل التركیز على تعلیم القراءة البد على المعلمین في المرحلة االبتدائیة  - 

  .تدریب على مهارة االستماع
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  اءة الوعي الفونولوجي ومهارة االستماع للتالمیذ عسیري القر  -09

السمعي،ولإلدراك السمعي دور مهم  واإلدراكتشتمل على الفهم السمعي  االستماعإن مهارة 

حقیق تعلما سلیما في مختلف المواقف التعلیمیة تللتالمیذ بصفة عامة ولعسیر القراءة بصفة خاصة في 

 إتباعیثار من نقاش ویكون في الوقت نفسه قادرا على  یقال وما إذ یستطیع من خالله أن یستوعب ما.

وتعرف صعوبات القراءة بأنها عدم قدرة التلمیذ على .التعلیمات والقدرة على التفكر اللفظي والفهم الكلي

التعرف على الكلمات وتمییزها وفهمها وتفسیرها وتكون الصعوبة ممثلة بالعیوب الصوتیة التي یظهر فیها 

كامل بین أصوات الحروف وتعاني هذه الفئة من التالمیذ من صعوبة في قراءة الكلمات عیب أولي في الت

  .)125،ص2015سالم وآخرون،(وتهجتها 

وراء اللغة، بمعنى قدرة  إن الوعي الفونولوجي یعني امتالك التلمیذ قدرات تجاوز اللغة إلى ما

مقاطع والمقاطع إلى أصوات،إضافة إلى  وتقسیم الجملة إلى كلمات ،والكلمات إلى التلمیذ على التنغیم،

وتقاس هذه القدرة عن طریق مقارنة المبنى الصوتي للكلمات وذلك من .مزج األصوات لتكوین الكلمات 

ویتعلق .أو مقاطع لتكوین كلمة أو تركیبها الفونیم األول أو األخیر عن الكلمة ومزج فونیماتخالل عزل 

الوعي الفونولوجي باإلدراك السمعي الجید ،فالتالمیذ الذین یصعب علیهم اإلدراك السمعي أو لدیهم 

ویتطلب الوعي الفونولوجي قدرة . یصعب علیهم أیضا تطویر الوعي الفونولوجي المجالمشكالت في هدا 

تعني قدرة التلمیذ على تحلیل المبنى الصوتي للغة وتتمیز بالقدرة ذهنیة خاصة،وهي القدرة المیثالغویة و 

،وتشكل هذه )تقطیع الكلمات إلى مقاطع (على تمییز قافیة الكلمات وٕادراك المبنى المقطعي للكلمات 

   )2016خصاونة،(القدرة عامال مهما وخطوة أولى في تحصیل الوعي الفونولوجي للفونیمات

سات مهارة االستماع والوعي الفونولوجي قیمة خاصة، وذلك أن مهارة لقد أولت العدید من الدرا

االستماع تعتبر وسیلة الطفل الوحیدة في سن الروضة إلى التمییز السمعي وفهم المسموع واالتصال بینه 

وألن مهارة الوعي الفونولوجي تلعب دورا حاسما في اكتساب مهارتي  .ه في البیت والروضةوبین محیط

نجد لكتابة عند التحاق الطفل بالمدرسة خاصة عند ذوي عسیري القراءة ومن أهم الدراسات القراءة وا

والتي هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدریبي قائم على مهارات  2018وزمالؤه دراسة خصاونة 

اإلدراك السمعي في تحسین الوعي الصوتي لدى تالمیذ صعوبات التعلم في منطقة عسیر،وقد بینت 

النتائج وجود فروق ذات دالة إحصائیة في مهارة اإلدراك السمعي بین متوسطات المجموعة التجریبیة 

وكان الفرق لصالح المجموعة التجریبیة ،ولم توجد فروق ذات داللة  ،لبعديعلة االختبار ا والضابطة
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وأظهرت النتائج أیضا استمرار أثر .الصف الدراسي إحصائیة في مهارات اإلدراك السمعي تعزى لمتغیر

برنامج تنمیة الوعي الصوتي في تنمیة مهارات اإلدراك السمعي لذوي صعوبات التعلم في منطقة عسیر 

  )591،ص2018خصاونة،(

  :یتضح مما سبق

أن صعوبات اإلدراك السمعي قد ارتبطت بصعوبات التعلم،إذ یرى الكثیر من الباحثین أن القصور   - 

لعملیات اإلدراك السمعي تؤثر بشكل كبیر في نجاح عملیة القراءة ،حیث أن القدرة على التحلیل  النمائي

في تحویل  التلمیذوالتسلسل وتذكر المثیرات السمعیة تعد أساسیة في مهارة القراءة،فكلما ازدادت كفاءة 

بات القراءة في تمییز یخفق ذو صعو  الكلمات إلى أصوات مفردة كان مستواه في القراءة أفضل ،وعادة ما

  .التركیب الصوتي للغة المنطوقة 

القراءة بسهولة  مهارة االستماع تعد مهارة أولیة الكتساب مهارة الوعي الفونولوجي ومن ثم اكتساب مهارة - 

  .ویسر

اإلدراك (تطویر الوعي الفونولوجي للتالمیذ عسیري القراءة یرتبط بتنمیة مهارات االستماع لدیه  - 

  ).عيمالس

لتالمیذ المرحلة ة العسیرة  قراءالتدریبات على مهارات االستماع والوعي الفونولوجي تعد بمثابة عالج لل- 

  . االبتدائیة

  

  

  

  

  

      التسلسل المنطقي الكتساب القراءة بیسر :05رقم  شكل

 

  

  

 

اكتساب :المرحلة األولى

 مهارة االستماع

اكتساب :لمرحلة الثانیةا

 الوعي الفونولوجي 

اكتساب :المرحلة الثالثة 

 القراءة بیسر 
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  خالصة الفصل

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل یمكن أن نخلص إلى أن مهارة االستماع أحد المهارات األساسیة 

الواجب على معلمي المرحلة االبتدائیة اكتسابها وٕاكسابها للتالمیذ عموما وذوي العسر القرائي خاصة، 

الرتباطها الوثیق وذلك نظرا ألهمیتها في تحدید وتمییز ما یقدم لهم من مادة مسموعة وكذلك نظرا 

بالمهارات اللغویة األخرى فإنها تساهم وبشكل ملحوظ في تنمیة الوعي الفونولوجي وتحسین مستویات 

 .التلقي الصوتي للمعلمین وللتالمیذ عسیري القراءة على حد سواء نتیجة في المواقف التعلیمیة المختلفة 

  قائمة المراجع

 المراجع العربیة  

  .الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة: القاهرة.المعجز الوجیز.)2004(.معجم اللغة العربیة- 1

: السعودیة.1ط.)مفهومها أهدافها وتدریسها(اللغویة المهارات .)2014.(أبو بكر عبد اهللا شعیب -2

  .مكتبة المتنبي

  .الجامعيدار الكتاب : اإلمارات.1ط.اللغة العربیة ومهاراتها.)2014(.الدایة محمد جمل محمد - 3

  .مكتبة آفاق: فلسطین.1ط.مهارات التدریس الفعال.)2010(حلس داودو  أبو شقیر محمد -4

مدخل إلى خصائص اللغة العربیة (المهارات اللغویة  .)2001(.الشنطي محمد صالح -5

  .دار األندلس: السعودیة.4ط.)وفنونها

مكتبة :الكویت.1ط.اللغة العربیةالتدریس العام وتدریس .)1999( .یونس أحمدو  الرشیدي محمد -6

  .الفالح للنشر والتوزیع

رسالة . تطویر مواد تعلیم مهارة االستماع على المستوى المتوسط).2017. (األسرى محمد نور -7

  .بموجوكرطا ماجستیرتكمیلیة لدرجة 

القراءة فعالیة برنامج قائم على مهارات االستماع لتنمیة مهارات ). 2011. (الشوبكي مها محمد -8

  .فلسطین. بكلیة التربیة) رسالة ماجستیر.(یذات الصف الرابع أساسيملدى تل

التشخیص ''راءة من الطفولة إلى المراهقة مشكالت الق.)2005(.بدري مصطفى ریاض -9

   دار صفاء:األردن.1ط.''والعالج

بحث مقدم .- دراسة علم اللغة النفسي - االستماع والكالم مهارة).2019. (دوني أحمد رمضان - 10

  .جامعة ماالنج اندونیسیا.الستیفاء بعض الشروط الدراسیة بقسم اللغة العربیة
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ة المصریة الهیئ :مصر.1ط.''بین التحدث واإلنصات''مهارات الحوار .)2010( .هیكل محمد - 11

  .العامة للكتاب

طرقه أسالیبه (اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة تدریس  .)1998(.والي فاضل فتحي - 12 

  .دار األندلس :السعودیة.1، ط)قضایاه

دار :األردن.1ط.تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبةأسالیب .)2006( .زاید مهند خلیل - 13

  .الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

  .دار الجوهرة:مصر.1ط.المهارات اللغویة عند األطفال).2015( .الرؤوفطارق عبد  - 14

عالم :مصر.1ط.''رؤیة نفسیة معاصرة'' التعلم اإلیجابي وصعوبات التعلم.)2006( .كریمان بدیر - 15

  .الكتب

  .دار الفكر العربي :األردن.1ط.تدریس فنون اللغة العربیة .)2000(مدكور علي أحمد  - 16

أسسه وتطبیقاته ''تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة .)2000( .محمد صالح الدین مجاور - 17

  .دار الفكر العربي:مصر.1ط .التربویة

  .دار الشروق :األردن.1ط.طرق تدریس اللغة العربیة.)2006( .نصیرات صالح - 18

دار الفكر : ردناأل.1ط.التشخیص والعالج''صعوبات التعلم .)2015( .آخرونسالم محمود و  - 19

  .ناشرون وموزعون

  .دار المسیرة :األردن.2ط.أسالیب تدریس اللغة العربیة.)2007(. عاشور راتب و أحمد الحوامدة - 20

 للغة العربیة بین النظریةأسالیب تدریس ا.)2007(الحوامدة أحمد و عاشور راتب - 21

  .دار المسیرة .األردن.1ط.قوالتطبی

دار المسیرة للنشر :األردن.1ط.مهارات االستماع النشط.)2011( .عبد الباري ماهر شعبان- 22

  .والتوزیع

ومهارات القراءة واالستذكار في المدرستین االبتدائیة  أنشطة.)2006(.هبةعبد الحمید  - 23

  .دار صفاء للنشر والتوزیع:األردن.1ط.واإلعدادیة

 :األردن.1ط .النظریة والممارسةأصول تدریس اللغة العربیة بین  ).2000( .عبد الفتاح حسان - 24

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
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دار .مصر.1ط،أساسیات تعلیم اللغة العربیة والتربیة الدینیة.)1981(آخرون فتحي علي یونس و  - 25

  .الثقافة والنشر

  .دار الفكر ناشرون وموزعون:األردن.1ط،التعلم النمائیة صعوبات.)2016( .خصاونة محمد أحمد - 26

أثر برنامج تدریبي قائم على مهارات اإلدراك السمعي في تحسین  .)2018(خصاونة محمد أحمد  - 27

مجلة .السعودیة  جامعة الملك خالد.الوعي الصوتي لدى تالمیذ صعوبات التعلم في منطقة عسیر

  .2018یولیو  03عدد .12المجلة رقم  .الدراسات التربویة والنفسیة
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  :تمهید

 جمع أدوات، المستخدم المنهج في المتمثلةو  للدراسة المنهجیة اإلجراءات سنعرض الفصل هذا في

 وتحلیلها جداول في ومن ثم عرضها البیانات ساعدتنا في جمع التي االستمارة تشمل والتي البیانات

  .بالجانب المیداني وربطه النظري الجانب في جاء ما إلى استنادا

 :التذكیر بفرضیات الدراسة 1

  :الفرضیة العامة - 1-1

مستوى الوعي الفونولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري 

 .القراءة ضعیف

  الفرضیات الجزئیة - 1- 2

لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة  مستوى قدرة تمییز الفونیم - 

  .ضعیف

مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري  - 

  .القراءة ضعیف 

في المواقف التعلیمیة للتالمیذ مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف لدى معلمي المرحلة االبتدائیة  - 

  .عسیري القراءة ضعیف

مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  - 

  .عسیري القراءة ضعیف

عسیري مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ  - 

  .القراءة ضعیف 

في مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة  0.05توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  - 

  ).الخبرة،التخصص(االبتدائیة في المواقف التعلیمیة ككل  للتالمیذ عسیري القراءة تعزى لمتغیري 

  منهج الدراسة  - 2

 موضوع المشكلة أسباب عن البحث في یساعده واضح منهج دون یقوم أن یمكن ال العلمي البحث إن

 نتائج  على الحصول ضمان أجل من ،وذلك الموضوع طبیعة المنهج یالءم أن یجب بحیث ،الدراسة

  .نتائجها في والوثوق تعمیمها یمكن
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 الذي یعرف على أنه طریقة لوصف الظاهرةو  الوصفي المنهج هو الدراسة هذه في المتبع فالمنهج وعلیه

المیدانیة عن المشكلة موضوع  والبیانات لك عن طریق جمع المعلومات النظریةوذوتصویرها كمیا وكیفیا ،

 )87،ص2007زرواتي ،(.البحث ثم تصنیفها وتحلیلها والوصول إلى نتائج

 ویدرس اقتصادیة اجتماعیة، الظواهر،طبیعیة عن الكافیة المعلومات جمع على المنهج هذا یرتكز حیث

 مع ارتباطها ودرجة راتهاوتغی حجمها، توضح كمیة دراسة وخصائصها، توضح كیفیةدراسة   الظاهرة

 مع ینسجم وما علمیة، بطریقة تفسیرها یتم عملیة نتائج إلى الوصول أجل من وذلك األخرى، الظواهر

  )78ـص2008جودت ،(  للظاهرة الفعلیة المعطیات

  مجتمع الدراسة - 3

  .معلم 716دینة جیجل والذین یبلغ عددهممجموع معلمي المرحلة االبتدائیة لم في یتمثل مجتمع الدراسة

  عینة الدراسة - 4

،والذین  معلم 73والتي تمثلت في اختیار عینة الدراسة من معلمي المرحلة االبتدائیة بطریقة عرضیة تم 

نظرا للظروف  االجتماعيتم التواصل معهم إلكترونا عن طریق البرید اإللكتروني ومواقع التواصل 

في حین بلغ عدد  63وقد بلغ عدد المعلمات الخاصة التي فرضها فیروس كورونا على العالم أجمع 

  .10المعلمین 

  خصائص العینة - 1- 4

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس): 02(الجدول رقم

  المئویة النسبة  التكرار  الجنس

 %14  10  ذكر

 %86  63  أنثى

 %100  73  المجموع

وهي نسبة %86بنسبة  63المبحوثین من اإلناث وهو ما یمثل  أغلبیة من خالل الجدول أن  یتضح

  .%14مرتفعة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذكور التي قدرت بـ 

  توزیع أفراد العینة حسب الخبرة ):03(رقم الجدول

  النسبة المئویة  التكرار   سنوات الخبرة 

  %52.1  38  سنوات 5أقل من 

  %28.8  21  سنوات 10-5من 

 %19.2  14  سنوات فما فوق  10من 
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سنوات حیث بلغ  5یتضح من خالل الجدول أن أغلبیة المبحوثین قدرت سنوات خبرتهم أقل من 

  .معلم 14سنوات فما فوق بـ  10معلم ثم فئة من  21سنوات بـ  10-5معلم ،تلیهم فئة  38عددهم 

  حسب التخصص توزیع أفراد العینة): 04(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص

  %86  63  لغة عربیة

 % .14  10  لغة فرنسیة

 %100  73  المجموع 

 

یتضح من خالل الجدول أن أكثر المبحوثین إجابة على االستبیان كانوا معلمي اللغة العربیة والذین قدروا 

  .معلمین 10معلم ،في حین أن معلمي اللغة الفرنسیة بلغ عددهم  63بـ

  أداة الدراسة - 5

 هذا إعداد في واعتمدناللدراسة الحالیة ، المناسبة األداة كونھا كأداة بحث االستبیان تم استخدام 

  :یلي منا بماقولبنائه ث البح بموضوع الصلة ذااألدب النظري  على اإلطالع على االستبیان

الدراسات السابقة  المتعلقة بالوعي الفونولوجي مراجعة أدوات البحث والرسائل العلمیة المعتمدة في  - 

  .ومهارة االستماع 

من أساتذة قسم علم النفس بجامعة جیجل عرض االستبیان في صورته األولیة على عدد من المحكمین - 

  :حیث قاموا بتقدیم مالحظاتهم وآرائهم حول 

  .المحور إلى البنود انتماء ومدى أجله من أعد الذي للغرض االستبیان بنود مالئمة مدى -أ

  .وضوح البنود وسالمة صیاغتها -ب

  . االستبیان ضبط في تسهم مالحظات أیة إبداء مع البنود حذف أو الصیاغة إعادة أو التعدیل - ج

االستبیان  لیستقر أخرى بنود وصیاغة البنود بعض تعدیل تم المشرف آراءو  المحكمین آراء  ضوء يف- 

  :محاور وهي 05بند موزعة على  30في صورته النهائیة على 

  .عبارات  07الفونیمي وشمل مستوى قدرة التمییز  -أ

  .عبارات  06مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم شمل  -ب

  .عبارات  08مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف شمل  - ج

  .عبارات  05وى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي شمل مست -د
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  .عبارات  04مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات شمل  - ه

الخماسي كمعیار للحكم على " كرتل"ستبیان فقد اعتمدنا على مقیاس أما بالنسبة لمفتاح تصحیح اال  

استجابات أفراد العینة حول مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة 

 :وذلك كما موضح أدناه.عسیري القراءةللتالمیذ 

  البدائل المستخدمة في االستبیان):05(الجدول رقم 

بدرجة عالیة   التصنیف

  جدا

بدرجة   بدرجة متوسطة  بدرجة عالیة

  منخفضة

بدرجة 

  منخفضة جدا

  1  2  3  4  5  األوزان

  : الخصائص السیكومتریة - 6

  :االستبیانصدق  1.6

 من لجنة على األولیة صورته في االستبیان عرض من خالل  المحكمین االعتماد على صدق تم 

 لتحكیمه )02انظر الملحق رقم(النفس وعلم التربیة مجال في مختصینأساتذة  03 عددهم وكان المحكمین

 ضوء في تعدیالت راءبإج وقمنا المحكمین، بآراء أخذنا وقد البحث، ضراألغ البنود مالئمة حیث من

 ما وتقیس جیدة كانت االستبیان بنود أن ذلك خالل منوتبین  البنود، بعض صیاغة عادةإ و  مقترحاتهم

  .المیداني للتطبیق ومالئمة المحكمین صدق أو الظاهري بالصدق تتمتع وهي لقیاسه، وضعت

  ثبات االستبیان 2.6

كرونباخ وبالتالي حساب معامل الثبات ألفا ) SPSS(تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة 

  . وهو مستوى عال من الثبات) 0.96(وتحصلنا على النتیجة المقدرة بـ 

  معامل ثبات االستبیان): 06(الجدول رقم 

  

  معامل الثبات ألفا كرونباخ   المحاور

05  0.96  

  

یعتبر  ألفا كرونباخ لـ بالنسبة) 0.96(یساوي  األداةنالحظ أن معامل ثبات ) 06(من خالل الجدول رقم 

  .لالستخدام،وبالتالي األداة صالحة  األداةمعامل قوي للحكم على ثبات 
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  أسالیب المعالجة اإلحصائیة 7

 تم استخدام المتوسطات الحسابیة لمعرفة االتجاه العام  إلجابات أفراد مجتمع الدراسة. 

  بند من بنود االستبیانتم استخدام االنحراف المعیاري لمعرفة تشتت القیم عن المتوسط الحسابي لكل . 

 :وقد تم تصنیف المتوسطات عن طریق العملیة الحسابیة التالیة

  :وبناء على هذه العملیة فإنها تصنف كالتالي  3/)1- 5(

  منخفضة) 2.33- 2(

  متوسطة ) 2.34-3.67(

  مرتفعة ) 3.68-5(

  .تم استخدام النسب المئویة والتكرارات 

 تحلیل التباین األحادي  تم استخدام معاملONE WAY ANOVA   

  مراجع الفصل 

  .الدولیة العلمیة دار .عمان .ط دون .االجتماعي النفس علم) .2008 (رجاب بن جودت-1

دار الهدى للطباعة .الجزائر .1ط.زرواتي رشید مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة  -2

  .والنشر
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  عرض ومناقشة نتائج الدراسة:الفصل الخامس 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة األولى .1

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة .2

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة  .3

 عرض ومناقشة الفرضیة الرابعة  .4

 ومناقشة نتائج الفرضیة الخامسةعرض  .5

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة .6

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة السادسة .7
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  .ائج في ضوء الفرضیة األولىالنتعرض ومناقشة  .1

  . عرض النتائج 1.1

  ''الفونیمي مستوى قدرة التمییز ''  محورعبارات استجابات المعلمین حول ) 07(الجدول رقم 

  النسب  التكرارات  البدائل  العبارات

  المئویة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  الدرجة

        منخفضة جدا  تمییز الوحدات الصوتیة للكلمة-1

  

3.64  

  

  

0.91  

  

  

  متوسطة

  %9.6  7  منخفضة

  %37  27  متوسطة

  % 32  24  عالیة

 %20.5  15  عالیة جدا

  صوت الحرف تمییز-2

  

  

  

        منخفضة جدا

  

3.95  

  

  

0.86  

 

 

  مرتفعة

  %6.8  5  منخفضة

 %  19.2  14  متوسطة

  %46.6  34  عالیة

  %27.4  20  عالیة جدا

االنتباه إلى طریقة انتقال قراءة  -3

الفتحة (التلمیذ عبر الحركات الثالث 

  )الضمة الكسرة

    %1.4  1  منخفضة جدا

  

  

  

3.73  

  

  

  

  

1.07  

  

  

  

  

  مرتفعة

  %13.7  10  منخفضة

  %24.7  18  متوسطة

  %31.5  23  عالیة

  %28.8  21  عالیة جدا

اإلنصات إلى طریقة نطق أواخر -4

  الكلمات

       منخفضة جدا

 

3.81 

  

 

 

1.03  

 

 

  مرتفعة

  11%  8  منخفضة

  31.5%  23  متوسطة

  23.5%  17  عالیة

  34.2%  25  عالیة جدا

اكتشاف مواطن التشدید الصوتي  -5

  لدى التلمیذ

  

   %1.4  1  منخفضة جدا

 

3.49  

 

 

1.06  

 

 

  متوسطة

  %17.8  13  منخفضة

  %32.9  24  متوسطة
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        %26  19  عالیة  

  %21.9  16  عالیة جدا

تمییز صوت الحرف محركا  -6

األلف الواو (بالحركات الطویلة للمد

  )الیاء

   %4.1  3  منخفضة جدا

 

3.68 

 

  

 

 

1.12 

  

 

 

  %12.3  9  منخفضة  مرتفعة

  %21.9  16  متوسطة

  %34.2  25  عالیة

  %27.4  20  عالیة جدا

تحدید فونیمات الكلمة في وقت  7

  وجیز

   %1.4  1  منخفضة جدا

 

3.32  

 

 

0.92  

 

 

  منخفضة

  

  

  

  %16.4  12  منخفضة

  %42.5  31  متوسطة

  %28.8  21  عالیة

  %11  8  عالیة جدا

  متوسطة  0.96  3.65 100%  73  5  المجموع

بدرجة  أجابوا %37بـ  نسبتهمنالحظ أن أغلبیة المعلمین المقدرة ) 07(الجدول رقم من خالل 

ین أجابوا ة للمعلمین الذوالممثل %32تلیها نسبة " الوحدات الصوتیة للكلمة تمییز" متوسطة على العبارة

الممثلة للمجیبین بدرجة  عالیة جدا وتلیها الذین أجابوا بدرجة منخفضة حیث  %20.5تلیها بدرجة عالیة، 

یؤكده  ومنه فأن استجابة المعلمین كانت بدرجة متوسطة وهذا ما.من إجمالي العینة% 9.6بلغت نسبتهم 

  .على التوالي) 0.91،3.64( المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري المقدر بـ

الذین  %46.6كالتالي حیث بلغت نسبتهم " تمییز صوت الحرف"بات المعلمین على العبارة وكانت استجا

للذین أجابوا  %19.2تلیها نسبة ، المجیبین بدرجة عالیة جدا %27.4أجابوا بدرجة عالیة تلیها نسبة 

ومنه فإن . من أجمالي العینة %6.8بدرجة متوسطة، بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة بلغت نسبتهم 
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استجابة المعلمین كانت بدرجة مرتفعة وهذا ما یؤكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

 %31.5سبتهم بـنویتضح من خالل الجدول أن أغلبیة المعلمین والمقدرة  .على التوالي) 0.86،3.95(

الفتحة (بر الحركات الثالث االنتباه إلى طریقة انتقال قراءة التلمیذ ع" أجابوا بدرجة عالیة على العبارة 

ین الممثلة للمعلم 24.7%سبة ین أجابوا بدرجة عالیة جدا، ثم نذال %28.8تلیها نسبة ،)"الضمة الكسرة

بینما بلغت نسبة المجیبین بدرجة ، للمجیبین بدرجة منخفضة %13.7المجیبین بدرجة متوسطة وتلیها

فإن استجابة المعلمین كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط  ومنه. من إجمالي العینة 1.4%منخفضة جدا 

اإلنصات إلى  " 04كانت استجابات المعلمین حول العبارة ).1.07،3.73(حسابي وانحراف معیاري بلغا 

للذین أجابوا  31.5تلیها نسبة  34.2بنسبة بلغت  جدا أغلبیتها بدرجة عالیة" طریقة نطق أواخر الكلمات

للمجیبین بدرجة عالیة  بینما الدین أجابوا بـدرجة منخفضة بلغت  23.5%ة بدرجة متوسطة  وتلیها نسب

ومنه فإن استجابة أفراد العینة على العبارة كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط . العینة إجماليمن  %11نسبتهم 

اكتشاف مواطن التشدید الصوتي لدى " أما العبارة ). 1.03،3.83(حسابي وانحراف معیاري قدر بـ 

للمجیبین بدرجة  26%تلیها نسبة  32.9%فأغلبیة المعلمین أجابوا بدرجة متوسطة بنسبة بلغت " یذالتلم

للمعلمین المجیبین بدرجة  17.8%المجیبین بدرجة عالیة جدا تلیها نسبة  %21.9وتلیها نسبة  ، عالیة

ومنه فإن .العینة إجماليمن  1.4%بدرجة منخفضة جدا بلغت نسبتهم  أجابوابینما الدین ، منخفضة

 متوسط حسابي وانحراف معیاري قدر بـاستجابة المعلمین نحو هذه العبارة كانت بدرجة متوسطة ب

األلف (تمییز صوت الحرف محركا بالحركات الطویلة للمد" 06كانت استجابة العبارة ).1.06،3.49(

والممثلة  27.4%تلیها نسبة ، عالیةأجابوا بدرجة  %34.2المعلمین المقدرة نسبتهم بـ أغلبیة )"الواو الیاء

 %12.3وتلیها ، الذین أجابوا بدرجة متوسطة  %21.9للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة جدا وتلیها نسبة 

جمالي من إ 4.1%للمعلمین المجیبین بدرجة منخفضة بینما المجیبین بدرجة منخفضة جدا بلغت نسبتهم 

العبارة كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري هذه ومنه فإن استجابة المعلمین نحو . العینة
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نالحظ أن أغلبیة " تحدید فونیمات الكلمة في وقت وجیز " 07العبارة . على التوالي) 1.12،3.68(قدر بـ

بدرجة عالیة،  أجابواللذین  %26.8بدرجة متوسطة وتلیها نسبة  42.5المعلمین كانت استجابتهم بنسبة 

  أجابوا ین بدرجة عالیة جدا بینما الذینالمجیب 11%المجیبین بدرجة منخفضة ثم  16.4%تلیها نسبة 

العینة ومنه فـإن استجابة المعلمین نحو هذه العبارة  إجماليمن  14% نسبتهممنخفضة جدا بلغت بدرجة 

على ) 0.92،3.32(كانت بدرجة منخفضة وهذا ما یؤكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري المقدر بـ

  .التوالي

  . النتائجمناقشة  2.1

مستوى قدرة تمییز الفونیم لدى معلمي المرحلة "  نتائج الفرضیة األولىعرض من خالل 

بدرجة  كانت استجابة المعلمین .االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف

ومنه ، على التوالي) 0.96،3.65(متوسطة وهذا ما أكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

بعبارة أخرى یعني أنه لمعلمي المرحلة االبتدائیة وعي متوسط في قدرة تمییز . فالفرضیة األولى لم تتحقق

في  ها العام لكن یبقى نقصیمات في شكلالفونیم أي أنه هناك إلمام من طرف المعلمین في تحدید الفون

دراسة خصوصیتها من الناحیة الصوتیة التي تستدعي معالجة فونولوجیة متخصصة والمتمثلة في 

وباعتبار أن وعلیه .فونیمات الصوامت والمحتوى الفونیمي في النظام الفونولوجي، فونیمات الحركة

ة في تأطیر المعلمین من الناحیة المدرسة الجزائریة ال تراعي بشكل ما ضرورة تخصیص ندوات تكوینی

الفونولوجیة خاصة ممن یتعاملون مع عسیري القراءة في غرفة الصف،هذا الضعف في التأطیر یؤدي 

بطریقة ما إلى عدم إلمام المعلم بالتدخالت الفونولوجیة والممارسات التعلیمیة الواجب إتباعها لتحقیق وعي 

  .وعي فونیمي بمستوى عالي إكسابهموبالتالي فونولوجي سلیم للتالمیذ ذوي عسر القراءة 
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 .ةنتائج في ضوء الفرضیة الثانیالعرض ومناقشة  2

  .عرض النتائج 1.2

 "مستوى تمییز دالالت التنغیم"محورعبارات استجابات المعلمین حول ) 08(الجدول رقم

التكرا  البدائل  العبارات

  رات

  النسب

  المئویة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  الدرجة

مرتفعة ( تمییز درجة التنغیم -8

  )متوسطة منخفضة

   1,4% 1  منخفضة جدا

  

3.33  

  

  

0.89  

  

  

  متوسطة

  

 13,7% 10  منخفضة

 46,6% 34  متوسطة

 27,4% 20  عالیة

 11,0% 8  عالیة جدا

اكتشاف الحالة الشعوریة للتلمیذ  -9

  تبعا للتلوین الصوتي

   1,4% 1  منخفضة جدا

  

3.45  

  

  

0.91  

  

  

  متوسطة

 2,3%1 9  منخفضة

 38,4% 28  متوسطة

 35,6% 26  عالیة

 12,3% 9  عالیة جدا

التمییز بین الجملة اإلخباریة  -10

  واالستفهامیة تبعا لدرجة التنغیم

   6,8% 5  منخفضة جدا

  

3.53  

  

  

1.13  

  

  

  متوسطة

 11,0% 8  منخفضة

 23,3% 17  متوسطة

 39,7% 29  عالیة

 19,2% 14  عالیة جدا

اكتشاف معنى الكلمة عند نطقها  11

  )اللغة الفرنسیة(بنغمات مختلفة 

   4,1% 3  منخفضة جدا

3.32  

  

1.05  

  

  متوسطة

  

 17,8% 13  منخفضة

 34,2% 25  متوسطة

 30,1% 22  عالیة

 13,7% 10  عالیة جدا

المفارقة بین األنماط التنغیمیة  12

  في الجملة) الدهشة،الفرح، الغضب(

  

   4,1% 3  منخفضة جدا

  

3.58  

  

  

1.11  

  

  

  متوسطة

 13,7% 10  منخفضة

 26,0% 19  متوسطة
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       32,9% 24  عالیة  

 23,3% 17  عالیة جدا

  تحدید التنغیم الصحیح للجملة 13

  

  

  

  

   4,1% 3  منخفضة جدا

  

3.47  

  

  

1.08  

  

  

  متوسطة

  

    

 13,7% 10  منخفضة

 32,9% 24  متوسطة

 30,1% 22  عالیة

 19,2% 14  عالیة جدا

  متوسطة  0.99  3.44 100% 73  5  المجموع

تمییز درجة التنغیم "نالحظ أن أغلبیة إجابات المعلمین على العبارة ) 08(من خالل الجدول رقم 

أجابوا  27.4%تلیها نسبة  %46.6كانت بدرجة متوسطة والممثلة بنسبة  "منخفضةمرتفعة متوسطة 

والممثلة  %11للمعلمین الدین أجابوا بدرجة منخفضة وتلیها نسبة  %13.7بدرجة عالیة، وتلیها نسبة 

من  %1.4بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا بلغت نسبتهم . للمعلمین المجیبین لدرجة عالیة جدا

ومنه فإن استجابة المعلمین نحو هذه العبارة كانت بدرجة متوسطة وهذا ما یؤكده المتوسط .إجمالي العینة

اكتشاف الحالة الشعوریة للتلمیذ "09العبارة  .على التوالي) 0.89،3.33(الحسابي واالنحراف المعیاري 

تلیها نسبة ، أجابوا بدرجة متوسطة 38.4%كانت أغلبیة المعلمین والمقدرة نسبتهم بـ" تبعا للتلوین الصوتي

المجیبین بدرجة عالیة جدا   12.3%تلیها نسبة ، والممثلة للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة %35.6

ومنه فإن . من إجمالي العینة 1.4%بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا بلغت ، وبدرجة منخفضة

رجة متوسطة وهذا ما یؤكده المتوسط الحسابي واالنحراف استجابة المعلمین الكلیة على العبارة كانت بد

  .على التوالي) 0.91،3.45(المعیاري 

التمییز بین الجملة اإلخباریة واالستفهامیة تبعا "10كانت استجابات المعلمین على العبارة 

جة والممثلة للمجیبین بدر  %23.3تلیها نسبة  39.7%أغلبیتها بدرجة عالیة بنسبة  "لدرجة التنغیم

، المجیبین بدرجة منخفضة 11%تلیها نسبة .للذین أجابوا بدرجة عالیة جدا %19.2تلیها نسبة ، متوسطة

ة ومنه فإن استجاب. من إجمالي العینة %6.8بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا بلغت نسبتهم 

) 1.13،3.53(بلغ توسط حسابي وانحراف معیاري المعلمین  نحو هذه العبارة كانت بدرجة متوسطة بم

اكتشاف معنى الكلمة عند نطقها بنغمات  "ونالحظ أن أغلبیة إجابات المعلمین على عبارة  .على التوالي

تلیها نسبة  34.2%كانت بدرجة متوسطة بنسبة بلغت  lit)« ،((lait)مثل ) اللغة الفرنسیة(مختلفة 
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لذین أجابوا بدرجة منخفضة وتلیها نسبة ل 17.8%للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة ثم تلیها نسبة  %30.1

ومنه .%4.1غت نسبتهم لللمجیبین بدرجة  عالیة جدا ـبینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا ب %13.7

فإن استجابة المعلمین نحو هذه العبارة كانت بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف 

، الغضب(المفارقة بین األنماط التنغیمیة "12العبارة .على التوالي) 3.32، 1.05(المعیاري 

 بدرجة عالیة تلیها نسبة  32.9%اإلجابات والممثلة بنسبة  أغلبیةكانت " في الجملة )الدهشة،الفرح

للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة جدا ثم تلیها نسبة  23.3للمجیبین بدرجة متوسطة،وتلیها نسبة %26

على  %4.1منخفضة، وبلغت نسبة الذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا للذین أجابوا بدرجة  13.7%

ومنه فقد كانت استجابتهم نحو هذه العبارة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري . التوالي

نالحظ أن أغلبیة استجابات  "تحدید التنغیم الصحیح للجملة" 13العبارة . على التوالي) 1.11،3.58(

للمجیبین بدرجة عالیة ثم تلیها  30.1%تلیها نسبة   ، 32.9جة متوسطة بنسبة بلغت المعلمین كانت بدر 

وبلغت نسبة . للمجیبین بدرجة منخفضة 13.7%للذین أجابوا بدرجة عالیة جدا وتلیها  19.2%نسبة 

على هذه العبارة بدرجة متوسطة  وقد كانت استجابة المعلمین. %4.1المجیبین بدرجة منخفضة جدا 

  .على التوالي) 1.08،3.47(بمتوسط حسابي وانحراف معیاري 

  .مناقشة النتائج 2.2

مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم لدى معلمي المرحلة  " 02نتائج الفرضیة  عرض من خالل 

كانت استجابة المعلمین بدرجة متوسطة "  االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف

على التوالي ومنه فإن الفرضیة ) 0.99،3.44(وهذا ما أكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  .الثانیة لم تتحقق

بعبارة أخرى أن المعلمین أثناء المواقف التعلیمیة تصادفهم دالالت مختلفة للتنغیم خاصة عند 

عد ، تحدید كلمات مقفیة(قراءة  یواجهون صعوبات في المعالجة الصوتیة القراءة وباعتبار عسیري ال

أي صعوبة في الربط بین األصوات والحروف التي (رمز  - مراسالت صوت، )المقاطع في الكلمات 

التمییز السمعي (كذلك صعوبة التمییز بین األصوات المماثلة في الكلمات وخلط نطق األصوات . تمثلهم

قدرات عالیة لمهارة  تتطلب منهم في قراءة عسیري القراءة ت التي تواجه المعلمین كل هذه الصعوبا).

والتعبیر عن الحالة الشعوریة  وباعتبار أن للتنغیم داللة تتمثل في انسجام األصوات ، االستماع لدیهم



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الخامس الفصل

 

 
67 

تبعا  المقصودة من الجملة بالشكل الصحیح وكذلك امتالك التلمیذ القدرة على التالعب بطبقات الصوت

  . بالشكل المطلوب یؤدي هذا التآزر إلى قراءة النصحیث ب، لداللة الجملة

أنواع الوقف ، إن وعي المعلمین بدالالت التنغیم المتمثلة في النبر ومستویاته ودرجات النغمات

 ).القراءةالتلمیذ عسیري (وطریقة اإلیقاع تكسبهم تلوینا صوتیا یكون ناتج عن اإلصغاء الجید للقارئ أي 

وعلیه فإن المعلمون ملزمون بتحسین مستویات التنغیم والعمل على تطویر قدراتهم الصوتیة بما یناسب 

  .متطلبات المواقف التعلیمیة التي تتطلب وعي بمستوى عالي أثناء قراءة عسیري القراءة

  .ةنتائج في ضوء الفرضیة الثالثالعرض ومناقشة  3

 .النتائجعرض  1.3

  ."قدرة تمییز مخارج الحروف"محور عبارات یمثل استجابات المعلمین حول ) 09(الجدول رقم

  النسب  التكرارات  البدائل  العبارات

  المئویة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  الدرجة

المفارقة بین األصوات المتقاربة في  14

  )الظاء والضاد(المخارج 

   1,4% 1  منخفضة جدا

  

3.40  

  

  

0.92  

  

  

  متوسطة

 13,7% 10  منخفضة

 41,1% 30  متوسطة

 31,5% 23  عالیة

 12,3% 9  عالیة جدا

      منخفضة جدا  الغین/العین(تمییز الحروف الحلقیة  15

3.77  

  

0.82  

  

 8,2% 6  منخفضة  مرتفعة

 27,4% 20  متوسطة

 43,8% 32  عالیة

 20,5% 15  عالیة جدا

        منخفضة جدا  )المیم/الباء(تمییز حروف الشفة  16

 

3.92  

  

  

0.82  

  

  

  مرتفعة

 5,5% 4  منخفضة

 21,9% 16  متوسطة

 47,9% 35  عالیة

 24,7% 18  عالیة جدا

  )الراء/الالم(تمییز الحروف اللثویة  17

  

  

        منخفضة جدا

  

3.71  

  

  

0.99  

  

  

  مرتفعة

 15,1% 11  منخفضة

 21,9% 16  متوسطة



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الخامس الفصل

 

 
68 

       39,7% 29  عالیة  

 23,3% 17  عالیة جدا

   5,5% 4  منخفضة جدا  )الثاء/الذال(تمییز الحروف اللسانیة  18

  

3.49  

  

  

1.14  

  

  

  متوسطة

 15,1% 11  منخفضة

 24,7% 18  متوسطة

 34,2% 25  عالیة

 20,5% 15  عالیة جدا

        منخفضة جدا  )الفاء(تمییز الحروف األسنانیة الشفویة  19

  

3.88  

  

  

0.89  

  

  

  مرتفعة

 5,5% 4  منخفضة

 30,1% 22  متوسطة

 35,6% 26  عالیة

 28,8% 21  عالیة جدا

( تمییز الحروف األسنانیة اللثویة  20

  )الزاي/السین

  مرتفعة  0.97  3.84      منخفضة جدا

 12,3% 9  منخفضة

 19,2% 14  متوسطة

 41,1% 30  عالیة

 27,4% 20  عالیة جدا

تمییز األصوات المهجورة والمهموسة  21

  )الكاف/الجیم(

   1,4% 1  منخفضة جدا

  

3.89  

  

  

0.92  

  

  

  مرتفعة

 5,5% 4  منخفضة

 23,3% 17  متوسطة

 42,5% 31  عالیة

 27,4% 20  عالیة جدا

  مرتفعة  0.90  3.73  100  73  5  المجموع

المفارقة بین األصوات "نالحظ أن استجابات المعلمین على العبارة ) 09(من خالل الجدول رقم 

بدرجة متوسطة تلیها للمعلمین المجیبین  %41والممثلة في نسبة  "المتقاربة في المخارج الضاد و الظاء

للمجیبین بدرجة منخفضة بینما الذین أجابوا  13.7%تلیها نسبة ، للذین أجابوا بدرجة عالیة 31.5%

للذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا من  1.4%وتلیها نسبة  12.3%بدرجة عالیة جدا كانت نسبتهم 

وعلیه فإن استجابة المعلمین على العبارة كانت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي وانحراف  .إجمالي العینة

تمییز الحروف "15كانت أغلبیة إجابات المعلمین على العبارة . ليعلى التوا) 40..0.92،3(ري بلغ معیا
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للذین أجابوا بدرجة  %27.4تلیها نسبة ، للمجیبین بدرجة عالیة % 43.8بنسبة  "العین والغین الحلقیة

للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة جدا بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة  20.5%متوسطة وتلیها نسبة 

ومنه فإن استجابة المعلمین كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري . 8.2%كانت نسبتهم 

  . على التوالي) 0.82،3.77(

أغلبیة المعلمین كانت إجابتهم بدرجة عالیة بنسبة  )تمییز حروف الشفة الباء والمیم "16العبارة 

  5.5%وتلیها نسبة  %21.9بدرجة متوسطة بنسبة  ثم %24.7تلیها بدرجة عالیة جدا بنسبة  %47.9

ومنه فإن استجابة المعلمین نحو هذه العبارة كانت بدرجة .من إجمالي العینةللذین أجابوا بدرجة منخفضة 

تمییز الحروف "17العبارة  . )0.82،3.92(مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

للمجیبین عالیة  23.3للذین أجابوا بدرجة عالیة تلیها بنسبة  %39.7بنسبة  كانت   "اللثویة الالم والراء

بینما الذین أجابوا بدرجة منخفضة بلغت نسبتهم ، للذین أجابوا بدرجة متوسطة  21.9%جدا  وتلیها نسبة 

) 0.99،3.71(ومنه فإن المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للعبارة بلغ .من إجمالي العینة %15.1

 .كانت استجابتهم بدرجة مرتفعة أي

كانت أغلبیة استجابات المعلمین بدرجة عالیة " تمییز الحروف اللسانیة الذال الثاء" 18العبارة 

للذین أجابوا  %20.5ثم تلیها نسبة ، للذین أجابوا لدرجة متوسطة 24.7%تلیها نسبة %34.2بنسبة 

 %5.5وتلیها نسبة  15.1%في حین بلغت نسبة المعلمین المجیبین بدرجة منخفضة .جدا بدرجة عالیة

ومنه فإن استجابة المعلمین حول هذه العبارة كانت بدرجة متوسطة . للمجیبین بدرجة منخفضة جدا

  . على التوالي )1.14،3.49(بمتوسط حسابي وانحراف معیاري 

والممثلة "  - الفاء–تمییز الحروف األسنانیة "بارة كانت أغلبیة االستجابات حول ع 19العبارة 

للذین  28.8%للمجیبین بدرجة متوسطة ثم تلیها نسبة  %30.1بدرجة عالیة، تلیها نسبة  35.6%بنسبة 

فإن  وعلیه.للذین أجابوا بدرجة منخفضة من إجمالي العینة %5.5أجابوا بدرجة عالیة جدا وتلیها نسبة 

) 0.89،3.88(استجابة المعلمین نحو العبارة كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري بلغ 

  .على التوالي

كانت أغلبیة استجابات المعلمین  "األسنانیة اللثویة السین والزاي تمییز الحروف"20العبارة 

تلیها نسبة ، یبین بدرجة عالیة جداللمعلمین المج 27.4%تلیها نسبة ، 41.1%حولها بدرجة عالیة بنسبة 

من إجمالي  12.3%كما بلغت نسبة الذین أجابوا بدرجة منخفضة ، للذین أجابوا بدرجة متوسطة 19.4%
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وعلیه فإن استجابتهم نحو العبارة كانت بدرجة مرتفعو بمتوسط حساب وانحراف معیاري بلغ . العینة

كانت " صوات المجهورة والمهموسة الجیم والكافتمییز األ" 21العبارة . على التوالي)0.97،3.84(

للذین أجابوا بدرجة عالیة  % 27.4بدرجة عالیة وتلیها نسبة  42.5%أغلبیة االستجابات والممثلة بنسبة 

وبلغت نسبة الذین أجابوا بدرجة للمعلمین المجیبین بدرجة متوسطة %  23.3جدا، ثم تلیها نسبة 

وعلیه كانت استجابة المعلمین نحو .للمجیبین بدرجة منخفضة جدا % 1.4وتلیها نسبة %  5.5منخفضة 

  . على التوالي) 0.90،3.73(العبارة بدرجة مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  .مناقشة النتائج 2.3

مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف لدى معلمي المرحلة  "نتائج الفرضیة الثالثة  عرض  من خالل

كانت استجابة المعلمین بدرجة مرتفعة " االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف 

على التوالي ومنه فإن الفرضیة لم ) 0.90،3.73(وهذا ما أكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  .تتحقق

أنه لمعلمي المرحلة االبتدائیة وعي فونولوجي عالي في تمییز مخارج الحروف في بعبارة أخرى 

هذه القدرة على التمییز تكسب المعلمین الكفاءة العالیة والمهارة . المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة

اءة یواجهون صعوبات الالزمة لتحدید العیوب اللفظیة والنطقیة في قراءتهم السیما أن التالمیذ عسیري القر 

وبالتالي كلما كان للمعلم وعي بمخارج . في النطق الصحیح وفي تحدید المخرج الصوتي المناسب للحرف

  .الحروف كلما كان له القدرة على ضبط المخارج السلیمة للتلمیذ

اع وعلیه فإن الموقف التعلیمي یقتضي التدخل المناسب من طرف المعلم باالعتماد على مهارة االستم

  .كوسیلة لتحدید مواطن الضعف في طریقة النطق
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  .نتائج في ضوء الفرضیة الرابعةالعرض ومناقشة  4

  . نتائجالعرض  1.4

  . "مستوى قدرة التمییز الكلمي المقطعي"محور عبارات استجابات المعلمین حول ) 10(الجدول رقم 

  النسب  التكرارات  البدائل  العبارات

  المئویة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  الدرجة

تمییز أواخر حروف الكلمة األولى عن  22

  حروف بدایة الكلمة الموالیة

        منخفضة جدا

  

3.75  

  

  

0.94  

  

  

  مرتفعة

 11% 8  منخفضة

 26% 19  متوسطة

 39,7% 29  عالیة

 23,3% 17  عالیة جدا

تحدید الحدود الفاصلة بین مقاطع  23

  )رسة/مد(الكلمة 

        منخفضة جدا

  

3.53  

  

  

0.95  

  

  

  متوسطة

 16,4% 12  منخفضة

 30,1% 22  متوسطة

 37,0% 27  عالیة

 16,4% 12  عالیة جدا

  منخفضة  1.07  3.30 4,1% 3  منخفضة جدا  تحدید زمن الوقف بین الكلمات 24

 19,2% 14  منخفضة

 34,2% 25  متوسطة

 27,4% 20  عالیة

 15,1% 11  عالیة جدا

االنتباه إلى الحركات الصوتیة في  25

  )الشدة وحركات المد(التقسیم المقطعي

  4,1% 3  منخفضة جدا

3.37  

  

1.14  

  

 23,3% 17  منخفضة  منخفضة

 21,9% 16  متوسطة

 32,9% 24  عالیة

 17,8% 13  عالیة جدا

تمییز ربط صوت الحركة إلى  26

= روضة (الصامت في التقسیم المقطعي 

  )رَ 

   4,1% 3  منخفضة جدا

3.26  

  

1.04  

  

 16,4% 12  منخفضة  منخفضة

 43,8% 32  متوسطة

 20,5% 15  عالیة

 15,1% 11  عالیة جدا

  متوسطة  0.99  3.44  100%  73  5  المجموع
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تمییز أواخر "  22یتضح أن استجابات المعلمین حول العبارة ) 10(من خالل الجدول رقم 

 % 39.7كانت بدرجة عالیة والممثلة بنسبة  "حروف الكلمة األولى عن حروف بدایة الكلمة الموالیة

للذین أجابوا بدرجة عالیة  %23.3ثم تلیها نسبة ، متوسطةللمعلمین المجیبین بدرجة  % 26تلیها نسبة 

وعلیه فإن استجابتهم نحو هذه . نسبة المجیبین بدرجة منخفضة من إجمالي العینة %11جدا ثم تلیها 

 .على التوالي) 0.94،3.75(العبارة كانت  بدرجة مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي وانحراف معیاري 

 كانت أغلبیة استجابات المعلمین )"رسة/مد(تحدید الحدود الفاصلة بین مقاطع الكلمة  " 23العبارة 

ثم تلیها نسبة ، للذین أجابوا بدرجة متوسطة %30.1تلیها نسبة % 37بدرجة عالیة والممثلة بنسبة 

ومنع فإن استجابة المعلمین . للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة جدا ودرجة منخفضة على التوالي 16.4%

  ). 0.95،3.53(متوسطة بمتوسطة حسابي وانحراف معیاري بلغ نحو هذه العبارة كانت بدرجة 

أغلبیتها بدرجة متوسطة " تحدید زمن الوقف بین الكلمات" كانت استجابات المعلمین حول العبارة 

 19.2%للمعلمین المجیبین بدرجة عالیة ثن تلیها نسبة  %27.4تلیها نسبة  % 34.2والممثلة بنسبة 

 4.1في حین بلغت نسبة ، للمجیبین بدرجة عالیة جدا %15.1للذین أجابوا بدرجة منخفضة وتلیها نسبة 

وعلیه فإن استجابتهم نحو هذه العبارة كانت  بدرجة منخفضة بمتوسط . للمجیبین بدرجة منخفضة جدا %

  . )1.07،3.30(حسابي وانحراف معیاري 

كانت  )"الشدة وحركات المد(االنتباه إلى الحركات الصوتیة في التقسیم المقطعي"  25العبارة 

للمعلمین المجیبین بدرجة % 23.3تلیها نسبة  %32.9عالیة والممثلة بنسبة  أغلبیة استجاباتهم بدرجة

الذین أجابوا بدرجة  %17.8للذین أجابوا بدرجة متوسطة بینما بلغت نسبة  %21.9منخفضة وتلیها نسبة 

  .. للذین أجابوا بدرجة منخفضة جدا 4.1%عالیة جدا وتلیها 

كانت  )"رَ = روضة (الصامت في التقسیم المقطعي تمییز ربط صوت الحركة إلى  " 26العبارة 

للمعلمین المجیبین  %20.5تلیها نسبة  %43.8أغلبیة نسبة االستجابات بدرجة متوسطة حیث بلغت 

للذین أجابوا بدرجة منخفضة بینما بلغت نسبة الذین أجابوا بدرجة  %16.4وتلیها نسبة ، بدرجة عالیة

وعلیه كانت استجابات المعلمین . أجابوا بدرجة منخفضة جداالذین  %4.1وتلیها  15.1%عالیة جدا 

  .على التوالي) 3.44، 0.99( بمتوسط حسابي وانحراف معیاري  متوسطةنحو هذه العبارة بدرجة 
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  .مناقشة النتائج 2.4

والمقطعي لدى معلمي  مستوى قدرة التمییز الكلمي "نتائج الفرضیة الرابعة  عرضمن خالل 

كانت استجابة المعلمین بدرجة  "المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف

على التوالي ومنه فالفرضیة ) 0.99،3.44(متوسطة وهذا ما أكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  .لم تتحقق

في قدرة التمییز الكلمي والمقطعي البتدائیة لدیهم نقص ن في المرحلة ابعبارة أخرى أن المعلمو 

عند قراءة عسیري القراءة أي أنهم  لدیهم قصور في تحدید كیفیة تقسیم الكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى 

فونیمات وهي مستویات للتحلیل اللغوي الذي یسمح للتلمیذ باكتساب القراءة السلیمة والصحیحة وٕانجاز 

وبالتالي فالتلمیذ عسیري القراءة غالبا ما یجد . تستدعي قدرات ذهنیة عالیةبدورها ي مهام مركبة والت

  .صعوبة في إنجاز هذه المهام

ولعل أبرز ما یعیق معلمي المرحلة االبتدائیة عدم قدرتهم على تمییز أواخر حروف الكلمة األولى 

القدرة على تحدید الحدود الفاصلة في  أیضا عدم، عن بدایة الكلمة الموالیة أثناء قراءة عسیري القراءة

  .إضافة إلى ضبط الصوامت والصوائت، مقاطع الكلمة وقراءتها بالشكل المقطعي المضبوط

إن هذا الضعف في تمییز التقسیم الكلمي والمقطعي للمعلمین في قراءة عسیري القراءة یقتضي 

إتباع طرق أكثر فاعلیة أثناء القراءة بشكل ضروري العمل على تحسین هذه المهارة لدیهم سواء من خالل 

او من خالل ، كل على حداكاعتماد مهارة االستماع واإلنصات الدقیق أثناء القراءة مع تحدید األخطاء 

ءة السلیمة تنطلق من وعي التلمیذ لمعالجة الصوتیة باعتبار أن القراالدورات التكوینیة الخاصة بطرق ا

ا في ظل غیاب هذه الدورات عن تطور الوعي الصوتي لدیهم،السیم بوحدات الكلمة ثم الجملة وبالتالي

  . الجزائریةومة التعلیمیة المنظ
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  .نتائج في ضوء الفرضیة الخامسةالعرض ومناقشة  5

 .النتائجعرض  1.5  

  . "مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات "محورعبارات استجابات المعلمین حول ) 11(الجدول رقم 

  النسب  التكرارات  البدائل  العبارات 

  المئویة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  الدرجة

التفریق بین الكلمات المتشابهة في  27

  )سار،صار(اإلیقاع 

        منخفضة جدا

  

3.38  

  

  

0.95  

  

  

  متوسطة

 19,2% 14  منخفضة

 37% 27  متوسطة

 30,1% 22  عالیة

 13,7% 10  عالیة جدا

التفریق بین الكلمات المتشابهة في  28

  )جبل، جمل(القافیة 

        منخفضة جدا

3.89  

  

0.77  

  

 2,7% 2  منخفضة  مرتفعة

 27,4% 20  متوسطة

 47,9% 35  عالیة

 21,9% 16  عالیة جدا

التمییز بین كلمتین متشابهتین في  29

  )فیض،زیت(الوزن 

        منخفضة جدا

  

3.95  

  

  

0.88  

  

  

  مرتفعة

 5,5% 4  منخفضة

 24,7% 18  متوسطة

 39,7% 29  عالیة

 30,1% 22  عالیة جدا

تحدید الكلمات ذات الوزن الشاذ  30

  )ذیل/موز/لوز(

   1,4% 1  منخفضة جدا

  

3.78  

  

  

1  

  

  

  مرتفعة

 8,2% 6  منخفضة

 30,1% 22  متوسطة

 31,5% 23  عالیة

 28,8% 21  عالیة جدا

  مرتفعة  0.86  3.75  100  73  5  المجموع
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التفریق بین " نالحظ أن أغلبیة استجابات المعلمین حول عبارة  )  11(من خالل الجدول رقم 

 %30.1وتلیها نسبة  %37كانت بدرجة متوسطة بنسبة  )"سار،صار(الكلمات المتشابهة في اإلیقاع 

للمعلمین  %13.7ثم نسبة ، للذین أجابوا بدرجة منخفضة 19.2%وتلیها نسبة ، للمجیبین بدرجة عالیة

  ).0.95،3.38(وعلیه فإن استجابتهم نحو العبارة كانت بدرجة متوسطة . المجیبین بدرجة عالیة جدا

أغلبیة االستجابات والممثلة  )"جبل، جمل(التفریق بین الكلمات المتشابهة في القافیة " العبارة 

للمجیبین %2.7 المجیبین بدرجة عالیة وتلیها نسبة  21.9%وتلیها نسبة ، ةبدرجة عالی %47.9بنسبة 

وعلیه كانت  استجاباتهم نحو هذه العبارة بدرجة مرتفعة بمتوسط . بدرجة منخفضة من إجمالي العینة

  .على التوالي) 0.77،3.89(حسابي وانحراف معیاري 

كانت أغلبیة استجابات  )"فیض،زیت(التمییز بین كلمتین متشابهتین في الوزن "  29العبارة 

ثم ، الذین أجابوا بدرجة عالیة جدا 30.1%تلیها نسبة  39.7%المعلمین بدرجة عالیة والممثلة بنسبة 

نسبة الذین أجابوا بدرجة  %5.5ونسبة ، للمعلمین المجیبین بدرجة متوسطة 24.7%تلیها نسبة 

فإن استجابات المعلمین كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري  وعلیه. منخفضة

  . على التوالي) 0.88،3.95(

ة وكانت أغلبیة االستجابات بدرج )"ذیل/موز/لوز(تحدید الكلمات ذات الوزن الشاذ " 30العبارة 

للذین % 28.8 للمجیبین بدرجة متوسطة في حین بلغت نسبة 30.1%تلیها نسبة ، 31.5%عالیة بنسبة 

بدرجة مرتفعة حیث  كانت وعلیه فإن استجابات المعلمین حول هذه العبارة. أجابوا بدرجة منخفضة جدا

وقد كانت استجابة المعلمین على المحور بدرجة .)1،3.78(بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  . )0.86،3.75(مرتفعة بمتوسط حسابي وانحراف معیاري 

  .النتائج مناقشة 2.5

مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات لدى معلمي المرحلة االبتدائیة " من خالل عرض نتائج الفرضیة 

كانت استجابة المعلمین بدرجة مرتفعة وهذا ما " في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف 

  .ه فالفرضیة لم تتحققومن) 0.86،3.75(یؤكده المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري المقدر بـ 

إن باعتبار معلمي المرحلة االبتدائیة المسؤولون بالدرجة األولى على إكساب التالمیذ المهارات 

الصوتیة واللغویة الالزمة خاصة عسیري القراءة باعتبارهم كفئة خاصة تستدعي توفر هذه المهارات في 

المعلمین أثناء المواقف التعلیمیة التي تشهدها قراءتهم إلعطائها الشكل الصحیح والسلیم معنا ولفظا، فإن 
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ملزمون بالتدقیق في طریقة اختیار عسیري القراءة للكلمات السجعیة تحدید العملیة التعلیمیة التعلمیة 

وعلیه فإن .المفارقة بین األنماط التنغیمیة واألنماط التنمیقیة للكلماتكذلك ، الشاذةالفروق بین األوزان 

ا المستوى من الوعي الفونولوجي یسمح لهم بتكوین أساس سلیم في فونولوجیا النطق وعي المعلمین بهذ

  . لدى عسیري القراءة بتدعیمها أیضا من خالل حصص االستماع

  . عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة 6

 عرض النتائج  1.6

  یبین نتائج الفرضیة العامة) 12(جدول رقم 

  المتوسط   المحاور  الرتبة  الرقم

  الحسابي

  االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  متوسطة  0.96  3.65  مستوى قدرة التمییز الفونیمي  03  01

  متوسطة  0.99  3.44  مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم  04  02

  مرتفعة  0.90  3.73  مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف  02  03

  متوسطة  0.99  3.44  مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي  05  04

  مرتفعة  0.86  3.75  مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات  01  05

  متوسطة    3.61  الدرجـــة الــكلیة  

ودرجة استجابة معلمي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) 12( الجدول رقم یوضح 

مستوى قدرة "ویتضح من الجدول أن المحور األول ، العینة المدروسة حسب كل محور في االستبیان

كان في الرتبة الثالثة من حیث وعي المعلمین بهذه القدرة بدرجة متوسطة ومتوسط " التمییز الفونیمي 

مستوى تمییز دالالت "أما المحور الثاني .على التوالي) 0.96،3.65( حسابي وانحراف معیاري بلغ 

من حیث وعي المعلمین به بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي كان في الرتبة الرابعة " التنغیم

في الرتبة " مستوى تمییز مخارج الحروف "وكان المحور الثالث . )0.99،3.44(واالنحراف المعیاري 

بدرجة مرتفعة ومتوسط حسابي وانحراف معیاري بلغ ، الثانیة من حیث وعي المعلمین بهذه القدرة

كان في الرتبة " مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي"أما المحور الرابع . ليعلى التوا) 0.90،3.73(

بینما كان .على التوالي) 0.99،3.44(الخامسة بدرجة متوسطة ومتوسط حسابي وانحراف معیاري 
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الرتبة األولى حیث كانت استجابة المعلمین بدرجة مرتفعة " مستوى تمییز سجع الكلمات "المحور الخامس 

  .على التوالي) 0.86،3.75(حسابي وانحراف معیاري  بمتوسط

  . تحلیل النتائج 2.6

مستوى الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة "من خالل نتائج الفرضیة العامة والتي جاءت 

فقد كانت استجابة المعلمین الكلیة بدرجة " االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة ضعیف

حیث أن لملمي لمعلمي المرحلة االبتدائیة وعي فونولوجي متوسط . )3.61(وسط حسابي بلغ متوسطة بمت

إذ یساهم هذا الوعي بدرجة متوسطة في ، المواقف التعلیمیة التي یواجهونها مع التالمیذ عسیري القراءة

دورها تساهم في تنمیة التالمیذ القدرات والمهارات الفونولوجیة األساسیة بمستویاتها المختلفة والتي ب إكساب

  .مستوى القراءة لدیهم

بینما أكدت نتائج المحور الثالث والخامس أن ، وهذا ما أكدته نتائج المحور األول والثاني والرابع

لمعلمي المرحلة االبتدائیة وعي بدرجة مرتفعة في مستویات الوعي الفونولوجي وهذا ما یدل على أنه هناك 

  . االبتدائیة بهذه المستویات تباین في وعي معلمي المرحلة

وعلیه نستنتج أن مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة 

  . للتالمیذ عسیري القراءة كانت بمستوى متوسط ومنه فالفرضیة العامة لم تتحقق

  .عرض ومناقشة نتائج الفرضیة السادسة 7

نتائج التباین األحادي بین مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة االبتدائیة  عرض 1.1.7

  . في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة حسب متغیر الخبرة

یبین نتائج التباین األحادي بین مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة ) 13(جدول رقم 

  التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة حسب متغیر الخبرةاالبتدائیة في المواقف 

مستوى  Fقیمة   المحاور

  الداللة

  0.00  166.651  مستوى قدرة التمییز الفونیمي

  0.00  156.214  مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم
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  0.00  125.579  مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف 

  0.00  144.597  مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي

  0.00  121.212  مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات 

مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة 

  .في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة

153.757  0.00  

مستوى قدرة "الذي ینص على األول  للمحور F أن قیمة  نالحظ )13( رقم من خالل الجدول

بمعنى أنه  0.05وهي أصغر من  0.00عند مستوى الداللة  )166.651(قد بلغت "  التمییز الفونیمي

 اختالفات ویدل هذا أنه على أنه توجد . توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى قدرة التمییز الفونیمي

ول مستوى قدرة في مستویات الوعي الفونولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة باختالف سنوات خبرتهم ح

  . التمییز الفونیمي

عند  )F )156.214بلغت قیمة " مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم"فیما یخص المحور الثاني 

بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ، 0.05وهي أصغر من  0.00مستوى الداللة 

مستویات الوعي الفونولوجي لدى المعلمین  في اختالفات ویدل هذا أنه توجد .قدرة تمییز دالالت التنغیم

  باختالف سنوات خبرتهم حول مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم، 

وهي أصغر من   0.00عند مستوى الداللة  )F )125.579أما المحور الثالث فقد بلغت قیمة 

أنه توجد  ویدل هذا. أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف 0.05

  في مستویات الوعي الفونولوجي لدى معلمین المرحلة االبتدائیة باختالف سنوات خبرتهم  اختالفات 

توجد أي  0.05وهي أصغر من  0.00عند مستوى الداللة  )F )144.597المحور الرابع بلغت قیمة 

في مستویات  اختالفاتأي توجد . في مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعيفروق ذات داللة إحصائیة 

  . الوعي الفونولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة باختالف سنوات خبرتهم

ن بدرجة متوسطة في إكساب التالمیذ عسیري القراءة و وعلیه فإن معلمي المرحلة االبتدائیة یساهم

لصوتي بین الوحدات مهارات ربط الكلمة المقروءة بالرمز الكتابي الخاص بها وٕاكسابهم القدرة على المزج ا

هذا النقص في مهارات المعلمین یقتضي بشكل  .الصوتیة و تركیب مقاطع الكلمة في سیاقها الصحیح
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هام العمل على تفعیل نشاطات فونولوجیة  تدریبیة في كیفیة التعامل مع الكلمات من حیت التقطیع 

  .الصوتي والمورفولوجي لها

وهي أصغر  0.00عند مستوى الداللة  )F )121.212فیما یخص المحور الخامس بلغت قیمة 

ویدل هذا أنه . بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة  في مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات، 0.05من 

في مستویات الوعي الفونولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة باختالف سنوات خبرتهم  اختالفات توجد 

   .في مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات

ومما سبق یمكننا القول أنه توجد فروق في مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة 

وهذا یدل على أن  االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة باختالف سنوات خبرتهم،

ولوجي لمعلمي في مستویات الوعي الفون 0.05توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة "  الفرضیة 

  .تحققتالمرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة ككل  للتالمیذ عسیري القراءة تعزى لمتغیر الخبرة 

  نتائج المناقشة  2.1.7

في مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي  فروقاتضح انه هناك نتائج المن خالل عرض 

وهذا یعني أن ، المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة باختالف سنوات خبرتهم

الخبرة التدریسیة تزود معلمي المرحلة االبتدائیة باألسالیب واالستراتیجیات التدریسیة المتعددة والالزمة 

ءة في مختلف السیاقات التعلیمیة التي تم التدرب علیها خالل سنوات العمل وتحت لتدریس عسیري القرا

إال هناك تباین في فاعلیة المعلم في . إشراف إدارة المدرسة والتوجیه المناسب من قبل المشرفین التربویین

ة لدیهم الذي یفرض نفسه هو أن المعلمین ذوي الخبر  فاألمر كل موقف  تعلیمي بتباین سنوات الخبرة 

 الالزمةمهارات أفضل في تمییز العیوب الصوتیة في قراءة عسیري القراءة ومعرفة المتطلبات والمهارات 

المعلمین أكثر معرفة  التي توصلت أن 2005دراسة السرطاوي وزمالئه  وهذا ما یتوافق مع ، لهذه الفئة

فیما ازدادت معرفتهم باستخدام الطریقة  )التدریب الصوتي المباشر( باستخدام الطریقة الكلیة في التدریس

،مجلة الطفولة العربیة العدد 2009، لعیس(. مع ازدیاد سنوات الخبرة ) التدریب الصوتي غیر المباشر( التحلیلیة

  .)17ص، 38
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نتائج التباین األحادي بین مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة  ومناقشةض عر  2.7

  . االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة حسب متغیر التخصص

  عرض النتائج  1.2.7

یبین نتائج التباین األحادي بین مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة  )14(رقم  جدول

  . بتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة حسب متغیر التخصصاال

مستوى  Fقیمة   المحاور

  الداللة

  0.00  57.518  مستوى قدرة التمییز الفونیمي

  0.00  63.928  مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم

  0.00  60.893  مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف 

  0.00  48.499  والمقطعي مستوى قدرة التمییز الكلمي

  0.00  46.302  مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات 

مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة في 

  .المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة

57.864  0.00  

 Fبلغت قیمة " مستوى قدرة التمییز الفونیمي" األول أن المحور) 14( رقم من خالل الجدول

بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة  0.05وهي أصغر من  0.00عند مستوى الداللة  )57.518(

حول ) لغة عربیة، لغة فرنسیة(في مستویات الوعي الفونولوجي ككل للمعلمین باختالف تخصصهم 

  .مستوى قدرة التمییز الفونیمي

عند مستوى الداللة  )F )63.928مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم  بلغت قیمة " المحور الثاني

بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات الوعي الفونولوجي  0.05وهي أصغر من  0.00

  . حول مستوى قدرة تمییز دالالت التنغیم) لغة عربیة، لغة فرنسیة(ككل للمعلمین باختالف تخصصهم 

 0.00عند مستوى الداللة  )F )60.893 مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف بلغت قیمة"المحور الثالث 

بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات الوعي الفونولوجي ككل  0.05وهي أصغر من 

  .حول مستوى قدرة تمییز مخارج الحروف) لغة عربیة، لغة فرنسیة(للمعلمین باختالف تخصصهم 
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عند مستوى الداللة  )F )48.499حیث بلغت قیمة "والمقطعي  مستوى قدرة التمییز الكلمي"المحور الرابع 

بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات الوعي الفونولوجي  0.05وهي أصغر من  0.00

  .حول مستوى قدرة التمییز الكلمي والمقطعي) لغة عربیة، لغة فرنسیة(ككل للمعلمین باختالف تخصصهم 

 0.00عند مستوى الداللة  )F )46.302بلغت قیمة " تمییز سجع الكلمات مستوى قدرة "المحور الخامس 

بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات الوعي الفونولوجي ككل  0.05وهي أصغر من 

  .حول مستوى قدرة تمییز سجع الكلمات) لغة عربیة، لغة فرنسیة(للمعلمین باختالف تخصصهم 

التمییز الفونیمي، تمییز دالالت (وعي المعلمین بهذه المستویات  نأا تم ذكره نستنج استنادا لم

ضروري لتمییز قراءة عسیري القراءة ) سجع الكلمات ، مخارج الحروف،التمییز الكلمي والمقطعي، التنغیم

  . والوقوف على األخطاء اللفظیة والنطقیة والصوتیة التي تواجههم في المواقف التعلیمیة

سبق یمكننا القول أنه توجد فروق في مستویات الوعي الفونولوجي ككل لمعلمي المرحلة  ومما

) لغة فرنسیة لغة عربیة،(االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة باختالف تخصصهم 

لوعي في مستویات ا 0.05توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  " وهذا ما یدل أن الفرضیة

للتالمیذ عسیري القراءة تعزى لمتغیر دائیة في المواقف التعلیمیة ككل الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبت

  .تحققت التخصص

  مناقشة النتائج  2.2.7

أن االختالف في مستوى الوعي الفونولوجي للمعلمین یرجع إلى یتضح نتائج العرض  من خالل

على اللغة واللسانیات في طبیعة التخصص حیث أنه هناك بعض التخصصات تركز بدرجة كبیرة 

وهو ما یتیح إعطاء نظرة شاملة سواء من الجانب النظري أو ) آداب ولغات(مناهجها مثل تخصص 

هذه النظرة اإلیجابیة تسمح .بما فیها الفونولوجیا والفونیتیكالتدریبي على مختلف مجاالت اللسانیات 

للمعلمین بتوظیف المهارات المكتسبة في مجال الفونولوجیا في میدان التعلیم خصوصا مع التالمیذ 

  . عسیري القراءة

عض التخصصات ال تركز بدرجة كبیرة على جانب اللسانیات وفروعها في في حین هناك ب

وهذا ما یعني أن نظرة معلمي هذه ، )علوم التسییر واالقتصاد ، العلوم االجتماعیة(مناهجها مثل 

الشيء الذي یفقدهم ، التخصصات تبقى محدودة وبشكل عام في الجوانب التي تهتم بدراسة الصوتیات

لوعي امتالك مكتسبات قبلیة في تعلیم التالمیذ عسیري القراءة وفق االستراتیجیات المعتمدة على مهارات ا
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اختالف بین والتي توصلت أنه هناك  2016 دراسة الشوربجي والمنذريوهذا ما أكدته . الفونولوجي

المهارات الفونیمیة والمهارات (معلومات المعلمات فمنهم من على درایة بأهمیة هاتین اإلستراتیجیتین 

،المؤتمر 2016، الشوربجي وآخرون(. وبعضهن یمارسها إال أن معظمهن بحاجة للتدریب علیها) الفونولوجیة

  .)160ص، الدولي الخامس للغة عربیة
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تتجلى أهمیة دراستنا في إثراء میدان التعلیم والتعلم ببحوث ودراسات میدانیة أكثر نظرا لحاجة هذا 

وقد ارتكزت ،المیدان إلى تكثیف الجهود من أجل الوصول إلى طرق أنجع في تأطیر معلمین أكفاء 

مستوى الفونیم ،دالالت التنغیم، مخارج (مستویات الوعي الفونولوجي والتي تمثلت في دراستنا على 

بحیث أن تمكن المعلمین من هذه المستویات بصورة ).الحروف ،التقسیم الكلمي والمقطعي ،سجع الكلمات

 تعلمیةوذلك في مواقف تعلیمیة  فعلیة یؤدي ال محالة إلى إكساب التالمیذ عسیري القراءة هذه القدرات

 ، ومن خالل األنشطة الصفیة التي تستدعي ضرورة امتالك التلمیذ لقدرات تتجاوز اللغة إلى ما وراء اللغة

بمعنى قدرته على معرفة وحدات الكلمات ،التنغیم الخاص بها ،تقسیم مقاطعها ،القدرة على المزج الصوتي 

ضرورة تعلیمها وٕاكسابها للتالمیذ بالصیغة التي تتناسب وقدراتهم  وهي مهارات عالیة تستوجب على المعلم

وقد یستعین المعلم في ذلك على دعائم تعلیمیة لتحقیق التناسق السمعي واللفظي كاالعتماد على .القرائیة 

مهارة االستماع ومستویات التلقي الصوتي الخاصة بها وذلك بما یخدم األنشطة المبرمجة وتحقیق ارتباط 

الوعي الفونولوجي لعسیري القراءة وبین إدراك المعلمین لهذا النمو والتركیز على قراءتهم ق بین نمو وثی

وانطالقا من هذه األهمیة هدفنا إلى معرفة مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي  .بالشكل الصحیح 

مستویاتهم في قدرة تمییز  المرحلة االبتدائیة في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة وكذلك معرفة

 تتطلبوهي مستویات الفونیم ،دالالت التنغیم ،مخارج الحروف ،التمییز الكلمي والمقطعي ،سجع الكلمات 

  .لفئة عسیري القراءة معالي في تدریسه من المعلمین وعي فونولوجي

وبما أن دراستنا جاءت بوجهة ومن خالل ما قدمناه في دراستنا في الجانبین النظري والمیداني 

نظر مختلفة عن الدراسات السابقة التي اهتمت بمستویات الوعي الفونولوجي لدى التالمیذ عسیري القراءة 

،بینما دراستنا الحالیة ركزت على مستوى الوعي الفونولوجي لدى المعلمین وبعد جمع المعلومات وٕاجراء 

أن مستوى الوعي الفونولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة  التحلیالت والمعالجة اإلحصائیة توصلنا إلى

مستوى وعیهم بقدرة ، كما أن في المواقف التعلیمیة للتالمیذ عسیري القراءة كان بشكل بمستوى متوسط 

وتمییز دالالت التنغیم والتمییز الكلمي والمقطعي أیضا كان بمستوى متوسط ،في حین  ، التمییز الفونیمي

عیهم بقدرة تمییز مخارج الحروف وتمییز سجع الكلمات بمستوى مرتفع، كما توصلنا انه كان مستوى و 

. هناك فروق في مستویات الوعي الفونولوجي لمعلمي المرحلة االبتدائیة تعزى لمتغیري الخبرة والتخصص

را وعلى إثر هذه النتائج یستوجب على المعلمین العمل أكثر على رفع مستوى وعیهم الفونولوجي نظ

ألهمیته في بناء التكوین الفونولوجي للمعلمین وتحسین مستوى القدرة القرائیة للتالمیذ عسیري القراءة في 



 خاتمة

 

 
85 

هل :التساؤل اآلتي مختلف المواقف التعلیمیة ،وبناء على ما تم التوصل إلیه في دراستنا الحالیة نطرح 

ونولوجي في تدریس التالمیذ عسیري لمعلمي المرحلة االبتدائیة وعي بكیفیة توظیف مهارات الوعي الف

  . القراءة؟



  التوصیات
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  التوصیات  

  :تائج دراستنا فإننا نوصي بما یليإلیه ن بناء على ما توصلت

 استثمارهاتحسین معلمي المرحلة االبتدائیة لكفاءاتهم وقدراتهم الفونولوجیة بغیة القیام بدورات تدریبیة ل - 

  .مستقبال

بفئة عسیري القراءة بالبحث عن األسباب والطرق العالجیة المناسبة على حد سواء ،حیث نجد  االهتمام - 

  .أغلب الدراسات ترتكز في البحث عن األسباب دون االهتمام عن طرق العالج لهذا االضطراب 

ضرورة عقد دورات تدریبیة حول مهارات االستماع بهدف تحسین مستویات التلقي الصوتي للمعلم  - 

  تلمیذ عسیري القراءة ولل

على فهم مهارات الوعي ) خاصة معلمي الفصول العادیة(لمین وضع أسس ونظریات قد تساعد المع - 

  .الفونولوجي في ضوء متطلبات تعلیم عسیري القراءة

ضرورة قیام الجهات التربویة المختصة بتقدیم دورات وورش عمل عن الوعي الفونولوجي للمعلمین في  - 

لیمیة المبكرة ،إضافة إلى إصدار دلیل ومطبوعات تدریبات جاهز لكل معلم حتى تضمن المراحل التع

  .العمل الموحد بین المعلمین

تعلیم التالمیذ عسیري القراءة في مختلف اللغات والمواقف التعلیمیة خاصة استراتیجیات التدریس  - 

  .المستندة إلى مهارة الوعي الفونولوجي 

لفونولوجي وتضمین نشاطات االستماع أثناء إعداد الكتب المدرسیة ،بما له من مراعاة تدریبات الوعي ا - 

  .أهمیة في تحسین القدرة القرائیة لعسیري القراءة في المواقف التعلیمیة

لتوعیة أولیاء األمور بأهم التدریبات المساعدة ألبنائهم على  عقد مجالس األولیاء بصورة مستمر - 

  .اكتساب المهارات األساسیة في القراءة

  



 



 : قائمة المحكمين10الممحق رقم 

 الرقم األستاذ التخصص الدرجة العممية

 10 عادل بوطاجين عمم النفس االجتماعي   -أ -أستاذ محاضر 

 10 أحالم عبايدية إرشاد نفسي و توجيه تربوي مهني -أ  -أستاذة مساعدة 

 10 كريمة بن صالحية عمم النفس المدرسي  -أ  -أستاذة محاضرة 



 

 

 : إستمارة التحكيم20الممحق رقم 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 رطفونياقسم عمم النفس وعموم التربية وال 

 تحكيمالاستمارة 

 الستاذ)ة( الفاضل)ة(: -

 التخصص: -

 الدرجة العممية:-

 تحية طيبة وبعد:

يشرفنا أن نضع بين أيديكم ىذه االستمارة والتي تيدف إلى جمع البيانات والمعمومات الالزمة لمدراسة التي 
نقوم بإعدادىا لمحصول عمى شيادة الماستر في عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا تخصص عمم النفس 

ائي في المواقف التعميمية لمتالميذ ''مستويات الوعي الفونولوجي ألساتذة التعميم االبتدالتربوي،بعنوان 
 وضمن ىذا الموضوع قمنا بصياغة :. عسيري القراءة''

 المتمثمة في:الفرضية الرئيسية 

 التعميم االبتدائي وعي فونولوجي بمستويات ضعيفة في المواقف التعميمية لمتالميذ عسيري القراءة. لمعممي

 الفرضيات الجزئية:

لدى معممي المرحمة االبتدائية في المواقف التعميمية لمتالميذ عسيري القراءة  مستوى قدرة تمييز الفونيم -1
 ضعيف.



 

 

مستوى قدرة تمييز دالالت التنغيم لدى معممي المرحمة االبتدائية في المواقف التعميمية لمتالميذ  -2
 عسيري القراءة ضعيف .

في المواقف التعميمية لمتالميذ  مستوى قدرة تمييز مخارج الحروف لدى معممي المرحمة االبتدائية -3
 عسيري القراءة ضعيف.

مستوى قدرة التمييز الكممي والمقطعي لدى معممي المرحمة االبتدائية في المواقف التعميمية لمتالميذ  -4
 عسيري القراءة ضعيف.

يذ عسيري مستوى قدرة تمييز سجع الكممات لدى معممي المرحمة االبتدائية في المواقف التعميمية لمتالم -5
 القراءة ضعيف 

في مستويات الوعي الفونولوجي لمعممي المرحمة  0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  -6
 االبتدائية في المواقف التعميمية ككل  لمتالميذ عسيري القراءة تعزى لمتغيري )الخبرة،التخصص(.

محاور  6عبارة موزعة عمى  31الرجاء من سيادتكم تحكيم أداة الدراسة والتي تتضمن استمارة تتكون من 
'' ليكرت الخماسي '' )بدرجة عالية جدا، بدرجة عالية،بدرجة مع العمم أننا استخدمنا سمم 

 متوسطة،بدرجة منخفضة،بدرجة منخفضة جدا (.
 منكم إبداء الرأي في العبارات المعدة لكل محور من المحاور بحيث: نرجو

( تحت كممة عالمة )* تحديد ما إذا كانت العبارة مناسبة لممحور الذي وردت ضمنو وذلك بوضع-
 "ال تقيس" أو "تقيس"
 مدى وضوح المعنى -
 ياإضافة أو حذف أو دمج أي عبارة تكون من الضرورة إضافتيا أو حذفيا أو دمج -
 مالحظات واقتراحات ترونيا مناسبة . -

 ولكم جزيل الشكر عمى حسن تعاونكم .
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 كممات مفتاحيه لمدراسة:

يعنى بدراسة النظم الصوتية لمغة معينة كالعربية مثال، من  عمم وظائف األصواتالوعي الفونولوجي: 
حيث قيم ىذه األصوات ومعانييا وقوانينيا الصوتية ووظائفيا في التركيب الصوتي، فينظم المادة الصوتية 
ويخضعيا لمتنظيم وتتسم دائرتو ليدرس مع الفونام والمقطع والنبر والتنغيم ودورىم في تحديد معنى الكممة 

 ممة.أو الج

 : أصغر وحدة صوتية في أي نظام لغوي صوتي ألي لغة ويستعمل لبناء الكالم.الفونيم

 : رفع الصوت وخفضو أثناء الكالم لمداللة عمى المعاني المختمفة لمجممة الواحدة.التنغيم

 :ىو الموضع الذي ينشأ منو الحرف وموضع خروجو وتمييزه بواسطة الصوت.مخارج الحروف

 سمسمة أصوات متتابعة وىو كل جزء منطوق من أجزاء الكممة.: المقطع الصوتي

 : ىو توافق فواصل الكممات في القافية، الوزن، والمفظ.سجع الكممات

 البيانات الشخصية:1المحور

 ذكرالجنس: 

 أنثى         

 سنوات  05: أقل من الخبرة

 سنوات 10- 05من         

 سنوات فما فوق  10من         

 : لغة عربيةالتخصص

 لغة فرنسية            



 

 

أستاذي الفاضل أستاذتي الفاضمة من خالل تجربتكم مع ذوي عسر القراءة ومن خالل ممارسة ميارة *
 االستماع قصد تشخيص عيوب القراءة لدييم، ومعرفة خصائصيا اتضح لديكم أنكم قادرون عمى :

 ال تقيس تقيس العبــــــارات المحاور

مي
وني

الــفـــ
يز 

تمي
رة ال

 قد
وى

مست
 

   تميز الوحدات الصوتية لمكممة-1
   تمييز صوت الحرف-2
   االنتباه إلى طريقة انتقال قراءة التمميذ عبر الحركات الثالث )الفتحة الضمة الكسرة(-3
   اإلنصات إلى نطق أواخر الكممات-4
   اكتشاف مواطن التشديد الصوتي لدى التمميذ-5
   تمييز صوت الحرف محركا بالحركات الطويمة لممد)األلف الواو الياء(-6
   الكممة في وقت وجيز فونيماتتحديد -7

ت 
الال

ز د
ميي

رة ت
 قد

وى
مست

غيم
التن

 

   ) مرتفعة متوسطة منخفضة( التنغيمتمييز درجة -8
   اكتشاف الحالة الشعورية لمتمميذ تبعا لمتموين الصوتي -9

   التمييز بين الجممة اإلخبارية واالستفيامية تبعا لدرجة التنغيم-10
   (lit)،(lait)اكتشاف معنى الكممة عند نطقيا بنغمات مختمفة )المغة الفرنسية( مثل -11
   المفارقة بين األنماط التنغيمية )الغضب ،الدىشة،الفرح( في الجممة-12
   تحديد التنغيم الصحيح لمجممة -13

وف
حر

ج ال
خار

ز م
ميي

رة ت
 قد

وى
مست

 
   المفارقة بين األصوات المتقاربة في المخارج )الظاء والضاد(-14

   تمييز الحروف الحمقية )العين/الغين(-15

   تمييز حروف الشفة )الباء/الميم(-16

   تمييز الحروف المثوية )الالم/الراء(-17

   تمييز الحروف المسانية )الذال/الثاء(-18

   تمييز الحروف األسنانية الشفوية )الفاء(-19

   تمييز الحروف األسنانية المثوية ) السين/الزاي(-20

   والميموسة )الجيم/الكاف( الميجورةتمييز األصوات -21

مس وى 
ت

رة 
قد لتم
ا

يز 
ي

كمم
ال

ي  والم طع
ق  ي

   تمييز أواخر حروف الكممة األولى عن حروف بداية الكممة الموالية -22



 

 

   تحديد الحدود الفاصمة بين مقاطع الكممة )مد/رسة(-23

   تحديد زمن الوقف بين الكممات -24

   االنتباه إلى الحركات الصوتية في التقسيم المقطعي)الشدة وحركات المد(-25

   تمييز ربط صوت الحركة إلى الصامت في التقسيم المقطعي )روضة = َر(-26

وى
مست

 
جع 

 س
ييز

 تم
درة

ق
ات

كمم
ال

 

   التفريق بين الكممات المتشابية في اإليقاع )سار،صار(-27

   التفريق بين الكممات المتشابية في القافية )جمل ،جبل(-28

   التمييز بين كممتين متشابيتين في الوزن )فيض،زيت(-29

   تحديد الكممات ذات الوزن الشاذ )لوز/موز/ذيل(-30

 

 
 



 

 

 : إستبيان الدراسة30الممحق رقم 

 استبيان الدراسة

 كممات مفتاحيه لمدراسة:

يعنى بدراسة النظم الصوتية لمغة معينة كالعربية مثال، من  عمم وظائف األصواتالوعي الفونولوجي: 
حيث قيم ىذه األصوات ومعانييا وقوانينيا الصوتية ووظائفيا في التركيب الصوتي، فينظم المادة الصوتية 
ويخضعيا لمتنظيم وتتسم دائرتو ليدرس مع الفونام والمقطع والنبر والتنغيم ودورىم في تحديد معنى الكممة 

 ممة.أو الج

 : أصغر وحدة صوتية في أي نظام لغوي صوتي ألي لغة ويستعمل لبناء الكالم.الفونيم

 : رفع الصوت وخفضو أثناء الكالم لمداللة عمى المعاني المختمفة لمجممة الواحدة.التنغيم

 :ىو الموضع الذي ينشأ منو الحرف وموضع خروجو وتمييزه بواسطة الصوت.مخارج الحروف

 سمسمة أصوات متتابعة وىو كل جزء منطوق من أجزاء الكممة.: المقطع الصوتي

 : ىو توافق فواصل الكممات في القافية، الوزن، والمفظ.سجع الكممات

 البيانات الشخصية:1المحور

 ذكرالجنس: 

 أنثى         

 سنوات  05: أقل من الخبرة

 سنوات 10- 05من         

 سنوات فما فوق  10من         

 : لغة عربيةالتخصص

 لغة فرنسية            



 

 

أستاذي الفاضل أستاذتي الفاضمة من خالل تجربتكم مع ذوي عسر القراءة ومن خالل ممارسة ميارة *
 االستماع قصد تشخيص عيوب القراءة لدييم، ومعرفة خصائصيا اتضح لديكم أنكم قادرون عمى :

 
  المحاور

   
 البنود

 الـــــــــــبدائــــــــل
بدرجة عالية 

 جدا
بدرجة  بدرجة عالية

 متوسطة
بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا

مي
وني

 الف
ييز

لتم
رة ا

 قد
وى

ست
م

 
تميز -1 

الوحدات 
 الصوتية لمكممة

     

تمييز -2
 صوت الحرف

     

االنتباه إلى -3
طريقة انتقال 
قراءة التمميذ 

عبر الحركات 
)الفتحة الثالث 

 الضمة الكسرة(

     

اإلنصات -4
إلى طريقة 

نطق أواخر 
 الكممات

     

اكتشاف -5
مواطن التشديد 
الصوتي لدى 

 التمميذ

     

تمييز -6
صوت الحرف 

محركا 
بالحركات 

     



 

 

الطويمة 
لممد)األلف 
 الواو الياء(

تحديد -7
فونيمات الكممة 
 في وقت وجيز

     

يز 
تمي

رة 
 قد

وى
ست

م
غيم

التن
ت 

الال
د

 

تمييز درجة -8
التنغيم ) 
مرتفعة 

متوسطة 
 منخفضة(

     

اكتشاف -9
الحالة 

الشعورية 
لمتمميذ تبعا 

لمتموين 
 الصوتي 

     

التمييز -10
بين الجممة 
اإلخبارية 

واالستفيامية 
تبعا لدرجة 

 التنغيم

     

اكتشاف -11
معنى الكممة 
عند نطقيا 

بنغمات 
مختمفة )المغة 
الفرنسية( مثل 

(lait)،(lit) 

     



 

 

المفارقة -12
بين األنماط 

التنغيمية 
)الغضب 

،الدىشة،الفرح( 
 في الجممة

     

تحديد -13
التنغيم 

الصحيح 
 لمجممة 

     

رة 
 قد

وى
ست

م
ارج

مخ
يز 

تمي
 

وف
حر

ال
 

المفارقة -14
بين األصوات 
المتقاربة في 

المخارج 
)الظاء 
 والضاد(

     

تمييز -15
الحروف 
الحمقية 

 )العين/الغين(

     

تمييز -16
حروف الشفة 

 )الباء/الميم(

     

تمييز -17
الحروف 

المثوية 
 )الالم/الراء(

     

تمييز -18
الحروف 

     



 

 

المسانية 
 )الذال/الثاء(

تمييز -19
الحروف 
األسنانية 

 الشفوية )الفاء(

     

تمييز -20
الحروف 
األسنانية 
المثوية ) 

 السين/الزاي(

     

تمييز -21
األصوات 
الميجورة 

والميموسة 
 )الجيم/الكاف(

     

عي
قط

والم
ي 

كمم
ز ال

ميي
 الت

درة
ى ق

ستو
م

 
 تمييز-22

أواخر حروف 
الكممة األولى 
عن حروف 
بداية الكممة 

 الموالية 

     

تحديد -23
الحدود 

الفاصمة بين 
مقاطع الكممة 

 )مد/رسة(

     

تحديد -24
زمن الوقف 

     



 

 

 بين الكممات 
االنتباه -25

إلى الحركات 
الصوتية في 

التقسيم 
المقطعي)الشدة 
 وحركات المد(

     

تمييز -26
ربط صوت 
الحركة إلى 

الصامت في 
التقسيم 

المقطعي 
 )روضة = َر(

     

ات
كمم

ع ال
سج

يز 
تمي

رة 
 قد

وى
ست

م
 

التفريق -27
بين الكممات 
المتشابية في 

اإليقاع 
 )سار،صار(

     

التفريق -28
بين الكممات 
المتشابية في 
القافية )جمل 

 ،جبل(

     

التمييز -29
بين كممتين 

متشابيتين في 
الوزن 

 ()فيض،زيت

     



 

 

تحديد -30
الكممات ذات 
الوزن الشاذ 

 )لوز/موز/ذيل(

     

 

 

 

 

 

 

 



 spss 22: مخرجات 40الملحق رقم 
Fiabilité 
 

 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1
a
 

Partie 2 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1
b
 

Nombre total d'éléments 2 

Corrélation entre les sous-échelles ,994 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,997 

Longueur inégale ,997 

Coefficient de Guttman split-half ,997 

a. Les éléments sont : الفردية_البنود 

b. Les éléments sont : الزوجية_البنود 

 
 



 
Effectifs 
 

 
 

Statistiques 

 التخصص الخبرة الجنس 

N 
Valide 73 73 73 

Manquante 2 2 2 

 
 

 

 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 13,7 13,7 13,3 10 ذكر

 100,0 86,3 84,0 63 أنثى

Total 73 97,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 2,7   

Total 75 100,0   

 

 

 الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 52,1 52,1 50,7 38 سنوات 5 من أقل

 80,8 28,8 28,0 21 سنوات 10-05 من

 100,0 19,2 18,7 14 فوق فما سنوات 10 من

Total 73 97,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 2,7   

Total 75 100,0   

 
 

 

 

 

 
 



 التخصص

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 86,3 86,3 84,0 63 عربیة لغة

 100,0 13,7 13,3 10 فرنسیة لغة

Total 73 97,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 2,7   

Total 75 100,0   

 
 



 
Fiabilité 
 

 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,996 30 

 
 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

Q1 104,75 746,605 ,947 ,996 

Q2 104,45 749,696 ,941 ,996 

Q3 104,67 737,807 ,964 ,996 

Q4 104,59 740,884 ,940 ,996 

Q5 104,90 737,977 ,962 ,996 

Q6 104,71 734,569 ,967 ,996 

Q7 105,08 746,882 ,933 ,996 

Q8 105,07 748,787 ,923 ,996 

Q9 104,95 747,358 ,937 ,996 

Q10 104,86 734,759 ,961 ,996 

Q11 105,08 739,188 ,956 ,996 

Q12 104,82 734,898 ,972 ,996 

Q13 104,93 737,037 ,967 ,996 



Q14 105,00 746,778 ,938 ,996 

Q15 104,63 748,875 ,948 ,996 

Q16 104,48 751,531 ,941 ,996 

Q17 104,68 742,108 ,960 ,996 

Q18 104,90 733,588 ,970 ,996 

Q19 104,52 747,725 ,947 ,996 

Q20 104,56 743,639 ,951 ,996 

Q21 104,51 746,559 ,945 ,996 

Q22 104,64 745,038 ,957 ,996 

Q23 104,86 744,287 ,952 ,996 

Q24 105,10 737,893 ,957 ,996 

Q25 105,03 733,916 ,960 ,996 

Q26 105,14 740,314 ,946 ,996 

Q27 105,01 745,208 ,940 ,996 

Q28 104,51 754,753 ,932 ,996 

Q29 104,45 748,723 ,944 ,996 

Q30 104,62 741,795 ,955 ,996 

 
 
Fiabilité 
 

 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,984 7 

 
 
Fiabilité 
 

 
 



Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,984 6 

 
 
Fiabilité 
 

 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,987 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiabilité 

 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,980 5 

 
 
 
Fiabilité 
 

 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 73 97,3 

Exclus
a
 2 2,7 

Total 75 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,965 4 

 
 



 
 
A 1 facteur 
 
 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Q1 

Inter-groupes 20,925 1 20,925 37,316 ,000 

Intra-groupes 39,814 71 ,561   

Total 60,740 72    

Q2 

Inter-groupes 24,201 1 24,201 58,091 ,000 

Intra-groupes 29,579 71 ,417   

Total 53,781 72    

Q3 

Inter-groupes 38,636 1 38,636 62,510 ,000 

Intra-groupes 43,884 71 ,618   

Total 82,521 72    

Q4 

Inter-groupes 29,969 1 29,969 44,941 ,000 

Intra-groupes 47,346 71 ,667   

Total 77,315 72    

Q5 

Inter-groupes 29,410 1 29,410 39,520 ,000 

Intra-groupes 52,837 71 ,744   

Total 82,247 72    

Q6 

Inter-groupes 45,653 1 45,653 70,312 ,000 

Intra-groupes 46,100 71 ,649   

Total 91,753 72    

Q7 

Inter-groupes 23,203 1 23,203 42,733 ,000 

Intra-groupes 38,551 71 ,543   

Total 61,753 72    

 الفونیمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 29,751 1 29,751 57,518 ,000 

Intra-groupes 36,724 71 ,517   

Total 66,475 72    

Q8 

Inter-groupes 23,654 1 23,654 48,742 ,000 

Intra-groupes 34,456 71 ,485   

Total 58,110 72    

Q9 

Inter-groupes 27,912 1 27,912 61,604 ,000 

Intra-groupes 32,170 71 ,453   

Total 60,082 72    

Q10 

Inter-groupes 47,950 1 47,950 76,999 ,000 

Intra-groupes 44,214 71 ,623   

Total 92,164 72    

Q11 
Inter-groupes 30,225 1 30,225 43,328 ,000 

Intra-groupes 49,529 71 ,698   



Total 79,753 72    

Q12 

Inter-groupes 40,751 1 40,751 58,947 ,000 

Intra-groupes 49,084 71 ,691   

Total 89,836 72    

Q13 

Inter-groupes 36,128 1 36,128 53,399 ,000 

Intra-groupes 48,037 71 ,677   

Total 84,164 72    

 التنغیم_دالالت_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 33,957 1 33,957 63,928 ,000 

Intra-groupes 37,713 71 ,531   

Total 71,670 72    

Q14 

Inter-groupes 25,976 1 25,976 51,948 ,000 

Intra-groupes 35,503 71 ,500   

Total 61,479 72    

Q15 

Inter-groupes 21,657 1 21,657 46,059 ,000 

Intra-groupes 33,384 71 ,470   

Total 55,041 72    

Q16 

Inter-groupes 20,123 1 20,123 48,622 ,000 

Intra-groupes 29,384 71 ,414   

Total 49,507 72    

Q17 

Inter-groupes 33,975 1 33,975 65,223 ,000 

Intra-groupes 36,984 71 ,521   

Total 70,959 72    

Q18 

Inter-groupes 41,529 1 41,529 55,932 ,000 

Intra-groupes 52,717 71 ,742   

Total 94,247 72    

Q19 

Inter-groupes 18,887 1 18,887 34,382 ,000 

Intra-groupes 39,003 71 ,549   

Total 57,890 72    

Q20 

Inter-groupes 34,905 1 34,905 74,822 ,000 

Intra-groupes 33,122 71 ,467   

Total 68,027 72    

Q21 

Inter-groupes 25,739 1 25,739 51,647 ,000 

Intra-groupes 35,384 71 ,498   

Total 61,123 72    

 الحروف_مخارج_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 27,349 1 27,349 60,893 ,000 

Intra-groupes 31,888 71 ,449   

Total 59,236 72    

Q22 

Inter-groupes 27,962 1 27,962 55,766 ,000 

Intra-groupes 35,600 71 ,501   

Total 63,562 72    

Q23 

Inter-groupes 27,275 1 27,275 49,797 ,000 

Intra-groupes 38,889 71 ,548   

Total 66,164 72    



Q24 

Inter-groupes 29,714 1 29,714 39,320 ,000 

Intra-groupes 53,656 71 ,756   

Total 83,370 72    

Q25 

Inter-groupes 32,311 1 32,311 36,586 ,000 

Intra-groupes 62,703 71 ,883   

Total 95,014 72    

Q26 

Inter-groupes 28,209 1 28,209 40,180 ,000 

Intra-groupes 49,846 71 ,702   

Total 78,055 72    

 والمقطعي_الكلمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 29,067 1 29,067 48,499 ,000 

Intra-groupes 42,553 71 ,599   

Total 71,620 72    

Q27 

Inter-groupes 22,181 1 22,181 36,557 ,000 

Intra-groupes 43,079 71 ,607   

Total 65,260 72    

Q28 

Inter-groupes 13,777 1 13,777 33,333 ,000 

Intra-groupes 29,346 71 ,413   

Total 43,123 72    

Q29 

Inter-groupes 20,968 1 20,968 42,764 ,000 

Intra-groupes 34,813 71 ,490   

Total 55,781 72    

Q30 

Inter-groupes 28,957 1 28,957 47,223 ,000 

Intra-groupes 43,537 71 ,613   

Total 72,493 72    

 الكلمات_سجع_قدرة_مستوى

Inter-groupes 21,118 1 21,118 46,302 ,000 

Intra-groupes 32,382 71 ,456   

Total 53,500 72    

 الفونولوجي_الوعي_مستویات

Inter-groupes 28,558 1 28,558 57,864 ,000 

Intra-groupes 35,041 71 ,494   

Total 63,599 72    

 
 



 
A 1 facteur 
 

 
 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Q1 

Inter-groupes 21,311 1 21,311 38,376 ,000 

Intra-groupes 39,429 71 ,555   

Total 60,740 72    

Q2 

Inter-groupes 12,892 1 12,892 22,386 ,000 

Intra-groupes 40,889 71 ,576   

Total 53,781 72    

Q3 

Inter-groupes 18,806 1 18,806 20,957 ,000 

Intra-groupes 63,714 71 ,897   

Total 82,521 72    

Q4 

Inter-groupes 16,458 1 16,458 19,201 ,000 

Intra-groupes 60,857 71 ,857   

Total 77,315 72    

Q5 

Inter-groupes 26,310 1 26,310 33,395 ,000 

Intra-groupes 55,937 71 ,788   

Total 82,247 72    

Q6 

Inter-groupes 20,039 1 20,039 19,840 ,000 

Intra-groupes 71,714 71 1,010   

Total 91,753 72    

Q7 

Inter-groupes 25,550 1 25,550 50,108 ,000 

Intra-groupes 36,203 71 ,510   

Total 61,753 72    

 الفونیمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 19,944 1 19,944 30,432 ,000 

Intra-groupes 46,531 71 ,655   

Total 66,475 72    

Q8 

Inter-groupes 25,081 1 25,081 53,916 ,000 

Intra-groupes 33,029 71 ,465   

Total 58,110 72    

Q9 

Inter-groupes 24,293 1 24,293 48,194 ,000 

Intra-groupes 35,789 71 ,504   

Total 60,082 72    

Q10 

Inter-groupes 24,895 1 24,895 26,275 ,000 

Intra-groupes 67,270 71 ,947   

Total 92,164 72    

Q11 
Inter-groupes 32,896 1 32,896 49,846 ,000 

Intra-groupes 46,857 71 ,660   



Total 79,753 72    

Q12 

Inter-groupes 23,518 1 23,518 25,179 ,000 

Intra-groupes 66,317 71 ,934   

Total 89,836 72    

Q13 

Inter-groupes 27,275 1 27,275 34,041 ,000 

Intra-groupes 56,889 71 ,801   

Total 84,164 72    

 التنغیم_دالالت_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 26,238 1 26,238 41,005 ,000 

Intra-groupes 45,431 71 ,640   

Total 71,670 72    

Q14 

Inter-groupes 26,167 1 26,167 52,611 ,000 

Intra-groupes 35,313 71 ,497   

Total 61,479 72    

Q15 

Inter-groupes 17,613 1 17,613 33,410 ,000 

Intra-groupes 37,429 71 ,527   

Total 55,041 72    

Q16 

Inter-groupes 13,570 1 13,570 26,811 ,000 

Intra-groupes 35,937 71 ,506   

Total 49,507 72    

Q17 

Inter-groupes 19,213 1 19,213 26,362 ,000 

Intra-groupes 51,746 71 ,729   

Total 70,959 72    

Q18 

Inter-groupes 26,310 1 26,310 27,496 ,000 

Intra-groupes 67,937 71 ,957   

Total 94,247 72    

Q19 

Inter-groupes 14,621 1 14,621 23,990 ,000 

Intra-groupes 43,270 71 ,609   

Total 57,890 72    

Q20 

Inter-groupes 15,710 1 15,710 21,320 ,000 

Intra-groupes 52,317 71 ,737   

Total 68,027 72    

Q21 

Inter-groupes 14,266 1 14,266 21,617 ,000 

Intra-groupes 46,857 71 ,660   

Total 61,123 72    

 الحروف_مخارج_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 18,140 1 18,140 31,339 ,000 

Intra-groupes 41,096 71 ,579   

Total 59,236 72    

Q22 

Inter-groupes 18,006 1 18,006 28,063 ,000 

Intra-groupes 45,556 71 ,642   

Total 63,562 72    

Q23 

Inter-groupes 24,895 1 24,895 42,828 ,000 

Intra-groupes 41,270 71 ,581   

Total 66,164 72    



Q24 

Inter-groupes 33,433 1 33,433 47,536 ,000 

Intra-groupes 49,937 71 ,703   

Total 83,370 72    

Q25 

Inter-groupes 30,791 1 30,791 34,041 ,000 

Intra-groupes 64,222 71 ,905   

Total 95,014 72    

Q26 

Inter-groupes 35,071 1 35,071 57,929 ,000 

Intra-groupes 42,984 71 ,605   

Total 78,055 72    

 والمقطعي_الكلمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 28,060 1 28,060 45,737 ,000 

Intra-groupes 43,559 71 ,614   

Total 71,620 72    

Q27 

Inter-groupes 30,276 1 30,276 61,445 ,000 

Intra-groupes 34,984 71 ,493   

Total 65,260 72    

Q28 

Inter-groupes 14,266 1 14,266 35,100 ,000 

Intra-groupes 28,857 71 ,406   

Total 43,123 72    

Q29 

Inter-groupes 12,892 1 12,892 21,342 ,000 

Intra-groupes 42,889 71 ,604   

Total 55,781 72    

Q30 

Inter-groupes 17,223 1 17,223 22,125 ,000 

Intra-groupes 55,270 71 ,778   

Total 72,493 72    

 الكلمات_سجع_قدرة_مستوى

Inter-groupes 18,105 1 18,105 36,318 ,000 

Intra-groupes 35,395 71 ,499   

Total 53,500 72    

 الفونولوجي_الوعي_مستویات

Inter-groupes 21,645 1 21,645 36,631 ,000 

Intra-groupes 41,954 71 ,591   

Total 63,599 72    

 
 



 
A 1 facteur 
 

 
 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Q1 

Inter-groupes 47,208 2 23,604 122,109 ,000 

Intra-groupes 13,531 70 ,193   

Total 60,740 72    

Q2 

Inter-groupes 37,283 2 18,642 79,098 ,000 

Intra-groupes 16,497 70 ,236   

Total 53,781 72    

Q3 

Inter-groupes 65,126 2 32,563 131,040 ,000 

Intra-groupes 17,395 70 ,248   

Total 82,521 72    

Q4 

Inter-groupes 62,096 2 31,048 142,802 ,000 

Intra-groupes 15,219 70 ,217   

Total 77,315 72    

Q5 

Inter-groupes 66,765 2 33,383 150,944 ,000 

Intra-groupes 15,481 70 ,221   

Total 82,247 72    

Q6 

Inter-groupes 72,685 2 36,342 133,409 ,000 

Intra-groupes 19,069 70 ,272   

Total 91,753 72    

Q7 

Inter-groupes 42,780 2 21,390 78,914 ,000 

Intra-groupes 18,974 70 ,271   

Total 61,753 72    

 الفونیمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 54,937 2 27,468 166,651 ,000 

Intra-groupes 11,538 70 ,165   

Total 66,475 72    

Q8 

Inter-groupes 36,501 2 18,250 59,120 ,000 

Intra-groupes 21,609 70 ,309   

Total 58,110 72    

Q9 

Inter-groupes 44,672 2 22,336 101,464 ,000 

Intra-groupes 15,410 70 ,220   

Total 60,082 72    

Q10 

Inter-groupes 74,656 2 37,328 149,236 ,000 

Intra-groupes 17,509 70 ,250   

Total 92,164 72    

Q11 
Inter-groupes 60,008 2 30,004 106,367 ,000 

Intra-groupes 19,746 70 ,282   



Total 79,753 72    

Q12 

Inter-groupes 74,155 2 37,078 165,520 ,000 

Intra-groupes 15,680 70 ,224   

Total 89,836 72    

Q13 

Inter-groupes 68,240 2 34,120 149,979 ,000 

Intra-groupes 15,925 70 ,227   

Total 84,164 72    

 التنغیم_دالالت_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 58,551 2 29,276 156,214 ,000 

Intra-groupes 13,119 70 ,187   

Total 71,670 72    

Q14 

Inter-groupes 43,002 2 21,501 81,454 ,000 

Intra-groupes 18,477 70 ,264   

Total 61,479 72    

Q15 

Inter-groupes 37,391 2 18,695 74,144 ,000 

Intra-groupes 17,650 70 ,252   

Total 55,041 72    

Q16 

Inter-groupes 32,890 2 16,445 69,278 ,000 

Intra-groupes 16,617 70 ,237   

Total 49,507 72    

Q17 

Inter-groupes 54,255 2 27,127 113,678 ,000 

Intra-groupes 16,704 70 ,239   

Total 70,959 72    

Q18 

Inter-groupes 79,358 2 39,679 186,556 ,000 

Intra-groupes 14,888 70 ,213   

Total 94,247 72    

Q19 

Inter-groupes 40,496 2 20,248 81,481 ,000 

Intra-groupes 17,395 70 ,248   

Total 57,890 72    

Q20 

Inter-groupes 50,197 2 25,098 98,530 ,000 

Intra-groupes 17,831 70 ,255   

Total 68,027 72    

Q21 

Inter-groupes 41,269 2 20,634 72,749 ,000 

Intra-groupes 19,855 70 ,284   

Total 61,123 72    

 الحروف_مخارج_تمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 46,325 2 23,163 125,579 ,000 

Intra-groupes 12,911 70 ,184   

Total 59,236 72    

Q22 

Inter-groupes 45,786 2 22,893 90,152 ,000 

Intra-groupes 17,776 70 ,254   

Total 63,562 72    

Q23 

Inter-groupes 55,287 2 27,644 177,900 ,000 

Intra-groupes 10,877 70 ,155   

Total 66,164 72    



Q24 

Inter-groupes 60,862 2 30,431 94,643 ,000 

Intra-groupes 22,508 70 ,322   

Total 83,370 72    

Q25 

Inter-groupes 78,160 2 39,080 162,318 ,000 

Intra-groupes 16,853 70 ,241   

Total 95,014 72    

Q26 

Inter-groupes 51,772 2 25,886 68,942 ,000 

Intra-groupes 26,283 70 ,375   

Total 78,055 72    

 والمقطعي_الكلمي_التمییز_قدرة_مستوى

Inter-groupes 57,662 2 28,831 144,597 ,000 

Intra-groupes 13,957 70 ,199   

Total 71,620 72    

Q27 

Inter-groupes 49,681 2 24,841 111,615 ,000 

Intra-groupes 15,579 70 ,223   

Total 65,260 72    

Q28 

Inter-groupes 27,193 2 13,597 59,748 ,000 

Intra-groupes 15,930 70 ,228   

Total 43,123 72    

Q29 

Inter-groupes 38,708 2 19,354 79,354 ,000 

Intra-groupes 17,073 70 ,244   

Total 55,781 72    

Q30 

Inter-groupes 53,384 2 26,692 97,778 ,000 

Intra-groupes 19,109 70 ,273   

Total 72,493 72    

 الكلمات_سجع_قدرة_مستوى

Inter-groupes 41,513 2 20,757 121,212 ,000 

Intra-groupes 11,987 70 ,171   

Total 53,500 72    

 الفونولوجي_الوعي_مستویات

Inter-groupes 51,807 2 25,903 153,757 ,000 

Intra-groupes 11,793 70 ,168   

Total 63,599 72    

 
 



 
Test-t 
 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 11246, 96086, 3,6595 73 الفونیمي_التمییز_قدرة_مستوى

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8837, 4353, 65949, 000, 72 5,864 الفونیمي_التمییز_قدرة_مستوى

 
 
Test-t 
 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 11677, 99770, 3,4452 73 التنغیم_دالالت_تمییز_قدرة_مستوى

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 6780, 2124, 44521, 000, 72 3,813 التنغیم_دالالت_تمییز_قدرة_مستوى

 
 
Test-t 
 



 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 10616, 90704, 3,7363 73 الحروف_مخارج_تمییز_قدرة_مستوى

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 9479, 5247, 73630, 000, 72 6,936 الحروف_مخارج_تمییز_قدرة_مستوى

 
 
Test-t 
 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 11673, 99736, 3,4438 73 والمقطعي_الكلمي_التمییز_قدرة_مستوى

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 6765, 2111, 44384, 000, 72 3,802 والمقطعي_الكلمي_التمییز_قدرة_مستوى

 

 

 

 

 
 



Test-t 
 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 10089, 86201, 3,7500 73 الكلمات_سجع_قدرة_مستوى

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 9511, 5489, 75000, 000, 72 7,434 الكلمات_سجع_قدرة_مستوى

 
 
Test-t 
 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 11000, 93985, 3,6132 73 الفونولوجي_الوعي_مستویات

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8325, 3940, 61324, 000, 72 5,575 الفونولوجي_الوعي_مستویات
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  ملخص 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستويات الوعي الفونولوجي مللعمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي 

ركز على مستويات الوعي الفونولوجي املتمثلة يف مستوى  ،ومن أجل ذلك مت تصميم استبيانباالعتماد على مهارة االستماع القراءة 

قطعي ،ومستوى متييز سجع ،مستوى متييز دالالت التنغيم ،مستوى متييز خمارج احلروف ،مستوى التمييز الكلمي وامل التمييز الفونيمي

  :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وهي .معلم يف والية جيجل  73على إلكرتونيا  ومت توزيعه.الكلمات 

  .ة يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي القراءة متوسطمستوى الوعي الفونولوجي ملعلمي املرحلة االبتدائي -

  .مستوى قدرة التمييز الفونيمي لدى معلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي القراءة متوسط -  

  .عسريي القراءة متوسط  مستوى قدرة متييز دالالت التنغيم لدى معلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ -

  .مستوى قدرة متييز خمارج احلروف لدى معلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي القراءة مرتفع -

  .مستوى قدرة التمييز الكلمي واملقطعي لدى معلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي القراءة متوسط -

  . توى قدرة متييز سجع الكلمات لدى معلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية للتالميذ عسريي القراءة مرتفعمس -

توجد فروق يف مستويات الوعي الفونولوجي ملعلمي املرحلة االبتدائية يف املواقف التعليمية ككل  للتالميذ عسريي القراءة تعزى  -

  ).اخلربة،التخصص(ملتغريي 

  :لمات المفتاحية للدراسة الك

  .مهارة االستماع ة،التالميذ عسريي القراء ،املواقف التعليمية ،معلمي املرحلة االبتدائية ،الوعي الفونولوجي

Abstract  
This study aimed to know primary school teachers& levels of phonological 

awareness in the educational situations with dyslexic pupils, by relying on listening 
skill. A questionnaire was designed, and it focused on the  phonological awareness 
levels represented by: phonemic levels, tonal semantics levels, letter exits levels, Speech 
and syllabic levels, and word co-ordination levels. The questionnaire was distributed 
electronically to 73 teachers in the state of  Jijel. The study reached a set of results as: 
- The level of phonological awareness of primary school teachers in educational 
situations for dyslexic pupils is average. 
- The level of phonemic distinguishion skill of primary school teachers in 
educational situations for dyslexic pupils is average. 
- The level of skill to distinguish the indications of intonation for primary school 
teachers in educational situations for dyslexic students is average. 
- The level of skill to distinguish letter exits among primary school teachers in 
educational situations for dyslexic pupils is high. 
-The level of verbal and syllabic recognition skill of primary school teachers in 
educational situations for dyslexic pupils is average. 
-The level of discerning skill to distinguish the words of primary school teachers 
in educational situations for dyslexic pupils is high. 
- There are differences in the levels of phonological awareness of primary 
school teachers in educational situations as a whole for dyslexic pupils due to 
the two variables (experience, specialization). 
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