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: ملخص

 حياة يف الطفل حق على بروتوكوالت، من عنها تناسل ما مع الطفل، حقوق التفاقية ادلتضمنة اإلنسان حلقوق الدولية عاىداتامل تقر

 يف واإلمكان بالقصد الطفل ينخرط بو إذ احلقوق ىذه أىم التعليم يف احلق ويعد. إعلال أو استغالل، أو دتييز، شوائب تشوهبا ال سليمة
 كان فقد  التعليم؛ يف حقو للطفل تكفل الدولية وادلواثيق ادلعاىدات كل كانت وإذا حلقوقو، إدراكو حد على جباتووا يدرك وبو رلتمعو،

  بتجاوزىا، الكفيلة البيداغوجية الوسائل تعلماهتم يف سلتلفة صعوبات يعانون الذين لألطفال التعليمية ادلؤسسة تضمن أن الالزم من

 القراءة تعلم مستوى على األطفال بعض تعًتض اليت التعلم صعوبات يف النظر إمعان يروم ميداين حبث على احلالية دراستنا تستند

. لتجاوزىا الكفيلة ادلساعدة سبل واقًتاح وتعلمهما، والكتابة

 طوال يدوم ما ومنها بيداغوجية، سياقية أو معرفية، فردية مبتغَتات مقًتناً   رفياً  يكون ما منها سلتلفة، مظاىر التعلم صعوبات تأخذ

   سلتلفة مقاربات تبٍت إىل اجملال يف الباحثُت دفع الذي الشيء عنها؛ وانقطاعهم دراستهم يف فشلهم إىل مؤدياً  األطفال دتدرس فًتات

: أربعة توجهات تؤطرىا الظاىرة دلعاجلة

  وقائية، إجراءات اختاذ -

  فال،األط منها يعاين اليت الصعوبات لنوعية نسقية رؤية امتالك -

.  الصعوبات ذلذه ادلسببة ادلتغَتات توافق فارقية بيداغوجيا توفَت -

. منها التخفيف أو جتاوزىا على الوسائل بكل العمل -

 السلك من الثانية السنة من ومتعلمة متعلم 100 عند الفونولوجي الوعي ضعف عن النارتة التعلم صعوبات على البحث ىذا يف سنركز

 خاص تدرييب برنامج اعتماد مع اجلهرية، القراءة مسارات ميس خلل من عنو يًتتب وما سنوات، 7 إىل 6 بُت ما مارىمأع تًتاوح االبتدائي

 الكشف يساىم حد أي إىل وسنرى. هنائيا جتاوزىا أو الصعوبات، ىذه حدة من التخفيف أىدافو من يكون الفونولوجي الوعي بتنمية

 تعميق ويف ،(الدراسة عن انقطاعهم أي) االبتدائية ادلرحلة من ادلتعلمُت تسرب احتماالت جتاوز يف لتقوميها ادلبكر والتدخل الظاىرة، عن

 .أيضا وتطويرىا ومتغَتاهتا، التعلمية التعليمية العملية لثوابت فهمنا

 ادلدرسة  –الفونولوجي الوعي تطوير برنامج  -القراءة- الفونولوجي الوعي -التعلم صعوبات  -التعلم يف احلق -الطفل :المفاتيح الكلمات

 .ادلغربية
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Abstract:  

International treaties of human rights, which include the convention on children’s rights, recognize the child's right to a 
life without discrimination, exploitation, or neglect. The right to education is the most important of all these rights as it 
helps the child to engage in his community, and enables him to understand his duties and to be aware of his rights. In fact, 
if all international treaties and conventions ensured the child's right to education, it would be necessary for educational 
institutions to ensure to children, who suffer from various learning deficiencies, the right to pedagogical tools to overcome 
their learning deficiencies. 
Our research is based on a field study that intends to shed light at the learning difficulties faced by some children during 
their reading and writing learning phases; we will also suggest therapeutic ways to overcome these deficiencies.  
There are many aspects of learning deficiencies, some of which is circumstantial and depends on the individual and 
cognitive conditions of the individual. Others are contextual or pedagogical, and might last throughout the schooling of 
children, leading to their failure in school, or their dropping off. This situation prompted researchers in the field to adopt 
different approaches to address the phenomenon, namely:  
- Take preventive measures; 
- Adopt a systemic vision of the quality of the difficulties experienced by the children;  
- Provide pedagogical tools that vary according to the variables causing these deficiencies;  
- Work by all means to overcome or mitigate the deficiencies.  
We will focus in this research on learning difficulties arising from the lack of phonological awareness of 100 pupils of the 
second year of primary school aged between 6 to 7 years.  We will address the problems they face during loud reading 
through the adoption of a special training program of phonological awareness development, which aims at alleviating 
these difficulties, or eliminating them at once.  
In addition, we will see to what extent an early identification of those difficulties and an early intervention for treatment 
contributes to overcoming the problem of primary school discontinuation. Moreover, we will learn more about the 
scientific fundamentals of teaching-learning processes, their different manifestations, and their evolution. 
Key words: child - right to learn - Learning difficulties - Phonological awareness - reading- A phonological awareness 
development program - Moroccan School 

 

 

 



 تقديم. 1

 االتفاقيات سلتلف يف وثوابتو مقاصده وتعززت ،1948 عام يف اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن بصدور دولياً  التعليم يف احلق ترسخ أن منذ

 بنوده وأجرأة احلق ىذا مضمون اعتماد شأن يف لدولا انقسمت الدولية؛ احلقوقية وادلؤسسات ادلراكز مبختلف التنمية وخطط  الدولية،

 وقسم تنفيذياً، يبلوره وال تشريعياً  يعتمده وقسم التطبيق، مقتضيات لو يوفر وال نظرياً  باحلق يقر قسم:  سلتلفة أقسام الوطنية دساتَتىا يف

. اليومية احلياة تفاصيل يف تفعيلها سبل ميتلك وال مضامينو، كنو يدرك ال

 يف التعلم مهام ومباشرة التمدرس، فرص توفَت على يقتصر ال صعوباتو، جتاوز يف واحلق التعليم يف احلق بشأن ىذا مقامنا يف صدهنق ما إن
 ىذه من تكون أن يف احلق أيضاً  بو نقصد ولكننا التعلمية، التعليمية العميلة إلقامة الدنيا الشروط فيها توفرت وقد ادلؤسسات

 مسالك وتوفَت التعلم، على األطفال مساعدة على بالعمل احلق ىذا تعزيز مقتضيات تتبع على حرص ليها،ع والقائمُت ادلؤسسات،

 كانت كيفما فيو يواجهها قد اليت الصعوبات من ادلختلفة األنواع جتاوز على عوناً  للطفل يشكل أن ميكن ما كل توفَت خالل من إصلاحو

. ادلقدس حلقا هبذا دتتعو يف الطفل صادفت وأىن طبيعتها،

  التعلم يف حقو وأن. كثَتة، وصعوبات دلشاكل تعلمو يف معرض الطفل أن إىل التعلم، يف احلق تعزيز باب ضمن التنبيو، البحث ىذا يروم

: ادلمارسة يف منو التمكن شروط ميس قد ما بتجاوز الكفيلة الشروط كل توفَت خالل من وكامالً  صحيحاً  تفعيلو على القائمُت يلزم

. واضطرابات ومعيقات، بات،صعو

 ما بُت و التعلم، صعوبات أمر من عليو سنشتغل ما بُت وإجرائياً  منهجياً  الفصل البحث، ىذا مباشرة يف األويل، التحديد مقام يقتضي

 اآلخر عن بو خيتلف سلصوص رلال التعلم باب يف لو منهما صنف كل أن ذلك ،"التعلم اضطرابات"و ،"التعلم معيقات: "عليو يصطلح

.  عميقاً  اختالفاً 

 فيما ذلا  مشاكل من األويل، التعليمي مسارىم يف التالميذ، من كبَت عدد يواجهو قد ما حتديد ،"التعلم صعوبات" باب من يهمنا ما

 ميس قد الذي التعقيد يف وتتحدد وثيقاً، ارتباطاً  بالتلميذ فيو الصعوبة ترتبط فردي األول: اثنُت مسبنب ادلقام ىذا يف عليو االشتغال  نعتزم

 وفق موجهاً  حولو مبن عالقتو يف يكون ألن التلميذ يدفع اجتماعي والثاين. امتالكها ادلراد وادلعارف ادلعريف،/الفكري ظلوه بُت العالقة

 وبسياق األستاذ،وب التالميذ، بباقي عالقتو) اجتماعية ميكرو أخرى واعتبارات ،(واجملتمع واحلي، العائلة،) اجتماعية ماكرو اعتبارات

(.  التعلم

 تقدير على األمر سنحمل منعزل، عامل عن ناشئة التعلم صعوبات اعتبار فكرة عن التخلي ضرورة علينا يفرض النسقي ادلنظور وألن

 دليذالت تعلم مسارات يف" الصعوبة" عمق  تغذية يف حاااً  عامالً  والشعوري ادلعريف بُت واالجتماعي، الفردي بُت التفاعل أبعاد

(Lapointe, L & al, 2003, P : 8 .)على منا تركيزاً  التعلم، صعوبات مسببات من األول الوجو يف اخلوض العمل، ىذا يف نعتزم، أننا غَت 

. تعلم كل أساس باعتبارعلا والكتابة القراءة على القدرة تطال صعوبات عمق تشكل( بالتحديد فونولوجية) لسانية ثوابت
  

  للبحث النظري اإلطار. 2

 أن فمنذ. وتعلمهما العربية والكتابة القراءة تعليم قضايا على اشتغالنا يف معرفياً  توجهاً  نرتضيو فيما العمل، ذلذا النظري العمق يتحدد

 ونادلك أعلية  طلترب وضلن( ( 2013) ه وبلمكي، وبوعناين،م ،(أ2010)و( 2006)و( ب2004) م بوعناين،) اجملال ىذا يف أحباثنا باشرنا

 وتارة والكتابة، القراءة فعلي حتقيق يف الفونولوجية الوساطة قيمة بتثبيت تارة العربية، للغة التعلمي التعليمي الفعل تدعيم يف الفونولوجي

. بتعليمهما ادلرتبطة ادلعرفية االسًتاتيجيات جتديد يف الفونولوجي الوعي دور بتأكيد أخرى



 غنية معرفية آفاق صوب وتعلمهما والكتابة القراءة بتعليم  االىتمام اللغات ديداكتيك رلال يف احلديثة واألحباث الدراسات وجهت لقد

 نفسية -لغوية ختمُت لعبة رلرد القراءة اعتبار على يتأسس كان الذي القدًن للتصور سلالفاً  القراءة لفعل نظرهتا عمق تؤسس ومتفاعلة،

(Goodman, 1965a .)للنسق ادلشكلة الصوتية للقطع مفصل إدراك على فيو ادلعرفة عناصر يؤثث فونولوجي وعي من تقتضيو مبا فالقراءة 

 فعالً  ادلطاف هناية يف ستصبح للكلمات؛ والسريع الدقيق التعرف على وقدرة ادلقطعي، التأليف مببادئ مدققة ومعرفة للغة، الصويت

 من واخلطية، النطقية وترابطاهتا الصوتية، الوحدات على بالتعرف تسمح اليت ادلعاجلات أنواع من العديد بتفعيل ادلتعلم يلزم" ذىنياً  لسانياً 

 مع التوزيعية عالقاهتا من ذلا مستجلبة أو الداخلية، بنيتها يف مقررة تكون داللة من بو توحي وما ادلعجمية الوحدات تعيُت وعلى جهة،

(.  50: ص ،2013 ه بلمكي، و م اين،بوعن" )أخرى جهة من أكرب لسانية متوالية داخل أخرى لسانية عناصر

 ادلسالك جوىر يف تغيَتات صاحبتها للقراءة ادلعرفية الرؤية صياغة إعادة أن األحباث، ىذه نتائج أفرزتو ما خالل من جلياً، بدا لقد

 ثالث بوجود اإلقرار إىل أفضى الذي الشيء وتعلمو؛ القراءة فعل تعليم على وديداكتيكياً  بيداغوجياً  تشتغل اليت واإلجرائية النظرية

: أساسية مراحل

 اللوغوغرافية ادلرحلة -

 األلفبائية ادلرحلة -

 اإلمالئية ادلرحلة

 االقتضاء يف بعيداً  الذىاب من مكن كما اللغة؛ تعليم مناىج إصلاح شروط تعزيز يف الشمولية للطريقة معارضة ادلقطعية الطريقة واقًتاح

(. Stanislas, D. 2007) القراءة نورونات على االشتغال إىل الوصول حد القرائي الفعل منشإ لفهم  ادلعريف

 قد اليت الصعوبات جتاوز لغرض ادلوجهة التدريبية الربامج تطورت والكتابة، القراءة مسارات تعليم يف اجلديدة األساليب انتشار ومع

 كفاءات تطوير على التدريبية مضامينها يف توزعت و( Morin, M-F & Montésinos-Gelet, I, 2007) ادلسارات ذلذه ادلتعلمون يصادفها

: التالية ادلستويات على موزعة اللسانية خصوصياهتا بتنوع ارتباطاً  صعوبة  كل من ادلشكل موطن مست سلتلفة،

 معجمي-التحت ادلستوى -

 ادلعجمي ادلستوى -

 معجمي-الفوق ادلستوى -

 االعتبار بعُت تأخذ  ومعرفية لسانية ثوابت بُت يوافق كونو يف الدراسة ىذه يف نقًتحو الذي التدرييب الربنامج خصوصية تتحدد

 على اللغة لتعلم تنظر اليت ادلعرفية والديداكتيكا ادلعرفية اللسانيات يف احلديثة الدراسات نتائج ويستثمر العربية، للغة الربامًتية اخلاصيات

. التعليمي الفعل مضمون تشكل لسانية،  معلومات دلعاجلة واعية معرفية مسارات رلموع  أنو

 اإلجرائية، خطواتو يف كما زلتواه يف يستوعب أن على قدرتو اآلخر، دون تدرييب برنامج لفاعلية يؤسس ما  بأن التذكَت مفيداً  يكون قد

 أنواع من نوع لكل خيلق أن من ودتكنو... و واىرىا ووقائعها، بعناصرىا، ودتيزىا التعلم، موضوع اللغة عنها تعرب اليت اللسانية البنية غٌت

 .وتقوميو اخللل تقييم يف فعالة وطرائق جتاوزىا، يف ادلعامل واضحة اسًتاتيجيات ادلتعلم، عند تعلمها مسالك تكتنف قد اليت الصعوبات

 الميداني البحث. 3

 بادلدرسة االبتدائي ادلستوى من الثانية لسنةا تالميذ ترافق اليت التعلم صعوبات تعيُت على البحث ىذا من ادليداين الشق يف سنعمل

 الفونولوجي الوعي لضعف سلبية تأثَتات بوجود ادلتعلقة فرضياتنا من والتحقق. والكتابة القراءة تعلمهم مبسارات ارتباطاً  ادلغربية العمومية



 لدى الفونولوجي الوعي تنمية يف ادلقًتح شادياإلر التدرييب الربنامج فعالية دلدى ىذه دراستنا يف سنحتكم  كما اجلهرية، القراءة على

. اجلهرية القراءة مبكون ادلتصلة تعلماهتا يف صعوبات من تعاين اليت االختبارية اجملموعة

: البحث فرضيات. 1.3

: العامة الفرضية. 1.1.3

 ويساىم الثاين، االبتدائي القسم وىمست من ادلتعلمُت لدى والكتابة القراءة تعلم يف صعوبات بروز إىل الفونولوجي الوعي ضعف يؤدي

 أو حدهتا، من التخفيف يف ادلستوى، ىذا من القرائية الصعوبات ذوي ادلتعلمُت لدى الفونولوجي الوعي لتنمية ادلقًتح التدرييب الربنامج

. هنائياً  جتاوزىا

: اإلجرائيتان الفرضيتان. 2.1.3

 على يؤدي شلا واجلمل بالكلمات الصحيح والنطق اللغوية، لألصوات ليمالس التحقيق على سلباً  الفونولوجي الوعي ضعف يؤثر -

. والكتابة القراءة تعلم يف صعوبات

 صعوبات جتاوز يف يساىم كما لديهم، القرائي األداء حتسُت يف األطفال عند الفونولوجي الوعي لتطوير ادلوجو التدرييب الربنامج يساىم -

. كلياً  أو جزئياً  والكتابة القراءة تعلمهم

:  الدراسة عينة. 2.3

 ادلرحلة ىذه أن ذلك شهرا، 96 إىل 84 بُت ما أعمارىم تراوحت ابتدائي، الثاين ادلستوى من ومتعلمة متعلم 100 من الدراسة عينة تألفت

  صحيحة،ال للقراءة الضرورية ادلهارات واكتساب الفونولوجي الوعي اكتمال مرحلة توافق التعليمية الطفل حياة من العمرية

 بنت أااء ومدرسة أحد، ومدرسة حذافة، بن اهلل عبد مدرسة: ىي زرىون مبدينة سلتلطة عمومية مدارس ثالث من العينة ىذه واختَتت

.   بكر أيب

 اتصميمو مت اختبارات بواسطة ذلك قياس مت وقد الفونولوجي، الوعي يف بضعف تتصل قرائية صعوبات من العينة أفراد ادلتعلمون يعاين 
 كل ضمت حيث اختبارية، ورلموعة ضابطة رلموعة متساويتُت، رلموعتُت إىل متعمدة بطريقة العينة أفراد توزيع مت كما الغرض، ذلذا

%.  50 االختبارية العينة ونسبة% 50 الضابطة العينة نسبة دتثل.  ومتعلمة متعلماً  50 رلموعة

. السن سطومتو الجنس حسب العينة أفراد توزيع(: 1)رقم الجدول

 مختلطة عمومية: المدارس

 السن متوسط

 بالشهور

 الجنس العدد المئوية النسب

 ذكر 50 50% 90.34

 أنثى 50 50% 91.04

 المجموع 100 100% 90.96



 االختبارات. 3.3

 قبلية باختبارات والقيام ،االختبارية للمجموعة بالنسبة بعدية اختبارات مث التدريب، مث قبلية، باختبارات القيام البحث طبيعة تستلزم

 بالنسبة فاجلمل، والكلمات، الصوتية، وادلقاطع القطع نطق على الربنامج تأثَت قياس مث. الضابطة للمجموعة بالنسبة بعدية واختبارات

. االختبارية اجملموعة عينة ألفراد

: مرحلتُت على االختبارات ت أصلز

 اقًتاب توافق اليت الفًتة وىي يونيو شهر أواخر( 2012-2011) سنة يف( التدرييب اإلرشادي مجالربنا تطبيق قبل أي) قبلية األوىل ادلرحلة -

.  الدراسية السنة يف ىدفاً  ادلسطرة والنوعية األساسية الكفايات جلميع امتالكو استكمل قد ادلتعلم يكون حيث الدراسي، ادلوسم هناية

-2012) ادلوالية الدراسية السنة من يونيو شهر أواخر يف كانت وقد( التدرييب اإلرشادي الربنامج تطبيق بعد أي) بعدية الثانية ادلرحلة -

 الصويت للنسق ادلشكلة الصوتية ادلكونات كل من بالتمكن اخلاصة ادلرحلية الكفايات فيها تكون أن يفًتض اليت ادلرحلة وىي ،(2013

. ادلتعلمُت لدى حتصلت قد العربية للغة

: ىي فرعية اختبارات أربع من امالع االختبار يتكون

:  األول االختبار. 1.3.3

: اإلختبار وصف -

 الثالث القصَتة احلركات مع متتلفاً  انتظم ما ومنها حركات، بدون مسكنا قدم ما منها العربية، صوامت كل من األول االختبار يتكون

. متنوعة مقاطع بذلك مشكالً ( والكسرة والضمة، الفتحة،)

: ختباراال من اذلدف -

 العناصر من عنصراً  باعتبارىا أو السياق، عن ومنعزلة مستقلة الصوتية القطع بنطق اخلاصة ادلتعلمُت مهارة تقييم االختبار ىذا من اذلدف

. ادلقاطع لبعض ادلشكلة

:  الثاني االختبار.  2.3.3

: االختبار وصف -

 ادلوقع)  الكلمة من سلتلفة مواقع يف تتوزع صوتية قطعة وعشرين ذتانية تستهدف كلمة وذتانُت أربعة من الثاين االختبار يتكون

 وعشرون وذتانية الوسط، يف أخرى وعشرون وذتانية الكلمة، بداية يف صوتية قطعة وعشرون ذتانية(. اخلتامي ادلوقع الوسط، االستهاليل،

(. كلب)  للكلمة اخلتامي ادلوقع يف( عبَت) الوسط يف( بطة) للكلمة االستهاليل ادلوقع يف/ ب/ صوت: ذلك أمثلة من. الكلمة هناية يف

: االختبار من اذلدف -

(. هناية وسط، بداية،) الكلمة سياق يف الصوتية القطع نطق مهارة تقييم ىو االختبار ىذا من اذلدف

: الثالث االختبار. 3.3.3

: االختبار وصف -

. رتلة وعشرين ذتانية من سلتلفة مواقع يف منتظمة صوتية قطعة وعشرين ذتانية من االختبار ىذا يتكون

: االختبار من اذلدف



.   ادلعٌت تامة رتل سياق يف الصوتية، القطع نطق مهارة تقييم ىو االختبار ىذا من اذلدف

: الرابع االختبار. 4.3.3

:  االختبار وصف -

 الصوامت كل تضمينو مت االبتدائي، التعليم من ادلرحلة ىذه متعلمي متناول ويف ادلفردات، مفهوم قرائي نص من االختبار يتكون

. أجزائو من سلتلفة مواقع داخل توزعت وقد العريب األلفبائي للنظام ادلشكلة

:  االختبار من اذلدف -

. قرائي نص يف الصوتية القطع نطق مهارة تقييم ىو االختبار ىذا من اذلدف

 الضبط يستهدف الذي التجريب بغرض وذلك النهائية، صيغتها يف ىزةجا تصبح أن قبل ادلراحل، من مبجموعة االختبارات مرت لقد

: يلي فيما نلخصها مراحل وىي والتعديل، والًتتيب

 األكثر والكلمات ادلفردات ورصد االبتدائي، التعليم من الثاين للقسم العربية اللغة بتدريس اخلاصة ادلدرسية الكتب زلتويات حتليل -

. االختبارات بناء يف استثمارىا قصد فيها تداوالً 

. بالدراسة ادلقصودة ادلهارات مع االختبارات انسجام ومدى بلوغها، ادلراد األىداف حتديد -

 أىداف مع توافقها مدى من للتأكد سلتلفة، مغربية جامعية مؤسسات من ادليدان يف الباحثُت من رلموعة طرف من االختبارات حتكيم -

.  الدراسة لعينة ادلشكلُت التالميذ ومستوى ادليداين حبثنا

 :يلي فيما صلملها تطبيقها، قبل مدققة إجرائية دلراحل االختبارات رلموع إخضاع مت وقد

 .احملكمُت حتكيم على بناء لالختبارات أولية مراجعة

 . ابتدائي الثاين ادلستوى من زلدودة عينة على لالختبار أويل جتريب

 .الصعوبة معدل حسب االختبارات مراجعة

 .اختبار كل إلصلاز الالزم الزمٍت ادلتوسط بطض

 . ادلطلوبة للمؤشرات تستجب مل اليت اجلمل أو الكلمات بعض حذف/  تعديل

 .ادلصاحبة ادلعلومات تسجيل وكيفية اجتيازه، وطريقة االختبار، إصلاز طريقة لتوضيح ادلالحق ضبط

 .النهائي ادليداين للعمل استعداداً  يقات،وادلع ادلشاكل كل لتفادي النهائي، شكلها يف االختبارات ضبط

: االختبارات نتائج. 4.3

 القبلي التطبيق اختبارات نتائج. 1.4.3

 آليات عرب ومعاجلتها العلل لرصد زلاولة إال ىو ما اجلهرية، القراءة بصعوبة ادلتعلقة ادلشكالت عن اإلجابة وزلاولة اإلشكاالت مقاربة إن

 وادلرتبط ادلطروح الفرضي الًتتيب احًتام ضرورة تستوجبو ما وفق وتكميمها عليها، احملصل عطياتامل استثمار تروم عامة ووسائل

:  ادلدروسة بالعينات

. الصوتية ادلقاطع الختبار القبلي التطبيق نتائج تفريغ.  1.1.4.3



 يتعدى ال وكيفية، موضعاً : النطق يف لصعوبةا تطلها مل اليت اللغوية األصوات عدد أن وادلقاطع، الصوتية القطع اختبار نتائج من يتبُت

 ،/ن/ ،/م/ ،/ل/ ،/ف/ ،/ع/ ،/ز/ ،/د/ ،/ت/ ،/ب/ ،/أ: /وىي. العربية اللغة أصوات رلموع من النصف يقارب ما أي صوتاً، عشر ثالثة
/.  ي/ ،/و/ ،/ىـ/

 الصوتية القطع أن نالحظ الصعوبة؛ وغياب ةالسالم مبقياس ارتباطو يف وموضعو، اللغوي الصوت متغَت رصد يف الرغبة من وانطالقاً 

:  إىل نطقها موضع وفق تنتظم وكيفية، موضعاً  النطق، السليمة

". الواو"و" ادليم"و" لباء ا: "  شفهية أصوات

". النون: "خيشومي صوت

" الفاء: "أسنانيي شفوي صوت

" الزاي" و"الالم"و" الدال" و" التاء: "أسنانية لثوية أصوات

" لياءا: "غاري صوت

" العُت: "حلقي صوت

" اذلاء: "حنجري صوت

 عن بالكشف ارتباطاً  خلصوصياتو ادلالئم التفسَت وإقامة وسالمتو، النطق صعوبة مقارنة زلاولة ىو التصنيف ىذا استعراض من غرضنا إن

 مبوضع ارتباطها يف الصعوبة، نوع صدر تروم البحث مقصدية أن ذلك. أعاله للتصنيف تبعاً  الصوتية، القطع ادلتعلم ينطق هبا اليت النسبة

. وجتانسها تقارهبا حد على الصوتية القطع بُت القائمة والتداخالت فيها، النطق سالمة وبيان صوتية، قطعة كل نطق

 :اخللل موضع الصوتية القطع الختبار  القبلي التطبيق  نتائج تفريغ.  2.1.4.3

 قمنا لذلك وكيفية، موضعاً  هبا النطق حد على ادلصوت اجلهاز يف اخللل موضوع تيةالصو القطع أدناه،( 1) ادلبيان خالل من سنرصد،

. ذلوية/ وطبقية غارية،/ وحلقية أسنانية، بُت وما أسنانية، لثوية قطع: إىل نطقها موضع حسب الصوتية القطع بتصنيف



 
 اخللل موضوع الصوتية للقطع النطقي التقييم 1: رقم ادلبيان

 

 ال النطق كيفية يف اخللل دام ما أساساً  النطق مبواضع مرتبطة النطقية ادلشاكل أن اخللل، موضوع الصوتية القطع نطق ًنتقي من وادلالحظ
 النطق موضع يف اخللل نسب وفقها دتركزت اليت اللغوية األصوات رلموعات ترتيب أن كما/. الطاء: /ىي واحدة صوتية بقطعة إال يرتبط

: كاآليت جاءت

 

 اللغوية باألصوات النطق في  الصعوبة نسب(: 2)مرق الجدول

 غارية حلقية أسنانية بُت ما ذلوية طبقية أسنانية لثوية اللغوية األصوات

%  10%  24%  26%  38 للخلل ادلئوية النسب رلموع

 

 مث ،"اخلاء"و" الثاء" وبعدىا" الصاد:"ـف"  القاف" مث" الذال" تليها ،"السُت: "بـ النطق يف تتمثل الصعوبة من نسبة أعلى أن جلياً   هر وقد
". الظاء"و" الشُت"و" احلاء" وأخَتاً  ،"الراء"و" الكاف" و" الغُت"

:  الكلمات نطق الختبار القبلي  التطبيق نتائج.  3.1.4.3

( 2) رقم ادلبيان وميثل. وهناية ووسطا، بداية، الكلمات، داخل مواقعها بتنوع وإبداالً  وحتريفاً، حذفاً،: اللغوية باألصوات النطق خلل يتنوع

. ادلفحوصة العينة لدى الكلمات، داخل الصوتية بالقطع النطق اختبار نتائج



 
 أو بأخرى، قطعة بإبدال األمر تعلق سواء الكلمة، يف مواضعها بتنوع يتنوع الصوتية بالقطع النطق يف اخللل أن( 2) رقم  ادلبيان من  يتضح

. الكلمات داخل مواقعها باختالف االختبار، موضوع ادلختلفة، الصوتية القطع نطق صعوبة عن ادلعربة النسب وختتلف. كلية حبذفها

 على مؤشراً  ذلك فيكون اخللل هبا يتكرر اليت ادلواقع خالذلا من نتبُت صرفة منهجية لغاية بادلواقع ارتباطاً  اخللل نسب حتديد مت  لذلك،

. اللسانية ادلتواليات داخل وتواردىا ورودىا سياق يف طبيعتها و الصعوبة موطن تعيُت

% 2 بُت تراوحت متفاوتة، نسباً  الكلمة يف الصوتية القطع نطق  مواضع رتيع يف اإلبدال وخاصة باإلبدال ادلرتبط اخللل سجل لقد

 وسجلت ،"الثاء"و" الضاد"و" ءالظا"و" العُت:  "لـ بالنسبة %6و ،"اخلاء"و" الصاد: "لـ بالنسبة %4 و ،"الكاف"و" الطاء: "لـ بالنسبة

 بنطق مشوباً  االختبار موضوع اللغوي بالصوت النطق ىنا بو وادلقصود) التحريف، أما". السُت"و" القاف" اختبار يف%  10 نسبة أعلى

 داخل امهاانتظ مواضع كل يف الصوتية القطع حلق فقد  ؛(عربية غَت أخرى لغوية أصوات بنطق ملتبساً  أو أخرى، عربية لغوية أصوات

 أما ،%2 يف دتثلت نسبة، أدىن االختبار يف" الشُت"و" الذال"و" اخلاء"و" احلاء"و" القاف"سجلت وقد. وهناية ووسطاً، بداية،: الكلمة

%. 10 بلغت نسبة أعلى" السُت" سجل حُت يف ،% 4 سجلت فقد ،"العُت"و ،" الصاد"و ،"الراء"

 يف سجلنا فقد ،(النهاية أو الوسط أو البداية يف دتوضعو حبسب للكلمة، دلشكلةا اللغوية األصوات من صوت حذف) احلذف وأما
 وعلا  ،%2 بنسبة" الكاف" و ،%6 بنسبة"  اجليم" علا صوتيتُت قطعتُت مس احلذف، أشكال من واحداً  شكالً  الكلمات، لنطق اختبارنا

. للكلمة اخلتامي ادلوقع من باحلذف عليهما احملصل النسبتان

  القراءة طالقة الختبار القبلي التطبيق نتائج  .4.1.4.3

 قراءة خالل من وذلك  أنواعها، وتبيان وطالقتها، القراءة سالسة تعًتض اليت العوائق رصد زلاولة  يف القراءة فعل تقييم من الغرض يتمثل

 أشكال أىم على الوقوف بو نتوسل اركمعي فيها مرة ما غَت تتكرر بعينها، ومقاطع صوتية قطعاً  تضمنت وقد بدقة حتديدىا مت رتل

 جهد بذل أو أكثر، أو واحد لغوي صوت تكرار أو أثناءىا، التوقف عدم ىي القراءة فطالقة. السليمة القراءة تعوق اليت الصعوبات

 حدةوا أي تسجيل عدم أو احلاالت، ىذه جتاوز أن ذلك األصوات، على ضغط أو اجلسم، أعضاء لبعض حتريك ،أو عادي غَت حركي

 بلغت حيث. الدراسة عينة رلموع من% 26 تتعدى ال سالمة نسبة عن كشف االختبار لكن تامة، سالمة سليمة القراءة أن يعٍت منها،

 ،% 18 بلغت فقد وادلقاطع الصوتية القطع تكرار نسبة أما ،%14 الواحد الصوت تكرار وصعوبة ،%22 القراءة أثناء التوقف صعوبة نسبة
 أعضاء حتريك وأما ،%2 النسبة نفس األصوات على الضغط و القراءة، أثناء عادي غَت حركي جهد بذل تحاال سجلت حُت يف

(. 3) رقم  ادلبيان يف مبُت ىو كما% 16 نسبة سجلت فقد -بدقة وحتديدىا رصدىا يصعب صعوبة على مؤشر وىو -القراءة أثناء اجلسم



 
 ءةالقرا طالقة اختبار تقييم نتائج 3: رقم ادلبيان

 

 القراءة مهارة الختبار القبلي التطبيق نتائج.  5.1.4.3

 ال ومعاين بدالالت كلمة، 75 كلماتو عدد يتعدى ال لنص الشمولية القراءة يف وادلقاطع الصوتية القطع نطق تقييم االختبار ىذا يف مت
 الكتاب من النص اختيار مت وإجرائية منهجية اتوالعتبار. البحث لعينة ادلشكلُت للمتعلمُت احلسي الذكاء التجريدي مستواىا يتجاوز

 وتقييمها ادلهارات جتزيء مت كما العربية، اللغة ألصوات واألكمل التام اجملموع ليشمل فيو والتصرف ابتدائي األول للمستوى ادلدرسي

  حتديد ومت. النص قراءة صعوبة قياس بيان معها يسهل أجزاء إىل وتقسيمها االختبار يف عليها احملصل النتائج جتزيء من انطالقاً 

.  جيد غَت/جيد: القراءة مستوى باختالف ختتلف أحكام وفق ادلستويات

 النص قراءة اختبار من انطالقا وادلقاطع الصوتية القطع نطق سالمة مهارة تقييم(: 3)رقم اجلدول

 

 التقييم

 

 سليم بشكل المنطوقة والمقاطع الصوتية القطع عدد من انطالقا التقييم سلم

 جيد غير

 

 

 جدا ناقص

 ناقص

 جدا ضعيف

 ضعيف

 المتوسط دون

 متوسط

[3-1 ]

[6-4 ]

 مقطعا/صوتية قطعة  14 من أكثر[   8-7]

[10-9 ]

[11-10 ]

[14-12 ]



 به بأس ال جيد

 مستحسن

 حسن

 جيد

 جدا جيد

 ممتاز

[17-15 ]

[19-18 ]

 مقطعا/صوتية قطعة 14 من أقل[     21-20]

[23-22 ]

[26-24 ]

[28-27 ]

 

(. 3) اجلدول  يف ادلثبتة االختبار نتاج األرقام تعكس حيث القراءة، لنتائج تركيبية خالصة( 4) رقم ادلبيان يف ادلبينة ادلئوية النسب تقدم

 

 
 القراءة مهارة تقييم نتائج 4: رقم ادلبيان

 

 ادلتعلمُت نسبة بلغت إذ للنتائج، حتليلنا عند فيها القول تفصيل إىل سنعود ألسباب القراءة مستوى ضعف االختبار نتائج أوضحت لقد

 جداً  ضعيفة نعتربىا نسبة وىي%  9 نسبة يتعدى ال اجليد ادلستوى كان بينما البحث، عينة رلموع من% 91 النص قراءة يف اجليدين غَت

. البحث عينة دلتعلمي التعليمي وادلستوى القرائي، النص اختبار أداة إىل بالنظر

 

 وفعاليته تدريبيال البرنامج. 4

 تقسيمهم ادلفحوصُت، عند الفونولوجي الوعي لتنمية تدرييب برنامج اعتماد يف اإلجرائية وخصوصيتو حبثنا، يف ادلنهجية الدقة غاية تلزمنا

 فعالية ورصد ارىا،باختب لنا يسمح وما العينة، يف الضابط بُت التمييز على عملنا  أننا أي اختبارية والثانية ضابطة، األوىل: رلموعتُت إىل

 احملصل النتائج ومقارنة البعدية، االختبارات إجراء عند تأثَته من نتحقق حىت األوىل دون الثانية اجملموعة على بتطبيقو التدرييب الربنامج

 والتطبيق العينتُت، ادأفر رلموع عند الفونولوجي الوعي يف اخللل رصد من دتكنا حيث لالختبارات، القبلي التطبيق فبُت. العينتُت يف عليها



 من التأكد يف أساسياً  الزمٍت الفاصل يتحدد اعتمدناه، الذي التدرييب الربنامج صلاعة مدى من جتريبياً  التحقق من مكننا الذي البعدي،

 وإظلا( واحد دراسي موسم) الزمٍت الفاصل ىذا يف احملقق التعلم بعامل جتاوزه يتم مل العينة أفراد يعانيو الذي الفونولوجي الوعي يف اخللل أن

. الغرض ذلذا خصيصاً  وضعناه الذي التدرييب الربنامج بتطبيق

 من العينينت على تطبيقها مت وقد( التدرييب الربنامج اعتماد بعد إصلازىا مت اليت تلك أي) البعدية االختبارات نتائج نقدم أن اآلن يهمنا

.  الربنامج من أفرادىا يستفد مل اليت الضابطة العينة مقابل يف االختبارية العينة على الربنامج تأثَت نسب واستخالص ادلقارنة، حتقيق أجل

 البعدية االختبارات يف الصوتية ادلقاطع نطق تقييم. 1.4

 الصوتية القطع نطق تقييم يف االختبارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة. 1.1.4

 يف التدرييب الربنامج صلاعة مدى قياس بغاية الصوتية، القطع بنطق اخلاص األول لالختبار عديالب التطبيق نتائج( 5) رقم  ادلبيان يقدم
. اللغوية األصوات نطق يف ادلسجل اخللل جتاوز

 
 الصوتية القطع نطق يف االختيارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة 5: رقم ادلبيان

 اللثوية الصوتية القطع نطق يف اخللل نسبة تقليص يف مهم دور لو التدرييب الربنامج أن يتضح  ادلبيان، يف ادلثبتة النتائج من وانطالقا

: بنسبة والغارية احللقية الصوتية القطع نطق ويف ،% 99,33: بنسبة أسنانية البُت الصوتية القطع نطق ويف ،%99,6: بنسبة األسنانية

% . 100 بنسبة واللهوية الطبقية الصوتية القطع نطق ويف  ،99,33%

 الكلمات نطق تقييم يف االختبارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة. 2.1.4

 رلموع تضم اليت الكلمات مواضع رتيع يف والتحريف واحلذف، اإلبدال، أي اخللل نوعية على احلديث تركيز ادلقارنة ىذه يف سنحاول

. واللهوية والطبقية والغارية، احللقية و أسنانية، والبُت األسنانية، اللثوية: الصوتية القطع
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 الكلمات نطق يف االختيارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة 6: رقم ادلبيان

 

 فعالية لنا تأكدت الضابطة بالعينة ومقارنتها االختبارية العينة على التدرييب الربنامج تطبيق بعد عليها حصلنا اليت النتائج على اعتماداً 

 السياقات يف التحريف وخلل ،%84.99 بنسبة اإلبدال خلل جتاوز مت إذ ادلتعلمون، منو يعاين الذي اخللل أنواع سلتلف جتاوز يف مجالربنا

 الكلمة مواضع رتيع يف احلذف وخلل ، %93,33 بنسبة الصوتية القطع دلخارج وفقاً  الكلمات نطق خلل و ،%95 بنسبة للكلمة ادلختلفة

. %100 بنسبة

 القراءة طالقة تقييم يف االختبارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة .3.1.4
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 .اجلمل قراءة يف الطالقة تقييم يف الضابطة والعينة االختبارية العينة بُت ادلقارنة( 7) رقم ادلبيان خالل من سنرصد

 
 القراءة قةطال تقييم يف االختيارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة 7: رقم ادلبيان

 

 بنسبة القراءة بطالقة ادلرتبطة ادلشاكل معاجلة يف صلح حيث التدرييب، الربنامج تطبيق بعد العينتُت بُت الواضح الفرق النتائج تظهر

 نةالعي يف% 7 إىل الضابطة العينة يف%  47 من حتولت قد القراءة، طالقة يف مشاكل من يعانون الذين ادلتعلمُت نسبة أن ذلك ،93,09%

. االختبارية

 القراءة مهارة تقييم يف االختبارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة. 4.1.4

. القرائي النص قراءة مهارة تقييم يف االختبارية والعينة الضابطة العينة بُت ادلقارنة( 8) رقم ادلبيان خالل من سنحاول

 
 القرائي النص قراءة مهارة تقييم يف االختيارية ةوالعُت الضابطة العينة بُت ادلقارنة 8: رقم ادلبيان
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 جبالء يظهر( 8) رقم  ادلبيان فإن ادلتعلمُت؛ لدى القراءة مستوى حتسُت ىو الصوتية، ادلقاطع نطق خلل معاجلة من الغاية كانت إذا

 اإلرشادي، الربنامج تطبيق بعد لكن طة،الضاب العينة يف% 9 اجليد ادلستوى نسبة بلغت إذ االختبارية، العينة يف القراءة مهارة حتسن

%. 90 نسبة -اجليد مستواىا يف  -بلغت مهمة بنسبة  ادلختربين ادلتعلمُت عند القراءة مهارة حتسنت

 

: النتائج تحليل. 5

 التعليم من الثانية السنة متعلمي لدى القراءة مهارة بتقييم اخلاصة لالختبارات القبلي التطبيق معطيات بتفريغ اخلاصة النتائج خالل من 

 إىل الكل من االنطالق أي التدريس، يف ادلعتمدة البيداغوجية باالسًتاتيجية ترتبط داللة األخطاء من النوع ذلذا أن تبُت االبتدائي،

 األصوات بُت التمييز إجرائية عنها تغيب واليت تدريسها، وطريقة العربية اللغة أصوات لتقدًن ادلوجهة الدروس مبضمون ترتبط كما اجلزء،

 اللغة أصوات دلقاطع اجليد السمع على العربية اللغة أصوات تدريس يف والًتكيز والغرافيم، الفونيم بُت والربط النطق مستوى على ادلتشاهبة

 .هبا السليم والنطق

 مخسة تشمل ادلوضع، حيث من الصوتية القطع نطق مستوى على ادلرتكبة األخطاء  أن األول باالختبار اخلاصة النتائج أكدت لقد

 الظاء، والطاء، والعُت، والراء، والكاف، والثاء، واخلاء، واجليم، والصاد، والقاف، والذال، السُت،: ىي العربية اللغة يف صوتية قطعة عشر

  على ادلتقاربة الصوامت ينب ونطقاً  اعاً  مييزون ال االبتدائي التعليم من الثانية السنة متعلمي أن إىل راجع وىذا. واحلاء والضاد، والشُت،

" واخلاء احلاء،"و" والغُت العُت"و"والسُت الصاد،" و والذال، والظاء، والدال، الضاد،"  بُت التمييز كعدم النطقي، ادلوضع مستوى

 الصاد يف لذيا التفخيم لوال إذ ادلميزة، ادلالمح مستوى على أغلبها يف االختالف يتحدد اليت" والشُت اجليم،"و ،"والقاف الكاف،"و

 على ادلتشاهبة الصوتية القطع بُت ادلرحلة، ىذه يف ادلتعلم دتييز عدم إىل باإلضافة... داالً  لكان الضاد يف الذي اإلطباق ولوال سينا لكان

. اخلط يف" اءالظ الطاء، والضاد، الصاد،"و" والشُت السُت، و" والدال الذال،" و" والغُت العُت،"  تشابو مثل من اخلطي التمثيل مستوى

 فونيم كل حتويل اسًتاتيجيات تفعيل يف صعوبة غلدون االبتدائي، التعليم من الثانية السنة متعلمي إن القول ميكن لذلك، واعتبارا

 اسًتاتيجيات تدعم اليت الفونولوجية العمليات ضعف كذلك يؤكد شلا مناسب، شفهي نطقي شكل إىل مكتوباً  يرونو أو نطقاً  يسمعونو

. العربية اللغة يف بالفونيم  الغرافيم بارتباط الوعي

 رتيع يف التحريف مث ادلواضع، رتيع يف اإلبدال إىل االبتدائي التعليم من الثانية السنة متعلمي ميول الثاين، االختبار نتائج أ هرت كما

 والثاء، واخلاء، واجليم، والصاد، القاف،و والذال، السُت،: سلصوصة قطع يف اخللل وكثرة ادلواضع؛ رتيع يف احلذف وأخَتاً  ادلواضع،

.   والغُت واحلاء، والضاد، والشُت، الظاء، والطاء، والعُت، والراء، والكاف،

 تدعم اليت الفونولوجية العمليات يف صعوبة غلدون يزالون ال العمرية ادلرحلة ىذه متعلمي بكون النتائج ىذه تفسَت ميكن فونولوجياً،

 إىل( بصري مدخل) مكتوباً  يرونو غرافيم كل بتحويل ذلم يسمح بشكل الفونيمية، –الغرافية  بالتحويالت  صةاخلا  بادلسارات الوعي

 الكلمة أجزاء تتتلف منها اليت الفونيمية الوحدات بوجود الوعي من دتكنهم اليت الكلمات تسنُت فك أي مناسب،( نطقي سلرج) فونيم

 القراءة خالل تتحدد اليت الفونولوجية الوساطة طريق عن أي األلفبائي، الوسيط اعتماد خالل من غالباً  العملية ىذه وتتم ، ومكوناهتا

.  والتحليلية البطيئة
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 تسنيناهتا فك بغية وذلك الكلمات منها تتكون اليت  الصوتية القطع معاجلة على ادلرحلة ىذه خالل ادلتعلمون يركز عملياً،

(Zorman,1999 )البعض على منها البعض ميارسها أن ميكن اليت والتأثَتات وادلصوتات الصوامت بُت جتاوريةال للعالقات إدراك دوظلا 

.    الكلمات داخل  اآلخر

 وحتريك ،%18 بنسبة الصوتية ادلقاطع تكرار يليو ،%22ب نسبة كأعلى الكالم أثناء التوقف تسجيل الثالث االختبار نتائج وأ هرت

 وىي. %4 بنسبة الكالم أثناء جهد وبذل األصوات على الضغط مث ،%14 بنسبة الواحد الصوت تكرار مث ،%16 بنسبة اجلسم أجزاء

 غَت أهنم أي التجميع، آلية مستوى على مشاكل يواجهون االبتدائي، التعليم من الثاين ادلستوى متعلمي بكون تفسَتىا مكن ايل النتائج

 موضوع واجلمل والكلمات الصوتية ادلقاطع تسنينات تفكيك وبالتايل ًن،سل بشكل والفونيم الغرافيم بُت الربط على نسبيا قادرين

 تكون ال اللغوية األصوات أن ذلك الصوتية، القطع بُت والتأثر التأثَت وعالقات التجاورية بالعالقات دتاماً  واعُت غَت أهنم كما االختبار،

 وىو القرائي، النص لتشكيل والكبَتة الصغَتة بُت تنتظم لسانية متواليات داخل استعماذلا خالل من إال اللغة يف تأليفية قيمة ذات

 التجاور حد على بينها فيما ادلقررة االنتظام شروط حبسب. عديدة سياقية و واىر تغَتات موضوع تكون ألن يعرضها الذي الشيء

. والتقارب

 نطقها، وطرائق اللغوية باألصوات الوعي) الفونولوجي وعيال بُت تربط اليت القوية العالقة طبيعة إليها ادلتوصل النتائج ىذه أكدت لقد

 إىل دفعنا ما وىو(... قرائي نص داخل توزيعها وأشكال بالكلمات والوعي بعض، يف بعضها تأثَت وانتظام الصوتية بادلقاطع والوعي

. امع بشكل الفونولوجية ادلهارات وتطوير الفونولوجي الوعي لتنمية إرشادي تدرييب برنامج تصميم

 يعانون ادلتعلمون كان اليت الصعوبات على فيو ركزنا حيث التدرييب، للربنامج تصميمنا بطبيعة ارتباطاً  أيضاً  النتائج ىذه تفسَت وميكن

 عمقو أسسنا أننا كما. والنطقية البصرية: القوتُت كما السامعة القوة إلثارة واأللوان، والصور، الصوتية، ادلؤثرات استخدامنا و منها،

 عددىا يزداد أن على ادلفحوصة، العينة يناسب مبا درس كل خصوصية البسيط عددىا يوافق كلمات ذات قرائية مواد على ادلضموين

 الربنامج أن كما. والفهم والنطق التعرف على قدرهتم تطوير عليهم يسهل حبيث للمتعلمُت، ادلهاري ادلستوى يف ادلتعلمُت بتقدم تدرغلياً 

.  واجلمل والكلمات، احلروف، تناولت اليت والتعزيزية اإلثرائية التعليمية لعاباأل من عدداً  مشل

: خالصات. 6

 يف ادلؤثرة اخللل مواطن عند الوقوف من ومكنتنا الدراسة، ىذه يف منها انطلقنا اليت الفرضيات تأكيد إىل اختباراتنا نتائج بنا أفضت لقد
 لدراسات موافقة جاءت النتائج ىذه أن كما. العربية للغة الفونولوجي الوعي تمكونا أغلب مس بضعف ارتباطاً  القراءة مسارات

  اللغوية لألنظمة انتمائها العربية مع تتقاسم لكنها سلتلفة لسانية أنساق على اإلجرائي عمقها يف تأسست بدراستنا، شبيهة وأحباث

. األلفبائية

 ادلستوى، نفس يف ضعيفا التعليمي أداؤىم يكون ما غالباً  للتعليم، ادلبكرة راحلامل خالل القراءة، يف صعوبة غلدون الذين ادلتعلمُت إن

 البيداغوجية الوسائل بكل جتاوزىا على والعمل الصعوبة، ىذه وراء الثاوي ادلشكل طبيعة فهم يف احلسم يتم مل ما الالحقة وادلستويات

.  الالزمة والداديكيتية

 الوعي وضعف القراءة صعوبة بُت وطيد ارتباط عالقة بوجود وتعلمها القراءة بتعليم هتتم اليت واألحباث الدراسات رلموع تقر عموماً،

 مبستوى التنبؤ أن على وتؤكد ،(Frith 1985 ; Ehri 1999 ; Snowling 2000 b ; Goswami, U., & Bryant, P.E.  1990) الفونولوجي
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 Yale & Wikins 1993 ; Juel ،) ادلتقدمة ادلراحل يف القرائي ظلوه مستوى على يلدل ادلبكرة، ادلرحلة يف ادلتعلم لدى الفونولوجي الوعي
1988.) 

 النطق أعضاء سلتلف  تو يف طرائق يف كامن خلل الفونولوجي الوعي واضطرابات القراءة صعوبات سبب أن الباحثُت بعض يرى كما

(. Manis et al 1996) النطق إدراك مهام يف األداء بضعف يرتبط ميالفوين الوعي ضعف وأن النطقية، العمليات يف (ادلختلفة بأجزائها)

 اللسانية ادلتواليات بتجزيء الوعي تعزز اليت ادلهارات تطوير يتطلب النطق إدراك بأن( Wood & Terrell 1998) من كل أكد لذلك

 واجلمل الكلمات على التعرف  مسارات يف اً أساس ادلعتمد ىو الوعي ىذا مادام الكلمات، داخل ومقطعية قطعية وحدات إىل ادلختلفة

. سليماً  نطقاً  هبا والنطق

 خاصة بأعلية تبقى ادلدروسة للغة الصويت للنسق ادلشكلة الصوتية القطع معرفة بأن( Duncan & Seymour 2000) من كل أوضح لقد

: ادلراحل من رلموعة وفق القراءة تعلم مهارات وتطوير االبتدائي التعليم يف للتقدم

. للحرف الكتايب الرمز أو الغرافيم على التعرف:  األوىل ادلرحلة

 .للفونيم الغرافيم ومطابقة األصوات نطق على التعرف:  الثانية ادلرحلة

 .وادلصوتات الصوامت تسنينات فك: الثالثة ادلرحلة

. الكلمات تسنينات فك: الرابعة ادلرحلة

 ما وىو. الشفهي القرائي ادلتعلمُت أداء مستوى ارتفاع إىل يؤدي الفونولوجي الوعي يةلتنم ادلبكر التدخل أن على الباحثان أكد كما

 كل يف بالتعلم ادلرتبطة مداركو تطوير يف مهماً  عامالً  يكون والكتابة القراءة فعلي من الطفل دتَمَتَمَتكُّكنَمَت " أن مفاده استخالص إىل يدفعا

: ص ،(2013) ه وبلمكي، بوعناين،م" )اللغة عرب إليو موجهة تعلماتو، دلضمون احملددة ادلعرفة، تفاصيل كل مادامت ورلاالتو مظاىره
46 .)

 

: والغربية العربية والمصادر المراجع الئحة

 ص.  19:ع ،5: م العربية، الطفولة: رللة". العريب اللغوي لإلصلاز ادلعرفية وادلسارات الفونولوجي التسنُت(: "ب 2004) مصطفى بوعناين، -
. 51-41: ص

". اللغوية للوحدات معجمية-والتحت ادلعجمية ادلعاجلة: اللغويُت واإلدراك اإلصلاز يف الذىٍت ادلعجم أعلية(: "2006)مصطفى بوعناين، -

. 58-43: ص ص. 28:ع ،7: م العربية، الطفولة: رللة

"  معرفية-لسانية مقاربة: العربية والكتابة ءةالقرا تعلم اسًتاتيجيات تدعيم يف الفونولوجية الوساطة أعلية(: "أ2010) مصطفى بوعناين، -

 سلترب" نظمها اليت" احلديثة والتقنيات والًتبية، اللسانيات، تفاعل وأبعاد اللغة دلعاجلة ادلعرفية ادلقاربات: "بـ ادلوسومة الدولية الندوة وقائع

 اهلل، عبد بن زلمد سيدي جامعة من وبدعم ىراز،فاس؛امل  هر اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مع بتعاون ،(LASCO" )ادلعرفية العلوم

.  2010 مارس 05و 04 يف فاس،
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.  16-11: ص ص. 3: رقم العدد ادلعرفية، العلوم سلترب منشورات . زغبوش وبنعيسى بوعناين مصطفى: إشراف
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