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  الملخص  

 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية القراءةبرنامج قائم على ظاهرة الصوت اللغوي في تعليم  فاعلية إلى دراسة  البحث الحالي يسعى  

وتمثلت تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات بدولة الكويت،  جميعمجتمع البحث  شملذوي صعوبات التعلم. وقد  الموهوبين

ولتحقيق هدف  اإلنجليزية.الذين يدرسون في مدرسة الكويت من التالميذ ، تلميذا وتلميذة (22اختيار عينة بلغ عددها )عينة البحث ب

في المجوعتين التجريبية  التالميذعدي لقياس أداء التجريبي، كما تم إعداد مقياس قبلي وبالشبة البحث فقد تم استخدام الباحث المنهج 

. وقد أظهرت القراءةالبرنامج مقترح القائم على ظاهرة الصوت اللغوي في تعليم مهارات  فاعليةوالضابطة؛ بهدف التعرف على 

للبرنامج  فاعلية النتائج وجود فروق ظاهرية بين المجموعتين فى القياس البعدى لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يعني وجود

ذوي صعوبات التعلم، وفي نهاية البحث تم تقديم بعض الموهوبين لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية  القراءةالمقترح في تعليم مهارات 

 الدراسات المقترحة ذات العالقة بالنتائج.

 القراءة برنامج  – ذوي صعوبات التعلم القراءة للموهوبين تعليم  –الصوت اللغوي   - القراءة الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 The current research tries to study the effectiveness of a program based on the phenomenon of linguistic 

phonemes in teaching reading to gifted primary school students with learning difficulties. The research 

community included all primary school students with difficulties in the State of Kuwait, and the sample of 

the research was represented by a selection of (22) male and female students, who are studying in the 

Kuwait English School. To achieve the goal of the research, the researcher used the semi-experimental 

approach, and a pre- and post-measure was prepared to measure the performance of students in the 

experimental and control groups. In order to identify the effectiveness of the proposed program based on 

the phenomenon of linguistic phonemes in teaching reading skills. The results showed that there were 

apparent differences between the two groups in the dimensional measurement in favor of the 

experimental group. This means that there is effectiveness for the proposed program in teaching reading 

skills to gifted primary school students with learning difficulties. In the end of the research, some suggested 

studies related to the results were presented. 

Keywords: Reading - Linguistic phoneme - Teaching Reading to Gifted People with Learning Disabilities - 

Reading Program 

 



 

 

  مقدمة   

سبحان من جعل القراءة تكليف إيمانا باهلل وتعريف، وجعلها مفتاح العلوم ومنيرة للعقول داللة منه على أهمية  القراءة فهي     

الرابط المتين بين الكتابة والتعبير، نقرأ لنكتب تفتح األبواب وتُشق الدروب، فهي طريق النجاة سلم المعرفة والعلم والتعلم وبها 

  ونتحدث، نقرأ لنفهم ونتدبر، نقرأ لندرس ونتعلم.

محمد صل هللا عليه وسلم وآله  –لقد أشار القرآن الكريم، إلى أهمية القراءة من لحظة نزول الوحي على الخلق أجميعين سيدنا

 فضل القراءة فقال سبحانه وتعالى " اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك األكرم "إلى  –وصحبه وسلم 

في تحديد  كبيرا ، حيث إنها تُعد عامال  مهما   تُشكل قضية التعليم والتعلم واكتساب اللغة واكسابها قضية كبرى وتحديا  و، (41)العلق : 

ة، وقياسها بمقياس تقدم األمم ورقيها، وقد حمل المعلمون على عاتقهم أمانة التعليم وال سيما معلمي الهوية واإلنتماء لألجيال القادم

اللغة، وجاء برز دورهم في مواجهة هذا التحدي في قضيتين أساسيتين: االولى تعليم اللغة في المدارس األجنبية، والقضية الثانية 

 (2142يزيد، تعليم اللغة لطلبة ذوي صعوبات التعلم. )أبوال

وركن مهم من أركان االتصال اللغوي تساعد في تذوق معاني الجمال وصوره. وقرأ:  ،فن أساسي من فنون اللغةالقراءة هي   

الشيء قرآنا، جمعه وضم بعضه إلى بعض، فالقرآن معناه الجمع، وقرأت القرآن لفظت به مجموعا، وكل شيء قرأته فقد جمعته، 

م(  2112نسكت أي أصبحت قارئا فقيها وناسكا، والقرء والقارئ الوقت، والقرء االجتماع )لسان العرب، وتقّرأت بمعنى تفقّهت وت

. 

وتعتبر القراءة من أهم المهارات التي تُعلم في المدرسة، فهي تهدف إلى توثيق الصلة بين الطالب والمواد القرائية وفي مقدمتها 

خاللها األفكار والمعلومات التي تنمي قدراته وتجعله يستفيد بما يقرأ ويستمتع به  الكتاب، وتجعله يُقبل عليها برغبة ليستقي من

 (.4991ويكتسب من خاللها القدرات والمهارات ) مصطفى، 

( أن القراءة في المرحلة االبتدائية تأخذ أهمية خاصة، فعلى مدى النجاح في القراءة يمكن نقل التلميذ المعاق 4921ويذكر لطفي )

فرقة إلى آخرى في السنوات األولى من المرحلة اإلبتدائية، فالقراءة أساس تعلمه وأهم وسيلة الكتساب أنواع الثقافة  فكريا من

 ونواحي المعرفة.

( إلى أن القراءة هى المهارة األساسية التى يستخدمها اإلنسان في استقبال أفكار اآلخرين ، وأداة خطيرة في 2112ويذهب رزق ) 

والثقافة في أى مجتمع متحضر ، فتقدم له كل ما يبتغيه من معلومات وأفكار ومثل، وتضع أمام ناظريه طموح  اكتساب المعرفة

 وآمال الماضي والحاضر والمستقبل، ولوالها لظل الفرد حبيس بيئة صغيرة في عزلة جغرافية و عقلية .

بينما الشكل الكتابي فإنه يأتي في المرتبة الثانية. ( إن الطبيعة الصوتية في اللغة هي األساس، 2144يذكر مزعل ونصر هللا )

ليس فالكتابة تعتبر حديثا نسبيا في التاريخ اإلنساني، إذا ما قورنت باللغة الشفوية واللغة الحركية، وكثير من اللغات القديمة والحديثة 



 
الصوتي الشفوي قبل الكتابة، أي أن يجئ تعليم لها عنصر كتابي، أي أنها لغة تخاطب فقط، ولهذا يبدأ تعليم اللغة لألطفال بشكلها 

 االستماع والكالم قبل القراءة والكتابة.

(: إن الحقيقة أن السمة المائزة وعملية االستبدال مفهومان أساسيان في دراسة الصوت اللغوي. فالتمييز بين 4922قال )بركة، 

ا دقيق ا من الرجوع الصائت والصامت ونصف الصائت تمييز عام ومبدئي، وال بد لتحديد  كلِّ صوت من أصوات اللغة الواحدة تحديد 

 إلى خصائصه الرئيسة، أي: إلى سماته األساسية الخاصة به.

( أن ظهور مصطلح الفونولوجيا )الوعي الصوتي( في اآلونة األخيرة وإنتشاره بشكل كبير إضافة إلى 2142ويذكر )أبواليزيد،   

معالجة صوتية أو فونولوجية يقوم بها الطفل في مراحله األولى من حياته التعليمية عند إكتساب  العمليات الفونولوحية التي تعتبر

اللغة لنطق الحروف ولفظ الكلمات والتعرف على مقاطعها. وتعتبر العمليات الفونولوجية أساس البناء الصوتي والركيزة األولى 

صي، النابعة من النظام الصوتي المستخدم في تكوين الكلمات والمقاطع واألساسية لعملية القراءة والكتابة في رأي الباحث الشخ

اللفظية من حيث مزج األصوات اللغوية وذلك حتى تكون هناك وحدة صوتية متكاملة من أصوات لغوية وأنماط فونولوجية مقبولة 

لفظي حسب موقعه في الكلمة، وتأثر وأثر في هذا الترابط الذي يدرس التنوع أو التغير الذي يحدث في الصوت اللغوي أو المقطع ال

 هذا الصوت بما يسبقه وما يأتي بعده من أصوات.

وتعتبر صعوبات القراءة هي إعاقة في مجال القراءة تشمل تشويه اللفظ كليا  أو جزئيا ، إغفال كلمة أو مجموعة كلمات، إبدال الكلمة 

ات، وقلب ترتيب الكلمات في العبارة، إهمال التواصل وعالمات الكلمة بكلمة أخرى، تكرار اللفظ، قلب الحروف وعكس الكلم

الوقف، التردد وإعادة المقاطع في الكلمة، صعوبة االتجاه المكاني حيث تلتبس عليه الحروف ذات الخصائص التقابلية في شكلها 

 م(. 4992مثل )ب،ت( )ح،خ( ، االلتباس في تسلسل شهور السنة أو أيام األسبوع )سليمان، 

ثل التالميذ الموهوبين/ المتفوقين عقليا ذوو صعوبات التعلم مجموعة مهمة من التالميذ الذين ال يجدون أي نوع من الرعاية أو ويم

(، فالتركيز على ما لديهم من صعوبات تستبعد االهتمام بالتعرف Cline,1999والتربوية المالئمة ) التقدير، أو الخدمات النفسية

غير العادية وتجاهلها. وعلى ذلك فمن غير المتوقع أن نجد انحرافا بين اإلمكانات األكاديمية لهؤالء التالميذ على قدراتهم المعرفية 

 .(Whitmore & Maker, 1985وأدائهم الفعلي داخل الفصول المدرسية)

منها ألن المدرسة ال تتحدى واألداء األكاديمي للتالميذ الموهوبين ليس متميز دائما،بل أن منهم من يخفق في المدرسة أو يتسرب 

قدراتهم وال توفر لهم الدوافع المناسبة واستنادا إلى ذلك تتضح مشكلة أساسية حيث أن الطالب الموهوب كثيرا ما ال يصنف هكذا إال 

راسية. فقد إذا كان أداؤه متميزا من الناحية األكاديمية، والموهوبون والمتفوقون ال يكون أداؤهم متميزا في جميع الموضوعات الد

أوضحت دراسات مختلفة أن أداءهم في االجتماعيات والعلوم العامة متميز أما في الرياضيات فاألمر ليس كذلك بالضرورة 

(ysselyke & Al-gozzine,1990.) 

األسباب إن عملية التعرف على هؤالء التالميذ سوف تظهر كثير من أسباب العزو الموجبة، ولذلك فإنه يكون من المهم البحث عن 

المسؤولة عن تأخر الكشف عن هؤالء التالميذ، فالتالميذ المتفوقون عقليا/ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم يظهرون أنماطا متقطعة 



 
غير منتظمة من األداء األكاديمي في المواد الدراسية على الرغم من أنهم يمتلكون مواهب وقدرات معرفية فائقة، يمكن أن 

 (.Karnes & Johnson, 2002ب على هذه الصعوبات األكاديمية )يستخدمونها في التغل

ذوي صعوبات التعلم عل وجه العموم، لهم خصائصهم وصفاتهم الخاصة وقدراتهم التي ال تقل عن الموهوبين وبما أن التالميذ 

واجتماعية، ومع تعدد المعارف والخبرات عموما تعليمية وعلمية  اكتسابأقرانهم ولكنها تختلف في طبيعة التكيف وطبيعة 

، إال أنها لم القراءةالدراسات والبحوث التي أجريت في مجال المناهج  وطرق التدريس بشكل عام ومجال صعوبات التعلم في مجال 

وتعلمها، إنما مهارات القراءة وتنميتها  إكساب بالشكل الكافي في الصوتظاهرة على  -وحدود بحثه  -الباحث تركز في وجهة نظر

العربية، تجدهم يستخدمون  مدارسنا، وإن تأملنا الطرائق التي يتناولها معلمو اللغة العربية في جوانب أخرىتناولت األبحاث 

مع فروقهم الفردية وقدراتهم والعصر الذي ال تتناسب أيضا ، الموهوبين ذوي صعوبات التعلم تالميذطرائق ال تتوافق مع قدرات ال

 إليه.ينتمون 

   :مشكلة البحث

تلخصت مشكلة البحث في ضعف مهارات القراءة لدى التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وظهر ذلك في الخلط بين الحرروف 

المتشابهة رسما والمتقاربة صوتا، مع ظهور صعوبة في المزج الصوتي التركيبي لألصوات والمقاطع ومرا يترترب عليره مرن قرراءة 

 القراءة بشكل ال يتناسب مع مرحلته الدراسية والعمرية، وما يترتب عليه من آثار أخرى.خاطئة وبطء في 

 أسئلة البحث :

ذوي  الموهوبين بتدائيةلدى تالميذ المرحلة االالقراءة في تعليم الصوت اللغوي ظاهرة فعالية برنامج مقترح قائم على ما     

 ؟صعوبات التعلم

 اإلجابة عن األسئلة الفرعية :ولإلجابة على هذا التساؤل يلزم 

رتب درجات تعليم مهارات القراءة  القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في بين متوسطيما الفرق  .4

ذوي صعوبات الموهوبين لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية  قائم على ظاهرة الصوت اللغويالبرنامج الباستخدام 

 التعلم ؟ 

رتب درجات تعليم القياس البعدي لدى كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بين متوسطي ما الفرق  .2

تالميذ المرحلة االبتدائية عينة من من لدى  ظاهرة الصوت اللغويقائم على البرنامج الباستخدام  القراءةمهارات 

 ؟  ذوي صعوبات التعلمالموهوبين 

 



 

 أهداف البحث :

 :التعرف على يهدف البحث الحالي إلى 

 أهمية ظاهرة الصوت اللغوية وأثرة في تنمية مهارات القراءة األساسية للتالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم. -1

بتدائية لدى تالميذ المرحلة اال مهارات القراءةفي تعليم الصوت اللغوي ظاهرة مقترح قائم على البرنامج الفعالية  -2

 .ي صعوبات التعلم ذوالموهوبين 

بتدائية في تعليم مهارات القراءة لدى تالميذ المرحلة االالصوت اللغوي ظاهرة مقترح قائم على البرنامج الفعالية  -3

 .ذوي صعوبات التعلم الموهوبين 

 ويحاول البحث الحالي قياس صحة الفروض التالية :

وجد فرق داللة احصائية بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في رتب درجات تعليم تال  .4

 قائم على ظاهرة الصوت اللغوي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائيةال المقترح البرنامجمهارات القراءة باستخدام 

 ذوي صعوبات التعلم.

ين متوسطي القياس البعدي لدى كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في رتب احصائية  ب داللةوجد فرق تال  .2

قائم على ظاهرة الصوت اللغوي من لدى عينة من تالميذ ال المقترح البرنامجدرجات تعليم مهارات القراءة باستخدام 

 ذوي صعوبات التعلم.المرحلة االبتدائية الموهوبين 

 أهمية الدراسة :

 الدراسة في العمل على تحقيق ما يلي : وتأمل هذه

 أهمية نظرية : .أ

 وظاهرة الصوت اللغوي بشكل خاص.  في عملية البناء التعليمي،توضيح أهمية الظواهر اللغوية   -4

التالميذ الموهوبين ذوي القراءة لدى  مهاراتفي تنمية ظاهرة الصوت اللغوي مدى أهمية استخدام برنامج قائم على  -2

 .المرحلة االبتدائيةصعوبات التعلم ب

 عليها وكيفية تناولها من جانب تربوي ُممنهج.صعوبات التعلم والتعرف الموهوبين ذوي فئة  إبراز -2

 إلى دراسات تتناول الظواهر اللغوية في طرق التدريس.إلى الحاجة الملحة تكشف  -1

 فئة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، والمشكالت التي تقابلهم في عمليات التعلم. قلة الدراسات التي تناولت توضح   -1



 
التي تعد من المشكالت التربوية و، وضع حلول لعالج مشكالت القراءة التي ظهرت بشكل كبير وجلل في اآلونة اآلخيرة  -2

 بشكل عام.الخطرة لما يترتب عليه تأخر في المستوى 

 .يصها وعالجها من منحى تربويكيفية التعامل معها وتشخهذه الفئة وسماتها للمعلمين، والتلعيمية للتوضيح الصعوبات  -7

 أهمية تطبيقية: .ب

 اهرة الصوت اللغوي في تدريس اللغة العربية.وأثر توظيف ظ المقترح تقييم مدى فاعلية البرنامج  -4

من سرعة ودقة  البرنامج الجديد لما له ، واستخدام هذافي إعادة النظر في طرق التدريسقد تسهم نتائج هذا البحث  -2

 .الهجائية الكتابةمهارات القراءة األولية وأثر ذلك على مهارات تعلم وسهولة في 

 إلى استخدام برامج تدريبية تساعد على تطوير النمو المهني لمعلمي اللغة العربية.قد تساهم نتائج هذا البحث  -2

لصعوبات القراءة للمتعلمين في المراحل االبتدائية من  اللغوي تعلى استخدام الصو برنامج نمائي وعالجي يقدم  -1

 ذوي صعوبات التعلم والقراءة.الموهوبين 

تلفت انتباه الباحثين إلى مناهج تُبني على محنى جديد في تعليم اللغة العربية لجميع الفئات وباألخص الموهوبين ذوي   -1

 صعوبات التعلم.

، للتصدي مناهل جديدة للكشف عن إلهامهم لمزيد من البحث  إلىين التربويين في مساعدة الباحثالبحث  يساعد هذا  -2

 .تواجهمم عند تعليم مهارات اللغة لفئة الموهوبين ذوي صعوبات التعلمالتي اكتساب اللغة والعقبات لعمليات التأخر في 

 التالميذفي تطوير أداء  ج وفاعليتههذا البرنامتساعد القائمين على عملية القياس والتقويم ولفت إنتباههم إلى أهمية  -7

 .وتقييم هذا البرنامجفي قياس بناء علمي رصين الصعوبات لوضع  وتخطي

 اإلطار النظري

 ظاهرة الصوت اللغوية:

( أن اللغة العربية تتميز بكثرة ظواهرها اللغوية التي تتعدد شكال من حيث التركيب وتتنوع مضمونا من حيث 2141ذكر مشري )

إفادة المعنى، وقلما ينفصل التركيب بوظائفه النحوية عن الداللة السياقية؛ حتى وإن قصرت عن اإلحاطة بالمعنى الكلي الذي ال 

ي العادة، فمراعاة المعنى تكون أكثر في المبنيات منها في المعربات كما الشأن مع أسماء واألسماء تلتفت إليه ظاهرة اإلعراب ف

( بتفرد اللغة العربية بظواهر خاصة لم تشاركها فيها بقية اللغات األخرى كظاهرة 2142الموصولة، وقد أيد ذلك )الجمل،

 (. 4999اللغة العربية وتعد من خصائها وميزاتها ) العطية، التنوين،تطرق أيضا العطية إلى أن التثنية ظاهرة بارزة في 

ليس كل ما يصدر من اإلنسان من صوت يمكن أن يقال إنها لغة )الصوت اللغوي( . إنما   التعريف االصطالحي للصوت اللغوي :

ال يتألف من عملية عضوية  الصوت اللغوي هو الذي يحمل معنى معينا يعبر به اإلنسان عن أفكاره . هذا يعني أن الصوت اللغوي

 (  4992 ،جسمية فقط إنما يتألف أيضا من عملية نفسية عقلية )مهدي

والواقع أن الكائن البشري وعى منذ القدم أهمية الصوت والتصويت في الحياة اليومية وفي العالقات بين األفراد والشعوب. وليس 

 (4922الصوت اللغوي ودورة في التواصل البشري . )بركة،  اكتشاف الحرف والكتابة سوى نوع من اإلدراك الواعي لعمل



 
( عن علم األصوات، أن األصوات من حيث كونها مادة منطوقة مرسلة من متكلم إلى سامع يقتضي تفريع علم 2111بين )بشر، 

 ت السمعي.األصوات إلى ثالثة فروع هي: علم األصوات النطقي، علم األصوات الفيزيائي أو األكوستيكي، وعلم األصوا

ولكل علم منهم خصائصه ومجاله فعلم األصوات يتناول كيفية إصدار هذه األصوات باإلشارة إلى مخارجها وسماتها النطقية، وعلم 

األصوات الفيزيائي يتناول النظر في الذبذبات التي تحدثها هذه األصوات في الهواء ، وعلم األصوات السمعي فيعرض واقع هذه 

( أنه ظهر علم رابع وهو علم األصوات 2111امع، من الناحيتين العضوية والنفسية، وقد ذكر أيضا )بشر،اآلثار في أذن الس

المعملي أو التجريبي أو العملي، والذي يُـخضع نتائج ما توصلت إليه الفروع الثالثة األولى وذلك للتجريب والتوثيث بواسطة 

 اآلالت واألجهزة الصوتية.

( هو الصفة المنطوقة للحرف مفردا، أو 4999كما وضح كل من يونس، والناقة، وطعيمة، وحنورة ) الصوت في اإلطار التربوي

عندما يقع في تركيب على مستوى الكلمة، أو يقع بين كلمتين، فحرف الحاء صوته )حاء( وكلمة )حضر( أحرفها هي )حاء و 

 الضاء و الراء(، أما أصواتها فهي: ح ،ض،ر.

 علي( ما بين األثنين هو حرف )الواو( أما صوت هذا الحرف عندما ننطق الجملة فهو )َو(. وفي الجملة )حضر محمد و

(، والتي Basic Soundsيمكن تعريفه على أنه النظام الذي تنتظم فيه األصوات األساسية )phonology) والنظام الصوتي )   

مة الصوتية المجتمعية معا ، والتي تحكم طريقة ترتيب (، أو األنظYule,1996تتجمع معا لتكون الكلمات والجمل في لغة ما، )

( ، ومن القواعد الصوتية التي تحكم اللغة العربية أن 2111األصوات في الكلمة كي تخرج بشكل مقبول لدى متحدثي اللغة )قاسم، 

مثل )ض، ظ(، الكلمات والجمل ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك، وال تتبع األصوات التي يصعب نطقها مع بعضها 

 (.2111)السرطاوي، وأبوجودة 

الوعي الصوتي )الوعي الفونولوجي( يتمثل الوعي الفونولوجي في قدرة على فهم أن الكالم يمكن تجزئته إلى وحدات صوتية    

مات (. كما يعرف بأنه وعي لغوي يُمّكن الفرد من توظيف المعلو ,2114Torgesonأصغر كالكلمات، والمقاطع والفونيمات. )

(، كما يُشير مفهوم الوعي الفونولجي إلى القدرة على إدراك ومعالجة Bennette,1998عن بنية اللغة المتعلقة بأصوات الحديث)

أصوات الكلمات المنطوقة من خالل الفونيم الصوتي الواحد أو الكلمات أو المقاطع الصوتية للكالم المسموع 

(Macmillan,2002 ويعرف بأنه القدرة على ،)تعريف ومعالج( ة البنية الصوتية للغة الشفهيةLayton&Deeny, 2002) 

هو أصغر وحدة صوتية للغة قادرة على تغير معنى الكلمة دون أن تحمل معنى في ذاتها )فارع وآخرون،  Phonemeوالفونيم 

دار(  -بار  –جار  –فار  –ار (. أي أصوات الحروف منفردة ) أ ب ت ي ث ......( تغير معنى الكلمة )ن2117؛ هالالهان، 2112

( أن علم وظائف األصوات أو الصواتة، أو الفونولوجيا، أو التصويتية فهو الذي يبحث في 4922جمل(. وذكر )بركة،  –)جبل 

وظائف األصوات اللغوية من ناحية القوانين التي تعمل بموجبها والدور الذي تقوم به عملية التواصل اللغوي. وهي بذلك تختلف 

" علم األصوات، الذي يدرس المادة ذاتها )الصوت اللغوي(، ولكن دون االهتمام بوظيفتها التواصلية. لذلك ال يهتم علم وظائف عن 

األصوات بالناحية النطقية أو السمعية لألصوات، وال بالتغيرات الفردية لها، بل يكّرس اهتمامه لدراسة "الفروقات الصوتية " من 

 لة اللغوية، وهذا العلم الصوتي.حيث عملها في فهم المرس



 
وتبرز لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم خصائص ترتبط بالمشكالت اللغوية منها، فهم اللغة االستقبالية واللغة 

 التعبيرية وصعوبة إدراك أصوات الكالم، وفهم أسماء األشياء واألفعال والصفات والمفاهيم المجردة وتكوين الكلمات والجمل

وصعوبة العثور على الكلمات من الذاكرة بشكل تلقائي ، ويواجهون أيضا صعوبة في التمييز البصري عند القراءة وعدم القدرة 

 (Ranter, and Harris, 1994) على التمييز بين الحروف. 

 .إن الوعي الصوتي يرتبط في األساس بأصوات الحروف والتي تقترن بالقراءة المبكرة 

  في الوعي الصوتي يعّد مؤشرا داال  على صعوبات التعلم الالحقة.كما أن القصور 

  ،(2112عدم أدراك األصوات يسهم في العجز الكتساب المعلومات. )حجازين  

 الموهوبون ذوي صعوبات التعلم:

التعرف على التالميذ ذوي المواهب والصعوبات إشكالي ويمثل تحديا للمربين. يعتمد أعضاء هيئة التدريس في المدارس على   

صيغة التناقض بين درجات اختبار القدرة والذكاء، تحليالت نتائج اختبار الذكاء من أجل الفروق عبر االختبارات الفرعية )التبعثر 

Scatterة األبعاد التي تدمج المقابالت الشخصية، والمالحظات، والبيانات الكيفية األخرى (، والمداخل متعدد(Lyon et al, 

وهذا ما أكداه كل من بوردي، وميل أن األمر الذي يتطلب إلى البحث عن األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وإلى .(1993

 .(Brody&Mill,1997)اهم األكاديمي والمعرفي ضرورة وجود برامج واختبارات خاصة بهذه الفئة، وذلك لرفع مستو

ويعد سوء األداء الدراسي من المشكالت المهمة التي تواجه عملية التعليم والتعلم، ومثار قلق المعلمين والمربيين، واألُسر التي  

 ألول التحصيل الدراسيمنخفضي  الموهوبين قضية تطمع أن يكون أبناؤها من المتفوقين والمتقدمين أكاديميا وعلميا، حيث ظهرت

 (.2111، الخاصة )الزيات التربية علماء من نخبة يد علي ( 1981)  عام األمريكية بالواليات المتحدة هوبكنز جونز بجامعة مرة

الموهوب ذو االحتياجات الخاصة هو الطفل الذي يمتلك قدرة عقلية فائقة ويظهر تفاوتا كبيرا بين مستوى إنجازه في مجال أكاديمي 

حدد وبين مستوى إنجازه المتوقع المعتمد على قدرته العقلية فضال عن التباين بين القدرات العقلية الفائقة واإلنجازات الممكنة، فإن م

  (Clake, 2002; Alberta, 2006a)  هنالك عجزا أيضا في العمليات أو المعالجة

( أن التالميذ المتفوقين عقليا ذوي صعوبات التعلم يكون مستوى أدائهم األكاديمي متوسطا 4997) Brody  ،Millوذكرا كل من 

 مقارنة بقدراتهم العقلية العامة التي يمتلكونها، وهذا ال يمكن أن يُعزى إلى عدم توافر الفرص التعليمية المناسبة لهم، وال إلى وجود

 مشكلة في الصحة العامة لديهم.

 ذوي أو الموهوبين الطالب احتياجات لتلبية السبل تناقش أفضل تعقد التي الندوات و المؤتمرات أغلب أن (2142وذكر جابر )

 الرغم الوقت، وعلى نفس في الفئتين هاتين خصائص يظهرون الذين للطالب االهتمام تعر بينما ال ، التعلم كل على حده صعوبات

 أو تجاهلهم يتم ما "غالبا لكن و موجودون الواقع في هم صعوبات تعلم من يعانون الذين الموهوبين الطالب أن على االتفاق من

 وجود بإمكان قناعة من تكوين بد ال صعوبات التعلم ،لذلك أو الموهبة صعيد على سواء الطلبة تقييم و يتم قياس عندما إغفالهم

 .نفسه الوقت في و الفرد نفسه لدى التعلمية الصعوبات و العالية العقلية القدرات



 

 

 تشخيص الموهوبين ذوي صعوبات التعلم:

التشخيص هو الخطوة األولى لفرز وتحديد الموهوبين ذوي صعوبات التعلم الذين يحتاجون إلى دعم خاص وفق قدراتهم     

أثير إجابي ولن وفروقهم الفردية فإن لم يكن التشخيص صحيح فجميع ما تليه من خطوات لن تنجح، ولن تؤتي ثمارها ولن يكن لها ت

تحقق األهداف التي وضعت من أجلها، ومن خالل التشخيص نتعرف على نقاط الضعف لعالجها ونقاط القوة الستثمارها وهذا من 

خالل تحديد االستراتيجيات المناسبة التي نتمكن بمقتضاها من الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، وذلك لصعوبة تحديد التالميذ 

ت التعلم فاالجراءات المتبعة والخطوات التي نسير عليها لتشخيصهم تختلف كثيرا عن التي نتبعها لتحديد الموهوبين ذوي صعوبا

أن  (Swanson, 1991التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم حتى نستطيع تقديم الخدمات التي تتناسب مع قدراتهم. ويرى )

 التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتحديدهم، وهذه المحكات هي:هناك ثالثة محكات يتم في ضوئها التعرف على أولئك 

التمييز النوعي: يشير إلى وجود صعوبة من صعوبات التعلم التي ترتبط بواحد أو بعدد محدود من المجاالت األكاديمية أو  -

 المعرفية.

راتهم وبين أدائهم الفعلي المالحظ أو مستوى التفاوت: يشير إلي وجود قدر كبير من التباين بين معدالت ذكائهم أو مستوى قد -

 تحصيلهم األكاديمي حيث ينخفض التحصيل من جانبهم وذلك بشكل ال يتفق مطلقا مع نسبة ذكائهم أو مستوى قدراتهم.

هذا االستبعاد: يشير إلى إمكانية تمييز صعوبات التعلم عن تلك اإلعاقات األخرى ومن ثم استبعادها من مثل هذه اإلعاقات. وب -

يظهر يتم تمييز التالميذ الذين يظهرون قصور في جوانب ويتميزون في جوانب أخري، وبذلك تتفق هذه الفكرة مع مفهوم 

( والتي تقوم على افتراض وجود قدرة مرتفعة لدى الطفل في Gardner, 1983الذكاءات المتعددة وهي الفكرة التي قدمتها )

 ثل من القدرات األخرى في المجاالت األخرى.مجال معين دون أن تشترط وجود مستوى مما

( أيضا يعض الطرق المستخدمة في التعرف على التالميذ الموهوبين أو المتفوقين عقليا ذوي صعوبات 2142ويذكر )العدل، 

 التعلم فتتمثل فيما يلي:

 استخدام المنهج متعدد النقاط لتقييم مواطن الضعف والقوة في األداء. -

 لذكاء.استخدام اختبارات ا -

 استخدام االختبارات التحصيلية لتحديد االختالفات بين األداء الفعلي واألداء المتوقع. -

 البيانات المستمرة التي يتم الحصول عليها من المعلمين والوالدين. -

 المقابالت التعريفية مع التالميذ. -

ق المتطلبات المحددة، ويكونوا قادرين على فهم وعليه من الضروري تدريب المعلمين؛ حتى يستطيعوا مراقبة أداءات التالميذ وف

قدرات التالميذ التي قد تكون محل ريبة، إضافة إلى توفير الوعي الكامل بطرق االتصال والتطوير المختلفة، ومن هذه المجاالت 

 (.Conover, 1996الخمس تبدو الذاكرة عامال متناقضا فهي موطن ضعف أحيانا، وأحيانا تبدو موطن قوة )



 
 تصنيف التالميذ المتفوقين أو الموهوبين ذوي صعوبات التعلم:

تحدثت العديد من الدراسات على إزدواجية السلوك المصاحب مع التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم والتباين في الفروق 

وقين ذوي صعوبات التعلم ( الطالب الموهوبين أو المتفMcCoach et al, 2001الفردية فيما بينهم، لذا صنف مكوخ وأخرون )

 إلى:

وهؤالء يكون تحصيلهم الدراسي منخفضا ولديهم مشكالت في التعلم،   تالميذ متفوقون عقليا لديهم صعوبات تعلم بسيطة:

وتحصيلهم الدراسي يكون أعلى من المتوسط في المدارس االبتدائية. ومن ثم فإن أصحاب هذه الفئة من النادر أن يتم تصنيفهم 

 التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم.ضمن فئة 

وهؤالء التالميذ يعانون من العديد من صعوبات التعلم، ولكنهم في الوقت نفسه  تالميذ متفوقون عقليا ولديهم صعوبات تعلم:

 ضمن فئة المتفوقين.يمتلكون استعدادات عالية في مجال أو عدة مجاالت أكاديمية أو عقلية، ومن النادر أن يتم تصنيف هؤالء الفئة 

وهؤالء التالميذ لديهم صعوبات تعلم واضحة تخفي أو  تالميذ لديهم صعوبات تعلم وال يقعون في فئة الطالب المتفوقين عقليا:

تحجب تفوقهم، كما أن تفوقهم قد يخفي صعوبات تعلمهم، حيث يتم تصنيفهم من قبل معلميهم على أنهم متوسطو مستوى األداء، وأن 

رضا بين نسبة ذكائهم ومستوى أدائهم األكاديمي، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم تعرض هذه الفئة لعمليات التقويم هناك تعا

 التربوية و النفسية، وأن صعوبات التعلم التي لديهم تعوقهم عن تعزيز ودعم مستوى أدائهم األكاديمي الممتاز.

 

 القراءة 

، إذ أنها وسيلته في الدرس في التفاعل داخل المدرسة وخارجها، فهى تمثل أهم العوامل لديه راءة مكانة خاصة في حياة التلميذللق  

والتحصيل في جميع المواد الدراسية ، كما أنها مفتاحه األساسي للنجاح فيها ، فالقراءة ليست مادة دراسية بالمعنى المعروف وإنما 

ألنها من أهم نوافذ المعرفة التي يطل منها اإلنسان على الفكر اإلنساني طوال هي مالزمة لإلنسان في المراحل التعليمية المختلفة ، 

 .(4991فات الحاضرة والغابرة )المطاوعة، وعرضا واتساعا وعمقا وعي أداته في التعرف واالرتباط بالثقا

توبة )الكلمات والتراكيب( ، ( إلى أن القراءة عملية تفكير معقدة ، تشمل تفسير الرموز المك 2111يُشير صالح، والرشيدي )  

 , Harris & Sipay)وربطها بالمعاني ، ثم تفسير تلك المعاني وفقا لخبرات القارئ الشخصية . ويعرف " هاريس ، وسيباي "  

 القراءة بأنها تفسير ذو معنى للرموز اللفظية المطبوعة أو المكتوبة ، والقراءة من أجل الفهم تحدث نتيجة للتفاعل بين ( 1990

 .  (4999إدراك الرموز المكتوبة التي تمثل اللغة للقارئ ويحاول القارئ فك رموز المعاني التي يقصدها الكاتب )عطية، 

( إلى أن من المالحظات المألوفة أن طرق تدريس القراءة المتبعة في مدارسنا طرق  4974)، و التوانسي الجمبالطيووضح  

واتضح ذلك من تأكيد على تطوير تعليم القراءة، وقد ظهر اتجاه قوي يدعو إلى ضرورة ال قاصرة ، وال تحقق أهداف تعليم القراءة

وإلقاؤهم ال يعير عن  ،ي أكثر المواقف يخطئون في النطقشكوى أولياء األمور وخبراء التعليم من الضعف في القراءة ، فالتالميذ ف

. وذكر خاطر وراء المقروءما ريعة فاهمة ، وال يدركون في دقة ، ال يقرأون منطلقين في قراءة سفهم المعنى، وهم يقرأون ببطء



 
، والتدريب عليها في مواقف قراءة الدرس أو قراءة االستمتاع ( أن منهج القراءة ال يوفر للتلميذ فرصة الستخدام4922ورشدي )

ى الفهم الدقيق ألن سلوك التلميذ يسيطر طبيعية ، يُضاف إلى ذلك أن أهم نواحي النقص الشائعة في تعليم القراءة هو عدم القدرة عل

 عليه الميل إلى عدم االكتراث بالقراءة . 

 ظاهرة الصوت اللغوي والقراءة

( أن طبيعة اللغة العربية تختلف من طبائع الكثير من اللغات في أن الكلمة العربية تتصل بغيرها فتكاد  4997يذكر ) مدكور ،     

ال يتيسر تمييزها ، فالفعل " ينبذ " وتتصل بأوله والم القسم وبآخره نون التوكيد فيصبح " لينبذن تضيع معالمها األصلية ، ومن ثم 

 " والفرق بين األصل وما صار إليه من البعد في الرسم والنطق بحيث يصعب على المبتدئ التعرف على أنهما فعل واحد.

يما عدا تعلم أسماء الحروف ، وذلك بالتركيز على الصوت المجرد والطريقة الصوتية تتفق مع الطريقة األبجدية في خطواتها ، ف  

المقابل لكل رمز مكتوب ، وعند التمييز بين الحروف المتشابهة صوتا ، يستشهد المدرس بالصوت الظاهر في أول كلمة شائعة 

 االستخدام، مثال ) س  سافر (، و ) ز   زراعة ( .

وتية من أسهل طرائق تعليم القراءة، ألنه يؤدي التمرن الجيد والسالسة في عملية قراءة يعتقد الباحث أن التعليم بالطريقة الص   

المقاطع ومنها إلى الكلمات ، حيث تعتبر التهجئة الصوتية مكتسب سهل من خالل تعلم هذه الطريقة من أصوات الحروف ثم إلى 

ب اكتشاف العديد من الكلمات الجديد عن طريق الخبرة مزج هذه الحروف لتكوين مقاطع ومنها إلى كلمات و بذلك يستطيع الطال

الصوتية الذانية . وقد أشار كوتشمان إلى إمكانية تدريب التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم ببرنامج خاصة بالطريقة الصوتية 

لمبني على أساس الطريقة ( أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم وصعوبات القراءة بحاجة إلى التعليم ا 4991. زأشار بريزلي ) 

( إلى أن التدريب المباشر ضروري لتدريب األطفال على  4991الصوتية الواضحة لتعليم مهارات القراءة . كما أشار مواتز ) 

 البناء اللغوي ولتزويد الطلبة ذوي صعوبات القراءة باألسس الضرورية ليكونوا قراء ناجحين . 

أن التالميذ  ذوي صعوبات القراءة يوجد لديهم صعوبة في مزج الحروف إلى مقاطع أو إلى وأسفرت العديد من نتائج دراسات على 

( أن التدريس الباشر على 4922مألوفة لديهم. ووجد جيول )كلمات ويترتب عليه عدم مقدرة الطالب على تهجئة الكلمات غير ال

التالميذ البناء األولى للكلمة وهو صوت الحرف يُساعد  المقاطع الصوتية يُحسن مهارة التعرف على الكلمة وهذا يعني أن أكساب

 على القراءة وضروري لعملية الطالقة في القراءة

 منهج  الدراسة: 

المنهج الذي هو ذلك ذي المجموعتين التجريبية والضابطة واختبار قبلي بعدي، و التجريبيشبه المنهج الحالي  اعتمد البحث   

يستخدم التجربة في فحص واختبار فرض معين ، يقرر العالقة بين متغيرين أو عاملين، وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة 

التي ضبطت كل المتغيرات ما عدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره. أي محاولة ضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في 

ويحاول ، قياس تأثيره على المتغير التابعتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد و أيع ماعدا عامل واحد المتغير التاب



 
الموهوبين  باللغة العربية لدى تالميذ القراءة في تعليم الصوت اللغوي ظاهرة فعالية برنامج مقترح قائم على البحث الكشف عن 

 .تدائيةاالبالمرحلة ذوي صعوبات التعلم ب

 عينة الدراسة:

افئتين إحرداهما مجمروعتين متكرتكّون مجتمع البحث من تالميذ الصف األول في المرحلة االبتدائية )ذوي صعوبات الرتعلم( مرن      

. اختيرار مدرسرة الكويرت االنجليزيرة مرن برين ( تلميرذا وتلميرذة44وتلميذة، واألخرى ضابطة وعرددها )( تلميذا 44تجريبية وعددها )

 المدارس الخاصة بالكويت، وقد تم اختيار المدرسة بطريقة مقصودة إلجراء تجربة البحث ألنها مقر عمل الباحث.

 إجراءات الدراسة:

برنامج مقترح  فعاليةعلى"  للتعرف  بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية لمواد البحث وأدواته، وضبط األدوات إحصائي ا،

ن خالل مقارنة ذوى صعوبات التعلم " م الموهوبين اللغة العربية لتالميذ فيالقراءة الصوت اللغوي في تعليم مهارة علىى ظاهرة 

مثلة في:مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في التطبيق ألدوات البحث؛ التي أعدت لهذا الغرض والمت تالميذنتائج   

 . القراءةمقياس  .4

اليب ضبطها:ثالث ا: متغيرات البحث وأس  

، كتراب االنشرطةالمتغير المستقل: تمثل المتغير المسرتقل فري البحرث الحرالي فري دراسرة تالميرذ المجموعرة التجريبيرة لمقررر  .4

 موضع اهتمام البحث الحالي .

 متغيرات تابعة: تمثلت المتغيرات التابعة في: .2

 .القراءةمقياس  .أ

المتغيرات التابعة تم ضبط العوامل التي قد تؤثر فيهما وهى العوامل المتغيرات الضابطة: لمعرفة أثر المتغير المستقل على  .2

 المرتبطة بخصائص تالميذ عينة البحث:

 واحد تقريبا.  عمريمستوى  فيالعمر الزمني: جميع تالميذ العينة  .أ

جمروعتي الجنس: ضمت تجربة البحث الحالي مجموعة من التالميذ والتلميذات وبذلك يكرون هنراك تكرافؤ فري الجرنس برين م .ب

 البحث الضابطة والتجريبية. 

ا: العوامل المرتبطة بإجراءات التجربة وهى:  رابع 

الظروف الفيزيقية: مكان البحث وتوقيت الحصص بالنسبة للجدول الدراسي تم تنفيذ الردروس لكلترا المجمروعتين فري فصرولهم،  .4

يرذ تجربرة البحرث برذلك تعرضرت مجموعترا البحرث أما بالنسبة للحصص في الجدول الدراسي فقد كانت متساوية طوال فتررة تنف

 .للبرنامجالتجريبية والضابطة للظروف نفسها أثناء دراستهم 



 
 القائم بالتدريس:. التزم المعلم بطرق التدريس المعتادة أثناء التدريس لمجموعة البحث الضابطة: .2

:خامسا : تنفيذ تجربة البحث: تم تنفيذ تجربة البحث وفق ا للمراحل التالية   

التطبيق القبلي: تم تطبيق أدوات البحث الحالي على تالميذ وتلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة قبلي ا بهردف التحقرق مرن   -أ

 تكافؤ المجموعتين في متغيرات البحث .

  (.1كما هو موضح بجدول ) القراءة : كانت نتائج التطبيق القبلي لمقياس القراءةنتائج التطبيق القبلي لمقياس 

(4جدول )  

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الختباري القراءة في القياس القبلي للمجموعتين

 

 المجموعات التجريبية المجموعات الضابطة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 2.149 37.27 1.849 36.73 القراءة قبلي

(2جدول)   

 اختبار مان ويتني للفروق بين المجموعتين في القياس القبلي الختباري القراءة 

 

 المجموعات التجريبية المجموعات الضابطة

Z الداللة 

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 652. 468. - 133.50 12.14 119.50 10.86 القراءة قبلي

( بين درجات التالميذ في القياس القبلي لكل 1011لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تشير نتائج االختبار القبلي  

 من مقياس القراءة بالمجموعتين الضابطة والتجريبية.

. وتدل هذه النتائج على تكافؤ مجموعتي قبل البرنامج التجريبي  

ين تالميذ يتضح من الجدول السابق تكافؤ المجموعتين حيث يشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

قبلي لمقياس مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، األمر الذي يدل على تقارب مستوى تالميذ عينة البحث في التطبيق ال

.القراءة  



 
 لقول: بعدم وجود فروق ذات داللة إحصرائية برين متوسرطي درجرات تالميرذ مجمروعتي البحرث تكافؤ المجموعتين: لذا يمكن ا

 تالميرذ.األمرر الرذي يردل علرى تكرافؤ مسرتويات والتي تمثلت في مقيراس القراءة )التجريبية والضابطة( في المتغيرات التابعة:

 مجموعتي البحث في التطبيق القبلي .

 قررة للمجموعتين التجريبية والضابطة بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين .تم تطبيق الدروس الم تطبيق الدروس: -ب

لضابطة: وفيما يلي توضيح لإلجراءات التي اتبعها الباحث عند التدريس للتالميذ مجموعتي البحث التجريبية وا  

 خطة تدريس القراءة لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية:

ن الضابطة ذوى صعوبات التعلم وذلك للمجموعتيالثالث للموهوبين من إعداد الباحث للصف كتاب األنشطة تم تدريس مقرر 

.ينايرحتى شهر  سبتمبر والتجريبية في الفترة الزمنية من شهر   

جراءات تدريس المنهج المقرر للمجموعة الضابطة:إ  

ريس .من التداتبع في تدريس مقرر القراءة للمجموعة الضابطة ـ للطريقة المعتادة    

للمجموعة التجريبية: األنشطة إجراءات تدريس كتاب   

وأهدافره  بالبرنرامج المقتررحالتقى الباحث بمعلم الفصل) المجموعة التجريبيرة( وأوضرح لره مقدمرة عامرة عرن فكررة التردريس  .أ

 األنشطةوأهميته، وتعريفه بالخطة العامة التي سيتم إتباعها مع التالميذ في تدريس كتاب 

ا مبسط ا ألسلوب التدريس   .ب  لالسرتراتيجياتالمتبع في تدريس وذلك عن طريق شررح أمثلرة  بالبرنامجقدم الباحث للمعلم شرح 

 .األنشطة التعليميةالمتضمنة في 

  قبل بداية الحصة: يقوم المعلم بتجهيز الوسائل واألدوات التعليمية ، وذلرك السرتخدامها فري الوقرت المناسرب أثنراء

 التدريس.

 بداية الحصة: يهيء التالميذ لكل درس حسب ما هو محدد في دليل المعلم. في 

  ويتخلررل عمليررة الشرررح حرروار ومناقشررات وأسررئلة وتوجيرره وتعررديل المقترررح البرنررامجيشرررح الرردرس باسررتخدام ،

 .الُمعدة لسلوكيات التالميذ من خالل مرورهم باألنشطة

 شطة المعدةينفذ التالميذ بعدها النشاط الموضح من خالل االن. 

 

 

 

 



 
 

 نتائج البحث

 التحقق من صحة الفروض  باإلجابة على أسئلة البحث وتفسير نتائجه وهي كالتالي:تناول الباحث في النتائج 

 القراءةما الفرق بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في رتب درجات تعليم  السؤوال األول:

الموهوبين ذوي صعوبات قائم على ظاهرة الصوت اللغوي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ال المقترح البرنامجباستخدام 

 ؟ التعلم

 لإلجابة عن السؤال األول من البحث تم اختبار صحة الفرضية التالية:

 القراءةال يوجد فرق دال احصائيا بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في رتب درجات تعليم مهارات 

ذوي صعوبات  الموهوبين قائم على ظاهرة الصوت اللغوي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائيةالالمقترح البرنامج باستخدام 

 ؟ التعلم

السؤال الى قياس فيما اذا كان هناك تحسن في أداء المجموعة التجريبية في االختبار البعدي عن االختبار القبلي. حيث يهدف هذا 

 (.2واليجاد داللة الفروق تم استخدام اختبار مان ويتني كما يوضح الجدول رقم )

الفروق في الرتب بين القياس القبلي  ( للفروق بين المجموعات المترابطة لحسابWilcoxonاستخدم الباحث اختبار ويلكسسون )

 والبعدي للمجموعة التجريبية.

 ويعرض الباحث أوال  لقيم المتوسطات الحسابية للمقياسين بالمجموعة التجريبية: 

 ( 2جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الختبار القراءة في القياس القبلي والبعدي بالمجموعة التجريبية

 
 ريبيةالمجموعات التج

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 2.149 37.27 القراءة قبلي

 1.640 87.09 القراءة بعدي

( إلى وجود فروق ظاهرية بين القياس القبلي والبعدي الختباري القراءة بالمجموعة التجريبية لصالح 49تشير نتائج الجدول ) 

 القياس البعدي. واستخدم اختبار ويلكسسون لحساب داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي.

 ( لنتائج حساب داللة الفروق.21ويعرض الجدول )

 

 



 
 ( 1جدول )

 اختبار ويلككسون للفروق بين القياس القبلي والبعدي لمقياس القراءة بالمجموعة التجريبية

 

 

 

 

 

  

 

( بين القياس القبلي والبعدي 1014( لوجود فروق ذات داللة عند مستوى )Wilcoxonالختبار ويلككسون ) zتدل نتائج قيم 

 لمقياسي القراءة بالمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

(، وهي مستويات مرتفعة ودالة على وجود فعالية لألسلوب التجريبي المستخدم في 202وبلغت مستوى الفعالية بمقياس القراءة ) 

تحسين مهارات القراءة بالمجموعة التجريبية، وتؤكد النتائج فعالية األسلوب التجريبي المستخدم في تحسين مهارات القراءة لدى 

 وبات التعلم بالمجموعة التجريبية.التالميذ الموهوبين ذوي صع

ما الفرق بين متوسطي القياس البعدي لدى كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في رتب :  السؤال الثاني    

قائم على ظاهرة الصوت اللغوي من لدى عينة من تالميذ المرحلة ال المقترح البرنامجباستخدام  القراءة درجات تعليم مهارات 

 ذوي صعوبات التعلم ؟ الموهوبين االبتدائية 

 لإلجابة عن أسئلة البحث، تم اختبار صحة الفرضيات التالية:

رتب درجات ال يوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطي القياس البعدي لدى كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

على ظاهرة الصوت اللغوي من لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية  المقترح القائمالبرنامج باستخدام  القراءة تعليم مهارات 

 ذوي صعوبات التعلم ؟ الموهوبين 

لحساب الفروق ( للفروق بين المجموعات المستقلة Mann- Whitneyوالختبار صحة الفرض، تم استخدام اختبار مان ويتيني )

 ( يوضح ذلك:1في الرتب في القياس البعدي لمقياس القراءة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. والجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الراتب
Z الداللة 

مستوى 

 الفعالية

 اختبار القراءة 

 قبلي وبعدي 

 2.6 003. 2.941 00. 00. 0 الرتب الموجبة

    66.00 6.00 11 الرتب السالبة

      0 الروابط

      11 المجموع



 
 (1جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس القراءة في القياس البعدي للمجموعتين

 

 المجموعات التجريبية المجموعات الضابطة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.640 87.09 1.732 52.00 القراءة بعدي

 ( إلى وجود فروق ظاهرية بين المجموعتين في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.1تشير نتائج الجدول )

 ( 2جدول )

 في القياس البعدي لمقياس القراءة اختبار مان ويتني للفروق بين المجموعتين

 

 المجموعات التجريبية المجموعات الضابطة

Z الداللة 
حجم 

 التأثير
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

 992. 001. 4.002 187.00 17.00 66.00 6.00 القراءة بعدي

( برين المجمروعتين 1014علرى وجرود فرروق ذات داللرة عنرد مسرتوى ) (Mann- Whitneyالختبار مان ويتينري ) zتدل نتائج قيم  

 الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار القراءة، لصالح المجموعة التجريبية.

( وهي قيمة مرتفعة دالة على أثر البرنامج واألسلوب المستخدم في تحسرين مهرارات القرراءة 10992كما بلغ حجم األثر بمربع إيتا ) 

 لمجموعة التجريبية.با

 :لتنمية مهارات القراءةالمستخدم  البرنامجولقياس فاعلية 

( حيث Blackباستخدام معادلة الكسب المعدل لبالك ) القراءةتم حساب درجة الفاعلية لألستراتيجية المستخدمة فى تحسين مهارات 

 نسبة الكسب المعدل =

 س -س       +    ص -ص                               

 س               د -د                                

حيث " ص" : متوسط الدرجة في االختبار البعدي لمقياس القراءة، و"س" متوسط الدرجة في االختبار القبلي الختبار القراءة ، 

 و"د" النهاية العظمى لمقياس القراءة.

 ويتم تحديد الداللة وفق المعايير اآلتية:

  فإن الطريقة غير فعالة. 4≥ نسبة الكسب المعدل  ≥  إذا كانت صفر 

  فإن الطريقة فعالة بدرجة مقبولة. 402≥  نسبة الكسب المعدل ≥  4إذا كانت 

  (.7فإن الطريقة عالية الفاعلية.كما هو موضح بجدول )402≤ إذا كانت نسبة الكسب المعدل 



 
 ين فاعلية مقياس القراءةيب

 داللة الكسب المعدل نسبة الكسب المعدل عدد الطالب المتوسط النهاية العظمى التطبيق

 411 القبلي

 

27027 44 4029 

 

 ذات داللة عالية

 27 البعدي

( وهي نسبة ذات داللة فاعلية عالية، مما يوضح أن الطريقة المستخدمة 4029من الجدول السابق يتضح أن نسبة الكسب المعدل ) 

فعالة في تنمية مهارات القراءة. وتؤكد النتائج أثر األسلوب التجريبي المستخدم في تحسين مهارات القراءة لدى التالميذ الموهوبين 

 لمجموعة التجريبية.ذوي صعوبات التعلم با

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرض الثاني من فروض البحث:

حيرث أوضرحت القرراءة دلت نتائج البحث أن هناك فروق ا لها داللة إحصائية، بين متوسطي درجات عينرة البحرث فري مقيراس 

لتجريبية في التطبيق البعردي لمقيراس الثاني من فروض البحث؛ وتحسن تالميذ المجموعة ااألول و صحة الفرضعدم نتائج المقياس 

 أي بعد دراسة المقرر بالبرنامج المقترح ويمكن إرجاع ذلك إلى : -القراءة 

 .األنشطة القرائيةمباشرة مع األنشطة في  تالميذتفاعل ال .4

الصحيحة الوافية مما أدى لظهور المنافسة في المقياس األمر الذي أسرهم  طالع من خالل األنشطة على صيغ القراءةتم اال .2

 بصورة صحيحة . القراءةفي زيادة قدرة التالميذ على 

 وبهذه تأكد النتائج الفرضية البديلة لكال الفرضين وهي:

التجريبية في رتب  بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة( 1011عند مستوى )وجد فرق داللة احصائية  .4

قائم على ظاهرة الصوت اللغوي لدى عينة من تالميذ المرحلة البرنامج المقترح الدرجات تعليم مهارات القراءة باستخدام 

 االبتدائية ذوي صعوبات التعلم.

بين متوسطي القياس البعدي لدى كل من المجموعة التجريبية والمجموعة ( 1011عند مستوى )وجد فرق داللة احصائية   .2

قائم على ظاهرة الصوت اللغوي من لدى البرنامج المقترح الالضابطة في رتب درجات تعليم مهارات القراءة باستخدام 

 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم. عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية

 خاتمة 

 القراءة للموهوبين ذويفي تعليم مهارات  الصوت اللغوي ظاهرة األدب الخاص بالبحث نالحظ فاعليةمن خالل مراجعة   

وقدرة المتعلم على المزج الصوتي البسيط أو المركب مع قدرة المتعلم على صعوبات التعلم وأثرها الفعال في تنمية الوعي الصوتي 

سة األنشطة وإعادة تطبيق األنشطة التي تعلمها من البرنامج، وإكسابه ممارالتطوير الذاتي عند قياس سرعة القراءة من خالل 

 عادات عقليه تعلمية بناءة وفاعلة.



 
في ضوء ما توصلت إليه البحث الحالي من نتائج استنتاجية وما قدمته من تفسيرات، يتم عرض التوصيات التالية والتي يأمل 

 رس.الباحث أن يُتم العمل بها وتطبيقها في جميع المدا

 إعادة النظر في تدريس مهرات اللغة العربية وتناولها على هيئتها الحقيقية وهي كظواهر مترابطة.  -

 أهمية العمل على برامج الموهوبين ذوي صعوبات التعلم فهي فئة تحتاج إلى رعاية واهتمام بشكل أوفر وأكبر. -

 صعوبات التعلم. الموهوبين ذوي تالميذلدى الفي تطوير مهارات القراءة  البرنامج المقترحأثبتت النتائج فاعلية  -

 صعوبات التعلم.الموهوبين ذوي في تنمية مهارات القراءة في اللغة العربية لفئة  البرنامج المقترحاستخدام  -

 حتى تكون وحدة متكاملة بناء لغوي فكري نفسي.العناية بتطوير مناهج اللغة العربية  -

 الفروق الفردية بين المتعلمين وخصوصا فئة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم.توفير بيئة تعليمية مناسبة تراعي  -

 توجيه التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالشكل الصحيح والمناسب.العمل على إعداد كوادر تعليمية قادرة على  -

 تعليم مهارات القراءةللمعلمين و وأولياء األمور لتبصيرهم بأسس  المقترح للبرنامجتوفير ورش عمل ودورات تدريبيه  -

 . الصوت اللغويمن خاللها 

 : المقترحات

 لعمل على إعداد دراسات تتناول الظواهر اللغوية.ا -

 تطبيق الدراسة الحالة على التالميذ العاديين وقياس أثرها. -

 غير الناطقين باللغة العربية. تالميذالقيام بدراسة مماثلة للدراسة الحالية على ال -

 إعداد دراسة تتناول الصوت اللغوي وأثره على تنمية مهارة التعبير لدي التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم. -

 فاعلية الصوت اللغوي وأثره على زيادة التحصيل الدرسي لدى التالميذ الموهوبين. -

 ة مهارات القراءة والكتابة الهجائية والتعبير.استراتيجية تسريع تدريس الظواهر وأثر ذلك في تنمي -

 

 



 

 المراجع

 القرآن الكريم  -

(. فاعلية استرتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية لتعليم القراءة والكتابة لتالميذ ذوي 2142أبواليزيد، وليد محمود ) -

 التربية، جامعة المدينة العالمية. ماليزيا.صعوبات المتعلم المرحلة االبتدائية بدولة الكويت. رسالة ماجستير. كلية 

 ( علم األصوات. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.2111بشر، كمال. ) -

(. مظاهراالضطرابات الفونولوجية النمائية وعالقتها بصعوبات التعلم في مرحلة التعليم األساسي 2112حجازين، حيدر مبارك ) -

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن. كما يدركها أولياء األمور،

 (. علم األصوات العام )أصوات اللغة العربية(، مركز اإلنماء القومي ، بيروت، لبنان.4922بركة، بسام ) -

ة التعليمية، مجلة دراسات (، الطلبة الموهوبون ذوو صعوبات التعلم وكفية إكسابهم االستراتيجي 2142جابر، وصال محمد )  -

 .2142-421،  ص  1، المجلد  47تربوية، العدد 

 .22 – 27،ص 2جامعة بايل، العدد  -( ، ظاهرة التنوين في العربية. مجلة كلية التربية األساسية2142الجمل، حسام عبد علي ) -

 التطبيقات "، كلية التربية، جامعة األزهر. (. طرق تدريس اللغة العربية" األسس النظرية و2112رزق، سامي محمود عبد هللا. ) -

 النشر دار : القاهرة .التعريف والتشخيص والعالج قضايا التعلم صعوبات ذ وو عقليا (، المتفوقون2111فتحي مصطفي ) الزيات، -

 للجامعات.

 ،منشورات جامعة دمشق. 2( . التخلف وعلم نفس المعوقين ، ط 4992سليمان ، نبيل )  -

(، اضطرابات اللغة والكالم، الطبعة األولى، الرياض، أكاديمية التربية 2111د العزيز، أبو جودة، وائل موسى، )السرطاوي، عب -

 الخاصة.

. 99، ص2، العدد2(.التثنية. علوم اللغة دراسات علمية محكمة تصدر أربع مرات في السنة كتاب دوري. المجلد4999العطية،) -

 لتوزيع.القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر وا

 (. صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية. القاهرة : عالم الكتب للنشر والتوزيع، الطبعة األولى.2142العدل، عادل محمد ) -    

(. مقدمة في اللغويات المعاصرة. عّمان: دار وائل للنشر 2006فارع شحدة؛ حمدان، جهاد؛ عمايرة، موسى؛ العناني، محمد ) -

 والتوزيع. األردن.

 م(، سيكولوجية اللغة، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب.2111قاسم، أنس محمد أحمد، ) -



 
(. األصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. رسالة ماجستير، كلية الدراسات 4999القاطوع، عبد اللطيف محمد شاكر، ) -

 العليا، الجامعة األردنية، األردن

 -4122طبعة مراجعة ومصححة من طرف نخبة من األساتذة المتخصصين، دار الحديث القاهرة  -لسان العرب، ابن منظور -

 أ -ر -، مادة: ق 2112

 (. القاهرة: مكتبة مصر. 2م(. التأخر في القراءة تشخيصه وعالجه في المرحلة اإلبتدائية.) ط1985لطفي، محمد قدري. ) -

 -ي الفصيح من كالم العرب.مجلة الدراسات اللغوية، جامعة منتوري(. لغات األسماء الموصولة ف2141مشري، محمد ) -

 224 -219، ص 112قسنطينة، العدد

 ( القراءة ومهارتها ومشكالتها في المدرسة االبتدائية، العربية للطباعة والنشر، القاهرة.4991مصطفى، فهيم )  -

 ملك سعود: كلية التربية، الكويت: مكتبة الفالح.(. تدريس فنون اللغة العربية. جامعة ال4997مدكور، على أحمد )  -

(. ترجمة عادل عبد هللا، عّمان: 2117هال الهان، دانيال؛ كوفمان، جيمس؛ لويد، جون؛ ويس، مارغريت؛ مارتنيز، إليزابيث ) -

 دار الفكر للنشر.

تدريس اللغة العربية. وزارة (. طرق 4999يونس، فتحي، والناقة، محمود كمال، وطعيمة، رشدي، وحنورة، أحمد حسن. ) -

 التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعات المصرية، مشروع تدريب المعلمين الجدد، برنامج تحسين التعليم األساسي.

 مراجع أجنبية :

- Alberta Education, Learning and Teaching Resources Branch. (2006a). Planning for students who 

are gifted. Edmonton, AB: Author. 

- Bennett, L. (1998). Teaching Phonological Awareness With An Emphasis On Linkage To 

Reading ،P.H.D ،Simon Fraser University.  

- Brody , Linda , Mills , Carol ,( 1997 ) Gifted children with . , Inc learning Disabilities : A review 

of the issue , Journal of learning disabilities .vol, 30 . ,Numbers, PP-282- 286. 

- Conover, Lynda (1996); Gifted and learning disabled? It is possible! Virginia Association for the 

Education of The Gifted, Newsletter, v17,n3.  

- Cline, S. and Hegeman, K. (2001). Gifted children with disabilities. Gifted Child Today, 24, 16-

24. 

- Clarke, B. (2002). Growing Up Gifted: Developing the Potential of Children at Home and at 

School. 6th ed. Toronto, ON: Prentice Hall. 



 
- Karnes, M. & Johnson, L. V. C. (2002). Handbook for gifted. Children with gifts and disabilities. 

Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.p3. 

- Layton ،L. &Deeny. K. (2002). Sound Practice: Phonological Awareness in the  classroom. 2nd 

Edition, David Fulton Publication, London. 

- Layton ،L. &Deeny. K. (2002). Sound Practice: Phonological Awareness in the classroom. 2nd 

Edition, David Fulton Publication, London. 

-Macmillan, B. (2002). Rhyme and Reading: A critical Review Of The Research Methodology. 

Journal of Research in Reading, Vol. 25 (1),4- 42. 

---- McCoach, D. B.; T. J. & Bray, M. A. (2001). Best practice in the identification of gifted 

Students with learning disabilities. Psychology in the Schools, 38(5), Pp. 403 – 411. 

- Swanson, H. L. and Berminger ،V. (1995): The role of working memory in Skilled and less skilled 

reader’s comprehension. Journal of Intelligence.Vol.21 ،87- 114. 

- Torgeson, J.K. (2001). Assessment of phonological awareness. Designed especially for the 

Learning to Read: Beginning Reading Instruction CD- ROM. interactive Treining Media, Inc.  

- Ysseldke, J. & Algozzine, B. (1990) Introduction to special education. Boston: Houghton Mifflin. 


