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لتي یعیش مستمر مع البیئة ا تأثرو  تأثیرجتماعیا في عالقة نسان كائنا إیعتبر اإل      

لى إ به تؤديعاقات و التي بدورها ها مختلف اإلفهو عرضة لعدة حوادث تنجم عن ،افیه

نه یسعى دائما لتحقیق التكیف النفسي النشاطات المعرفیة و الحسیة. غیر أ تأدیةالعجز عن 

                         و یفرض وجوده في المجتمع.                 جتماعياإل      

باب ألس لدیه اللغة تطور تعیقضطرابات الفرد في مرحلة من مراحل نموه بإ فقد یصاب

 بین هذه . منخیرة  بصفة عادیةتسب هذه األجتماعیة تجعله ال یكو نفسیه أو إعضویة أ

من  و  اللغویةالمعرفیة و  كتساباتهإمعظم  یؤثر علىصابة بالصمم الذي اإلضطرابات اإل

الشعریة في القوقعة و  یفة الخالیاوظ القوقعة الذي ینتج عنه فقدانإصابة نواعه هو أعقد أ

مع تطور لنشاط الكهربائي في العصب السمعي.    ن النبرات العصبیة ال تولد ابالتالي فإ

 ، والتي حققت نجاحا ملموسا لفائدة المعاقین سمعیاالقوقعي ظهرت تقنیة الزرع بحاث ألا

إال أنها ال تكفي لوحدها  لألصم،  یةالسمع البقایا سترجاعبالرغم من نجاح هذه التقنیة في إ

، و ارسفي المد دماج حاملیهاإكتساب اللغة الشفهیة و ذ البد من التكفل األرطفوني إلإ

                                             .المكتوبةاللغة كتساب هتمامه على إنصب إ

تعتبر القراءة من أهم المهارات التي یتعلمها التلمیذ بمجرد دخوله إلى المدرسة ، حیث أنها 

تعتمد على مجموعة عملیات معرفیة تقوم على تفكیك الكلمات أو رموز مكتوبة إلى وحدات 

المعرفي لهذه الرموز. وهذه العملیة هي عبارة عن  صوتیة للوصول إلى مرحلة الفهم واإلدراك

نشاط معقد تساهم فیه العدید من المیكانیزمات منها الحواس والعملیات العقلیة العلیا كمعالجة 
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ه إال بعد أن یصل أنتباه ،اإلدراك والفهم، وال یستطیع الفرد إدراك وفهم ما یقر المعلومات ،اإل

  قدرات آداء و بشكل آلي وهذا یتطلب منه سالمة الحواسإلى مرحلة فك الرموز المكتوبة 

Ramus,2003) .مناسبة    

بعض الصعوبات على مستوى عملیة تعلم  واجه التالمیذ المتمدرسینن یأیمكن  نهأغیر 

القراءة ، وذلك ألسباب عدة من أهمها صعوبة فك الرموز المكتوبة وتحویلها إلى وحدات 

معنى هذه الوحدات المشكلة للكلمة مما ینتج عنه صعوبة في صوتیة حیث ال یستطیع إدراك 

لوجي أو الوعي الفونو  الوعي القراءة ، وقد یرجع هذا إلى عدة أسباب من بینها ضعف

دراك عتبار أن عملیة القراءة تعتمد أساسا على قدرة التلمیذ على إإب .  بالوحدات الصوتیة

التالمیذ في مراحل تعلم القراءة وٕادراكه لهذه ن عدم وعي إالفونیمات المشكلة للكلمة ف

 متالك إهو " ن الوعي الفونولوجي ألكال في تعلمه للقراءة بشكل سلیم الفونیمات یسبب مش

.(Snowling,2000) ".  وكیفیة إخراجها اللغویة معرفة أماكن إنتاج األصوات ىالقدرة عل   

على فئة الصم ومعرفة عالقة خالل ما ذكر سنحاول تسلیط الضوء في هذه الدراسة  و من

  .ةن الخلل في اكتساب هذه المهار الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة لدیهم على أي مستوى یكم

التي تكمن ، بل مبني على جملة من األسباب لم یكن عشوائیالبحث ا لموضوع ختیارناإأما 

فئة الصم حول  مجال علم النفس المعرفيالدراسات التي تناولت هذا الموضوع في  ندرةفي 

التعرف على  و كذلك بصفة عامة و الحاملین للزرع القوقعي بصفة خاصة في الجزائر
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عند فئة الصم  العوامل التي تحول دون إكتساب بعض التالمیذ لمفهوم الوعي الفونولوجي

  . الحاملین للزرع القوقعي

لى قسمین و هما :از هذا العمل قسمنا بحثنا إفإلنج  

عتمدنا فیه على ثالثة حیث إ شكالیة الذي یعتبر جانب أساسي لبناء اإل :الجانب النظري  

و هي : فصول   

 : تمحور حول الوعي الفونولوجي حیث عرضنا فیه تعریفه ، نموه، مستویاتهالفصل االول

سلوكاتها و تدریسها عند االطفال .همیتها، مكوناته، مهاراتها، مؤشراتها ، أ  

بجدي و المقطعي، حیث عرضنا فیه حول اللغة العربیة بین النظام األ: تمحور الفصل الثاني

تعریف اللغة، أصل اللغة العربیة، النظام الفونولوجي للغة العربیة، الخصائص الفونولوجیة 

 للغة، النظام المقطعي و كتابة اللغة العربیة. 

نواع، مكنیزمات، النماذج فقد تطرقنا الى تعریفه، األ: تمحور حول القراءة لثالفصل الثا

 عالقتها بالوعي الفونولوجي و القراءة عند الطفل االصم.

لى مبحثین هما:عیة و الزرع القوقعي حیث قسمناه إعاقة السمتمحور حول اإل :رابعالفصل ال  

لیة السمع، االسباب، الخصائص آعاقة السمعیة عرضنا فیه التعریف، : اإلولالمبحث األ 

نواع...األ  
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لى اللمحة التاریخیة، التعریف، المكوناتالزرع القوقعي تطرقنا فیه إ المبحث الثاني:  

نواع و شروط الزرع...األ   

صلین هما :م ففیض تطبیقيما الجانب الأ  

منهج البحث ، مجتمع  ستطالعیة،:إجراءات البحث یتضمن الدراسة اإل خامسالالفصل 

دوات البحث.البحث، مكان إجراء البحث و أ  

لنتائج یتضمن عرض و تحلیل نتائج إختبار الوعي : عرض و تحلیل اسادسالفصل ال

ج العام ستنتالى اإلمناقشتها و من ثم تطرقنا إ ختبار القراءة ، تحلیل النتائج والفونولوجي و إ

.  ، المراجع، المالحق و إقتراحات دراستنا بخاتمة البحث نهیناو في األخیر أ  
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                                                                       شكالیةاإل

بنشاط تعلم القراءة و التي تعتبر  من العلوم التي إهتمت المعرفي یعتبر علم النفس       

 اللغة ها و بینیجاد الصلة بینف على الرموز المكتوبة و محاولة إخبرة لغویة تتمثل في التعر 

      (   Maissonneuve,2003)  .الشفویة  

اف التي تسعى المنظومة التربویة إلى تحقیقها في هدكما تعتبر هذه األخیرة من أهم األ

راءة التي تعددت النماذج التي تبحث في مراحل اكتساب الق حیثالتعلیم، ولى من األطوار األ

طوار یمر بها التي تشیر إلى ثالثة أعتبرها العدید من الباحثین كمرجع للكثیر من الدراسات إ

خطوط بصریة بارزة  عتماده علىلمتمثلة في المؤشر الخطي و ذلك بإالطفل العادي ا

حیث یقوم الطفل بتقطیع  بجدیةفهو إستعمال الطریقة األ كاأللوان و األشكال، أما الثاني

أمثال بعض الباحثین  إلیهتوصل  و هذا ما لى مقاطع صوتیةالكلمات إ

(Bradly,Bryant ,Olofsson.A,Lundberg.)  أوضحوا أن النجاح في التجارب حیث

التدریبیة النوعیة للوعي الفونولوجي عند األطفال یكون عن طریق التدریب على التقطیع الذي 

  ).2003-2002.(حمیدوش سلیمة،یحسن من مستوى القراءة

القصیرة تكون في قراءة الكلمات الطویلة و فمالئي ة الثالثة فقد تمثلت في الطور اإلما المرحلأ 

 ةدراكه للفونیمات و الوحدات الصوتیة المتسلسلإو  والتي تصبح مألوفة لدیه بعد تكرار قرائتها

ن القراءة  نشاط معقد تساهم فیه عدة میكانیزمات أ "ماري دوماستر"هذا ما یؤكده الباحث  و
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نما على فهم إصوات و سمعیة ،بصریة و حركیة  ال تقتصر فقط على التعرف على األ

   . (Zhilal M et Boucérie,1979,78)معاني الكلمات. 

تتدخل الوساطة الفونولوجیة في قراءة الكلمات النادرة التي لم تصبح مألوفة لدیة كما       

یع ي تقطابقات الحرفیة ، أحیث تسمح لها بقراءة الكلمات عن طریق تطبیق نظام التط

و هو ما یسمى بالوعي  ،ساس مرفونولوجي غیر معجميالوحدات الصوتیة للكلمات على أ

راء اللغة بمعنى قدرة لى ما و طفل لقدرات تتجاوز اللغة إمتالك الإ الفونولوجي الذي یعتبر

لى كلمات ، الكلمات إلى مقاطع و المقاطع إلى أصوات ، تقسیم الجملة إ التنغیم الطفل على

فتطور مستوى الوعي . )2009میمي ، كلمات . (فهد حماد الت معثم مزج هذه األصوات 

الفونولوجي یساهم في نشاط القراءة و یسمح بربط الصیغة الشفویة بالمكتوبة و هو شرط 

التي تكتسب قبل سن ینبئ بنجاح القراءة في الوحدات الفونولوجیة (المقطع، القافیة) 

الدخول المدرسي  ما بعدفراد مجتمعه ، أأحتكاكه باویة  و إمن خالل تجاربه اللغ ،المدرسة

ذلك عن طریق   و الكتابة عند تعلم مهارة القراءة (الفونیم)فیتطور لدیه الوعي الصوتي

كما یجدر اإلشارة إلى أن . )2003(سعیدون سهیلة،.النشاطات و التمرینات اللغویة 

ن أیمكن عالقته بالقراءة إذ و یستهان بها حول الوعي افونولوجي عطت نتائج ال الدراسات أ

ختبار إة وهي ذات طابع تقییمي تتمثل في تنبؤیالطولیة النمیز بین نوعین من الدراسات 

مستواه في القراءة في المرحلة القدرات المیتافونولوجیة  في المرحلة التحضیریة كعامل تنبئي ل

بتدائیة ، ویعتبر هذا النوع من الدراسات منطلقا لعملیات الكشف المنظم و المبكر اإل
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  حول ) (Zorman,1999القراءة الالحقة منذ المستوى التحضیري مثل دراسة  لصعوبات

طفال الذین خضاع األإذات طابع تربوي عالجي تتمثل في  الدراسة التمرینیة و التي هي

لى تمرینات خاصة بتنمیة قدراتهم المیتافونولوجیة قصد إیعانون من صعوبات تعلم القراءة 

ن النوعین من الدراسات ألنهم في لى هاذیإلجأ الباحثون ه الصعوبات ، حیث یالحد من هذ

   حیان الدراسات التمرینیة تأكد نتائج الدراسات التنبؤیة.غلب األأ

یجابیة على نتائج القراءة الوعي الفونولوجي یؤثر أحیانا بصفة إتجاه فحسب هذا اإل     

 في هذا السیاق نجد كما أحیانا أخرى یؤثر نشاط تعلم القراءة على الوعي الفونولوجي ،

العربیة التي غة لبالراءة حول الوعي الفونولوجي و عالقته بالق(Fauzard. F,2001)دراسة 

  )2012شفیقة  أزداو(.خرىمقارنة بالوحدات الفونولوجیة األ دراك المقطعإتؤكد سهولة 

فكون معظم الدراسات تمحورت حول موضوع الوعي الفونولوجي و القراءة عند الطفل       

فال الصم الحاملین للزرع القوقعي الذي یعتبر وسیلة طنحن إلى دراسته عند األالعادي إرتأینا 

كون  ،من وسائل التي قدمها البحث العلمي بغیة مساعدة فئة الصم على تجاوز إعاقتهم 

كادیمیة في القدرات المعرفیة و المهارات األ حاسة السمع تؤثر على قدرة التعبیر اللغوي،

مرحلة تطویر مهارة خاصة لدى تالمیذ  السنة الرابعة إبتدائي الدین هم في  الصف الدراسي

هذا عاقة السمعیة  تتأثر بها عملیة التعلیم لذوي اإلتعتبر من أهم المهارات التي  القراءة التي

) التي أشارت إلى أن عملیة 1979ما أكدته العدید من الدراسات و من بینها دراسة (هارت، 

فل المعاق سمعیا تتطلب مهارات اإلدراك و الفهم المفاهیم و كذلك األسلوب القراءة عند الط
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عنى المرتبط كما كذا تعلم المكلمة المكتوبة بالكلمة المنطوقة، ساس ربط الالذي یقوم على أ

طفال الصم مساعدة األسلوبین معا و غالبا ما یقوم المدرس بذلك بغیة مكن إستخدام األی

  ).2007على تحویل الرموز إلى معاني.(عصام حمدي الصفدي، 

بناءا على الدراسات المقدمة و المعطیات العلمیة الحظنا قلة البحوث في مجال علم النفس 

طفال الصم الحاملین بمهارة القراءة عند األ و عالقته المعرفي فیما یخص الوعي الفونولوجي

  .للزرع القوقعي

في إكتساب مهارة القراءة عند  ةإبراز أهمیة القدرة الفونولوجی تكمن في دراستنا من هدفال أما

قلة  ونظرا لإلنتشار الواسع لإلعاقة السمعیة األطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي و ذلك 

  .إلمكانیات و ندرة المدارس و المراكز المخصصة لهذه الفئة ا

لمسؤولین المختصین انتباه إلى دراسة هذا الموضوع و لفت إ إرتأینامن هذا المنظور     

معرفة األنشطة و الوسائل التعلیمیة المعتمدة في المدارس  و الفئة لتحسین إمكانیاتهمبهذه 

ساس قمنا بطرح التساؤالت ، و على هذا األفي تعلیم األطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي

  :التالیة

عالقة بین الوعي الفونولوجي و مهارة القراءة عند االطفال الصم توجد هل  التساؤل العام:

  الحاملین للزرع القوقعي؟
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  التساؤالت الجزئیة:

  ؟ الطویلة و القصیرة أثر للعامل المعجمي في قراءة شبه الكلمات یوجدهل  - 

فروق ذات داللة إحصائیة بین الكلمات المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات  توجدهل -

  القصیرة ؟

فروق ذات داللة إحصائیة بین الكلمات المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات  توجدهل  -

  الطویلة ؟

  الفرضیات:

  :ةالعام فرضیةال

طفال الصم الحاملین للزرع فونولوجي و مهارة القراءة عند األعالقة بین الوعي ال توجد

  القوقعي

  الجزئیة: فرضیاتال

  .القصیرة و الطویلة قراءة شبه الكلمات أثر للعامل المعجمي في یوجد - 

فروق ذات داللة إحصائیة بین الكلمات المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات  توجد - 

  .القصیرة 

  .فروق ذات داللة إحصائیة بین الكلمات المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات الطویلة توجد -
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 : إجرائیا تحدید المفاهیم

   الوعي الفونولوجي: تعریف

 راء اللغة بمعنى قدرة الطفل علىطفل قدرات تتجاوز اللغة الى ما و متالك الهو إ صطالحا:إ

، تقسیم الجملة غلى كلمات ، الكلمات إلى مقاطع و المقاطع إلى أصوات ثم مزج  التنغیم

 )2009فهد حماد التمیمي، مجلة المعرفة، (هذه األصوات إلى كلمات 

نتاج األصوات اللغویة، و آلیة إخراج هذه إالقدرة على معرفة أماكن  متالكإهو  إجرائیا:

األصوات الكیفیة التي تتشكل فیها هذه األصوات مع بعضها لتكوین كلمات و ألفاظ مع 

بین األصوات المفردة أو في الكلمات و التعابیر  ختالفاإلالقدرة على إدراك التشابه و 

 الغویة المختلفة.

 القراءة:  تعریف

لى أفكار و فهم الرموز المكتوبة و النطق بها ثم إستعابها و ترجمتها إهي إدراك  صطالحا:إ

 ,Daniel R)المادة المقروءة ثم التفاعل على ما یقرأ و أخیرا اإلستجابة لما تملیه هذه الرموز

1983, 83)  

   المكتوبة إلى معان و أفكارموز : هي عملیة عضویة عقلیة، یراد بها ترجمة الر إجرائیا   

رموز منطوقة باإلضافة إلى فهم معاني هذه الرموز و التمییز بینها، و هذه العملیة تتطلب 

 تنسیقا بصریا، سمعیا ، حركیا و ذهنیا. 
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 المعاق سمعیا: تعریف

هو الشخص الذي الیستطیع إستخدام حاسة السمع بشكل وضیفي عندما إصطالحا: 

بسماعة في الحیاة الیومیة، فقد یكون هذا الشخص قد ولد أصما و لم  یستعملها بمفردها أو

یطور اللغة الطبیعیة أو أنه أصبح اصم بعد اكتساب اللغة و الكالم و هذا یسمى صمم بعد 

  .)2003الزریقات، (لغوي و هذا بمجمله یشیر إلى إعاقة مهارات التواصل. 

 یكتسب لغة منها ، أو كل من ولد و لمهو الشخص الذي فقد حاسة السمع أو قدر  إجرائیا:

التخاطب في المحیط الذي یعیش فیه بطریقة طبیعیه  و بذلك فمن المستحیل علیه فهم 

  الكالم المنطوق ألن حاسة السمع لدیه معطلة. 
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:الفصل تمهید  

یبرهن ذلك بوجود عالقة و  ،ولیة لتعلم القراءةلفونولوجي یعتبر من المكتسبات األن الوعي اإ

ن یدعم بتطور الوعي الفونولوجي،لكي یحقق أدلة بینهما، لكن هذا التطور یجب سببیة متبا

  فهمها.و دراك و تقسیم الكلمات الشفهیة إو كذلك القدرة على  التالمیذ نجاحا في تعلم القراءة،

  :الفونولوجیا1.

و القدرة على التعرف على المكونات الفونولوجیة  صواتلى دراسة نسق األإیر الفونولوجیا تش

و أستخدام اإلماءات، إننا من التواصل مع بعضنا البعض بالرغم من تمكفب، للوحدات اللغویة

صوات ، التي تصدرها عندما نستخدم على تلك األن معظم تواصلنا یرتكز إف شاراتاإللغة 

صوات إن قدرتنا على إصدار العدید من األستقبالیة. عن طریق اللغة اإلأو اللغة التعبیریة، 

ستخدامها إل لغة من تلك اللغات ، التي یتم نستخدمها في اللغة ، بل و في ك هان بعضإف

صوات نجلیزیة ال تستخدم األغة اإلن اللأسبیل المثال نالحظ نحاء العالم فعلى أفي كل 

قصى اللسان مع الحنك اللین ثم ألتقاء إصوات التي تصدر بو هي األ clicksنفجاریة اإل

طفال ن األأجزا الكالم ، كما أللسان بطرف و جانبي اللسان كأحد و لمس اأنغالق الشفتین، إ

محیطة بهم ، و على ة الصوات الفریدة التي تتضمنها لغتهم من البیئالرضع یتعلمون األ

ي كل اللغات عندما ستخدامها فإصوات التي تم صدار كل األإنهم یستطیعون أالرغم من 

و في المرحلة المبكرة من حیاتهم فإنهم یتوقفون تدریجیا عن إصدار تلك أیكونون صغارا 
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في اللغة التي یسمعونها بصورة منتظمة في البیئة المحیطة  ستیعابهاإصوات التي ال یتم األ

  .،) 2007و آخرون،  (دانیال هاالهان. بهم

     مفهوم الوعي الفونولوجي:2. 

لى الوعي بوجود إالمقطعیة للكالم ، و التي تؤدي  هو قدرة الفرد على تحلیل الوحدات  .

 (Brin. F et les autres, idem, 60( .الفونیمات و ترتیبها في السلسلة الكالمیة

لى القدرة على التعرف على المكونات الفونولوجیة للوحدات إیشیر  (Gombert ): تعریف

التمكن من عدة و  ودة. و هي تشمل قدرات الشخص علىاللغویة معالجتها بصفة مقص

و هذا  و فونیم الذي یمثل الوعي الفونیميأكانت قافیة، مقطع  الوحدات الصوتیة للغة سواء

  یتطلب بالضرورة :

صوات دون ي القدرة على التمییز بین األأجیدة و كافیة في التمییز السمعي قدرات  -

  ختالفاتها الفونولوجیة.إمعرفة 

  (Guillemette Bertin 2007, 170-171)قدرات جیدة في الذاكرة العاملة. -

عد بمثابة ن الوعي الفونولوجي یألى إ)    , Chard et Dickson 1999  (یشیر  -

صغر ألى مكونات إلتي یمكن بمقتضاها بتجزئة اللغة سالیب المختلفة افهم األ

  هما: مكونینو بالتالي فهو یتضمن  عهامالتعامل  یمكن ووحدات صوتیة صغیرة

  صوات.أن كل كلمة تتكون من أدراك إ -
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 (أحمد حسن صوات و التعامل معها.الكلمة وفقا لهذه األ تجزئةقدرة الطفل على  -

  )2012محمد عاشور،

ن یقوم أسالیب المختلفة التي یمكن الوعي الفونولوجي بمثابة فهم األ یعدساس و على هذا األ

أصغر و وحدات صوتیة أ لى مكونات أصغر،إبمقتضاها بتجزئة اللغة الشفویة  الطفل

  سالیب منها:نطلق و ذلك عن طریق العدید من األمعها من هذا الم التعامل

  الى كلمات.تجزئة الجملة  -

  الكلمة الى مقاطع.تجزئة  -

  ي و حدات صوتیة مستقلة.أصوات فردیة ألى إو حتى الكلمة أتجزئة المقطع  -

  )2006عبد اهللا محمد،  عادل(

نتباه نه مجموعة واسعة من مهارات اإلأعلى  (Scraboroughet Brandy)كما تعرفه 

و معالجتها معالجة واعیة، السیما أیة للغة التخاطب و التفكیر فیها لى الجوانب الفونولوجإ

  .)27، 2012مسند ابو الدیار و آخرون، .(البناء الفونولوجي الداخلي للكلمات 

، و الوعي هو القدرة على  یلعب الوعي الفونولوجي دورا هاما في التنبؤ بالتحصیل القرائي

لوحدات مثل المقاطع اللفضیة و ا حدات صغیرة،و  لىإدراك الكلمات و یمكن تقسیمها إ

تقان الفونیمات یواجهون إدراك و إفال اللذین یعانون من صعوبات في طالصوتیة ، فاأل

  .)332(ابراهیم فرج اهللا الرزیقات،  .یضا في تعلم القراءةأصعوبات 
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و أساسیة تتمثل في الوعي أبین ثالث مصطلحات  (Snow et al 1998)كما یمیز  -

ن الوعي أو الطریقة الصوتیة، حیث یرون  اتدراك الفونولوجي و الوعي بالفونیماإل

صوات التي دراكه لتلك األإو ألى التقبل العام من جانب الطفل إالفونولوجي یشیر 

  ).139 2006،عبد اهللا (عادل .یتضمنها الحدیث بشكل مستقل و متمیز عن معناها

  ).2009(فهد حماد التمیمي،  .هو الوعي بالتمثیل المجرد للكالم -

ن هذه القدرة تدخل في مجال ما وراء المعرفة أبهذا التحدید للمصطلحات نجد  

Métacognition) (من خالل تعریف) (Combert لى إنه یشیر في نفس الوقت إف

لى السیرورات المعالجة المقصودة التي تعد في رتبة إو  الوعي(تحدید المكونات الفونولوجیة )

  .(méta)ما وراء 

دراكیة التي تمارس رات اإللى التمییز بین الوعي الفونولوجي و المهاإ و شركائه كونتنیشیر 

        ) 2012ازداو شفیقة،( ر واعیة من قبل الطفل.یبصفة غ

 sensibilité)مصطلح الحساسیة الفونولوجیة  (Stannoirch, 1992)یستخدم 

phonologique)  عوضا عن الوعي الفونولوجي فبالنسبة له فان الوعي یعد من جهة

نه یمثل الوعي إخرى فأ یعبر عن عملیة واضحة و من جهة مصطلح غیر علمي و ال

وحدات اكثر  للكالمالفونولوجي كسلسة متصلة، الذي یحدد عن طریق الوحدات المقطعیة 

دات الصغرى لى غایة الوحإالكلمات و المقاطع ة التي تعبر عن حساسیة ضیقة مثل یشمول
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 عمق مثل الفونیمات، و هذا ینسجم مع وجهة النظر التي تمثل الوعيالتي تعبر عن معالجة 

   .الفونولوجي كتشكیلة واسعة من التمرینات

  نمو الوعي الفونولوجي:3. 

توصف من قبل الباحثین حسب ثالثة محاور:  ن بروز سیرورات نمو هذه القدرة عند الطفلإ

في معالجة  العملیات المعرفیة المستخدمة و السلوكات الفونولوجیة المعتمدة لدى الطفل 

عناصر الوعي   و الظاهر ان .ن القدرات مشتركة و متداخلة فیما بینهاأاللغة، و نجد 

  الصوت.الفونولوجي تنموا بالتدریج و تبدأ بالقافیة ، المقطع ثم 

 نمو الوعي بالقافیة :1.3.

لقد لوحظ من خالل إستعمال لفظ قافیة ان اغلبیة االطفال في التمرینات اللغویة قادرین على 

  )Zorman.M , 1999التعرف على القافیة. 

نالحظ ان القافیة في مراحل  Brayn.p.Eو  Gouswani.Uحسب مؤلفي نماذج التماثل  

و هي نتیجة لدراسة تمت على أطفال المدارس التحضیریة  مبكرة جدا من اكتساب القراءة،

كما اثمت ایضا المؤلفون ان االطفال ذوي السن الخامسة و أربعة اشهر قادرین على 

 , Casalis,Sمر بقافیة الكلمات.(التماثالت و ذلك عندما یتعلق األ ستخراج جزء منإ

1996.21(.  
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  :الوعي بالمقطع2.3.

یعتبر الوعي بالمقطع كبنیة فونولوجیة تسلسلیة و هو متكون من مكونین رئیسیین : المنطلق 

او في سن و القافیة فیتم نمو المقطع كما هي علیه في القافیة فیالحظ في سن الخامسة 

 , Zorman.Mالرابعة و هذا من خالل عدة تجارب لغویة و ذلك قبل سن التمدرس. 

1999(  

یعتبر المقطع أصغر وحدة تركیبیة في الكلمة یمكن ان یقف علیها المتكلم في اللغة العربیة 

من عدد من الصوامت و الصوائت مصحوبة بظواهر صوتیة أخرى كالنبرة و 

 التنغیم.(منهوبي، ش)

  الوعي بالصوت:3.3.

یشترط الوعي بالصوت تعلم واضح و ینموا متصل بالقراءة عكس الصوت غیر المقطعي 

زال و لكن مندمج دائما فمندمج في المقطع.و من خالل دراسة مطولة الذي الیدرك منع

ترى انه یجب االنتظار حتى سن الخامسة لكي یكون اكتشاف   Goswaniللباحث 

  االصوات ممكنا.

فان عند السن الثالثة و الخامسة و النصف یظهر عند  Rondal et Bredantاما حسب 

و بما انهم یمكن ان یشوهوا ارادیا بعض الكلمات الطفل الحساسیة بالطبقة الصوتیة باللغة 

 .التسلیة باخطاء نطق االخرین و ذلك من خالل تغییر في كیفیة نطق االصوات
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) Van haut Estienne,1998,15-16  

و بصفة عامة ان القدرة االطفال على استعمال الوعي الفونولوجي ال تظهر اال في سن 

هذه المهارة الفونولوجیة  Content.Aالسادسة في الوقت الذي تدرك فیه الكتابة حسب 

ضروریة ال تظهر كلیا اال في اتصال الطفل بشكل الكتابة و في هذا االتجاه یفسر 

Alegeria.j له طابع خاص و دافع لظهور الوعي لهذه البنیة  ان احتكاك المكتوب

 ,Issoufaly.Mالتقطیعیة و ال توجد مهارة اخرى تشطرط هذا النوع من الوعي.(

Primot.B( 

  مستویات الوعي الفونولوجي:4. 

 الوعي بالمقطع: 1.4.

المقطعي للكلمات التي یمكن  ، تسمح بالتجزيءالمقطع وحدة فونولوجیة أساسیة للغة الشفویة 

  مثل:(وا/قف)ان تختلف من حیث عددها اذ یمكن ان تحوي على مقطع واحد او عدة مقاطع 

)Habib.M, Vèronique.R,2000(.  

التي  (Liberman, Shaukweiler, Fisheret Carter 1974)دراسة  كما نجد في 

ون نطفال یتمكن األأو من خالل النتائج تبین ول دراسة في مجال الوعي الفونولوجي أتعتبر 

من سن الرابعة من تحقیق مهمة لعد المقاطع و ذلك بالضرب على الطاولة حسب عدد 

  المقاطع في الكلمة.
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من  %60ظهرت ان أتؤكد على هذه النتائج حیث  (Fox et Routh, 1975)دراسة 

قل مقطع عادة على األإسنوات قادرون على  04بعمر  %75و سنوات  03طفال بعمر األ

  من كلمة ثنائیة المقطع.

على نسبة نجاح بلغت  (Gombert, Gaux et Demont, 1975)كذلك تحصل كل من 

  خیر.بالروضة على مهام  حذف المقطع األطفال ألمن ال 31،7%

  الوعي بالوحدات التحت مقطعیة:2.4.

ق و (المنطلالمقطعیة بالوحدات التحت  یظهر من وعيطفال في سن ما قبل المدرسة ن األإ

جباري إالمنطلق في اللغة العربیة یعد وجود  المقطع هم مكونات أالقافیة) اللذان یعتبران من 

ا الصوامت التي ذما القافیة فهي تتكون من الصائتة  و كأو یكون بالضرورة صوامتي ، 

ن أكیة الحركیة ، كما دراالناحیة اإللقافیة وحدة بارزة من لى ذلك تعتبر اإ باإلضافةتتبعها 

طفال تساعد على تطورها لدیهم، و منه فان مستوى التمثیل منطلق لقافیة شید األناأ غاني أ

  یظهر قبل تعلم القراءة و نذكر في ذلك:

و على شكل صور، وكذا أفرض سمعیا تكالحكم على عملیتین  مهمة الحكم على القوافي

سهل المهام أبین  خر وهي منالتي ال تقفي مع اآلن ثالث كلمات التحدید من بی

  ).2012(أزداو شفیقة،  التي تتحقق في سن الخامسة . المتافونولوجیة

  الوعي بالفونیم:3.4.
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هو الوعي بمحتویات الكلمة من االصوات التي تتكون منها ، و یساعد هذا النوع من الوعي 

ادراك العالقة بین الصوت المنطوق و الصوت المكتوب و یعد هذا الوعي أساسیا في عملیة 

  ألى المهارات االساسیة في القراءة  (williams, 1986)حل الرموز و في هذا الصدد یشیر 

 بین الصوت المنطوق و الصوت المكتوب و اقتران الحاصل بینهما.إدراك العالقة  -

 القدرة على الفصل و التمییز السماعي للفونیمات التي تتكون منها الكلمة . -

  )2012،القدرة على دمج االصوات او ربطها عند قراءة الكلمات.(مسعد أبو الدیار -

  مكونات التقطیع الفونولوجي: 5- 

   المقطع:1.5.

اذ انه یعتبر جزء  هات التي تقطع الكلمة خالل النطق بو الفونیما صواتمن األهو مجموعة 

یتكون  من الكلمة التي ننطقها كما یمكن ان یكون المقطع هو الكلمة نفسها مثال:   ( ثلج)،

  بدوره من: 

تأتي بعدها و الفونیمات التي  voyellesو هي مكونة من الصوائت : Rimالقافیة 1.1.5.

.  

  .االولیة للمقطععة من الصوامت هي مجمو  :L’attaqueنطلق مال2.1.5.

 (Dexazaux.S 2002) 
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لغة الشفهیة التي تسمح صغر وحدة صوتیة في الأ: یمثل  (phonémالفونیم3.1.5.

 [lac]-[sac]ختالف الموجود بین الكلمتین. دراك اإلإللشخص في 

Le graféme.4.1.5 :وحدة في النظام الخطيصغر أو هو  هي الكتابة الخطیة للفونیم. 

Demarest. M, Patrik. L,12) ( 

  مهارة الوعي الفونولوجي: 6. 

ن الكلمات التي نسمعها تتكون من أالفونولوجي مهارة معرفیة، تعني  تعد مهارة الوعي

ن أوتا واحدا هو الملكة و الجملة و ت الحروف و المقاطع لتكون صاصو أصوات مختلفة، كأ

یمیزه عن غیره، و عند جمع و مقطع من حروف و مقاطع اللغة صوتا خاصا ألكل حرف 

  صوات تشكل عندنا الكلمات الجمل و النصوص.هذه األ

صوات الكلمة لتكون كلمة ذات أاللغة و الطریقة التي تجمع بها  طفال لتراكیبن معرفة األإ

مام الطالب مهمة أسهل جمال ذات داللة هي التي تداللة ثم ترتیب هذه الكلمات معا، لتكون 

طفال اللذین یعانون من ن مشكلة األإو لذلك ف ةالمعنى المراد من هذه القراء القراءة الصحیحة

 وات صو الوعي لهذه األأدراك لى مهارات اإلإفتقارهم إتكمن في ضطرابات عسر القراءة إ

غیر قادرین على نطق الكلمات  ألنهمالتراكیب اللغویة التي تتكون منها مهارات القراءة، 

  مما یفقدها المعنى المراد منها. قراءتهابصورة صحیحة عند 



	الفصل االول                                                                         الوعي الفونولوجي 
 

25 
 

 لألنشطةن یستضاء بها في التخطیط أمهارات الوعي الصوتي التي یمكن  ومن تصنیفات

  نجد التصنیف التالي:

 ن اقسم الى كلماتأالعبارة یمكن  ن الجملة وأبالمستوى البسیط و یتضمن الوعي ب یبدأ

   .مفردة 

  الصوتیة المكونة لها. السالسلو في أصواتها ، أن الكلمات تشترك في بعض أالوعي ب

ن الكلمات تتكون من المقاطع یختلف عددها أم المستوى المتوسط مهارة الوعي بیض

  .باختالف الكلمات 

ن تغیر صوت في الكلمة ینتج عنه كلمة جدیدة ألمستوى العمیق فیشمل على الوعي بما اأ

(أسامة  ن الكلمات تتكون من فونیمات، و عدد الفونیمات التي تتكون منها الكلمة .أعي بو ال

  )2005البطانیة،

ن التالعب فونیمات الكلمة أالنهایة ووسط الكلمة، و الوعي ب مهارة تمییز فونیم البدایة و

  .كلماتلمزج بین الفونیمات لتكوین خیرا مهارة اأات فیها، و بتغییر مواضیع الفونیم

  

  الدالة على مهارة الوعي الفونولوجي: المؤشراتو أالسلوكات 7.
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ن تحطم على مستوى أالسلوكات التي یمكن من خاللها،  مر هناك العدید منفي واقع األ

نما تعكس إن مثل هذه السلوكات أنرى  فإننادراك الفونولوجي لطفل الروضة، و اإلأالوعي 

ذا ما عكست وجود قصور في إضح، و بالتالي فان هذه السلوكات ذلك في الواقع بشكل وا

مكانیة تعرض ذلك إساسها من المؤشرات التي تدل على أنذاك تعد في أ فإنهامر هذا األ

ي في القراءة أل في اللغة العربیة رنا من قلیشكاد تتركز كما أالطفل لصعوبات تعلم الحقة، ت

داء الطفل أن أهناك العدید من هذه السلوكات و  نجدننا أو جدیر بالذكر  األولفي المقام 

من جانبه عن المتوسط داء من نخفاض مستوى األإما أمستوى هذه المهارة لدیه، لها یعكس 

نطباق مثل إدى ن نبحث عم مأور في هذا الصدد، لذلك فنحن یجب بشكل دال فیعكس قص

یعد  %50درجة الطفل عن  نخفاضالطفل، و نحدد ذلك بصورة دقیقة إلهذه العبارات على 

لى صعوبات إحتمال تعرضه مستقبال إو زیادة أمكانیة إالواقع من المؤشرات الدالة على  في

قویا على ن ذلك یمثل بال شك دلیال و مؤشرا إف %30عندما تقل تلك الدرجة عن  ماأالتعلم، 

من قبل في  شرناأن نحاول القیام بذلك، كما أینبغي  نأعلما  الالحقةصعوبات القراءة 

و المؤشرات الدالة على اهم السلوكات أالسنة الثانیة في الروضة، و من  النصف الثاني من

  لذات الفرض ما یلي: بإعدادههذه المهارة كما یتضمنها ذلك المقیاس الذي قمنا 

 غاني المنغمة.تقبال للسجع و األ یبدي الطفل -

 ).2007عبد اهللا،(عادل . یربط بین الصور و الكلمات التي تدل علیها. -

 یربط بین الحرف الهجائي و الصوت الدال علیه. -
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 صوات.ألى مقاطع و إن یجزئ الكلمة أیمكنه  -

 صوات كي یتمكن من تهجي الكلمات البسیطة.یستخدم األ -

 شیاء المختلفة.یجید تسمیة األ -

 ن یقوم بالتمییز الصوتي لما یسمعه.أبمقدوره  -

المختلفة معا عندما نعرضها علیه لكي یحصل صوات ن یضم المقاطع و األأیمكنه  -

 على كلمات جدیدة.

(عادل عبد غنیة الخاصة بالحروف الهجائیة و یؤدیها أداءا جیدا.یحفظ األ -

 ).142، 2007اهللا،

  أهمیة الوعي الفونولوجي:8. 

یعد ضروریا كي یتمكن الطفل  أنهلى إدراك الفونولوجي و اإلأهمیة الوعي الفونولوجي أترجع 

ن نقوم بتجزئة أن بإمكاننا أدرك الطفل أروف الهجائیة و إدراكها فإذا ما معرفة الحمن 

لك الفونیمات معا كي تتمكن من تكوین تم ظن نأن بوسعنا أمستقلة  لى فونیماتإالكلمات 

ین الحرف و الصوت الذي یدل علیه ن یربط بأنه سوف یكون بمقدوره إختلفة فالكلمات الم

و أجة لمثل هذه العالقة یصبح الوعي قراءة و تكوین الكلمات و نتین یشغل ذلك في أ

ذا إ ،ي القراءةأحق للطفل الالرحلة الروضة، مؤشرا قویا للنجاح م دراك الفونولوجي خاللاإل

فالدور الذي یلعبه  كان الباحثون قد ركزوا بدرجة كبیرة خالل العقدین الماضیین على ذلك

ي تسیر في احادیة ألیست دائما خرى أالقراءة من ناحیة جي من ناحیة و الوعي الفونولو 
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كال منها یؤثر باألخر ن أذ إعالقة تبادلیة في طبیعتها  ، اكنها في الواقع تعدتجاه واحدإ

ن العمل إلي فابالت على فهم التركیب الداخلي للكلمات،والمبكرة  ة، حیث تعتمد القراءیتأثر به

الصوت ن تعلیم الطفل العالقة بین الحرف أبكرة، كما مالعلى تنمیة مهارات و تدعیم القراءة 

 و معرفتة ساس على تقویة وعیه الفونولوجيدال علیه من جهة اخرى یعمل في األال

   .بالفونیمات

همیة الوعي أن النقاش حول أالصوتي و مكوناته یمكن القول ،  بعد عرض مفهوم الوعي

دین الماضیین یكفیان للوصول بحاث خالل العقدوره في تعلیم القراءة، نتائج األو الصوتي 

 ثناء تعلیم القراءة،أالتدریب على الوعي الصوتي قبل و ستنتاجات حول ضرورة ضرورة إالى 

مة أتقریر  و فشله  بالوعي الصوتي و التدریب علیه، و ینذرأیم القراءة نجاح تعل رتباطإ

و ذلك  راته ، و التدریب علیهالى الوعي الصوتي و مهاإهمیة الحاجة أقارئة مؤكدا على 

  )2007(د.عادل عبد اهللا،  ممن یتعلمون القراءة. عداد كبیرةإلمالحقة الهبوط في مستوى 

طفال من األ %50موضحا ان  1990الوالیات المتحدة، صدر عام  حیث یشیر تقریر

دون وقوعهم في دائرة من لدیهم  ةن تقدم لهم خدمات تعلیمیة خاصة للحیلولأالمبتدئین یجب 

  صعوبات القراءة.

  

  تدریس الوعي الفونولوجي:9. 
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  یمكن تلخیص خطوات تدریس الوعي الصوتي و فهم حروف الهجاء فیما یلي:

راتیجیات واضحة عن ستإوات بشكل صریح و مباشر باستخدام صتدریس تمییز األ -

 صوات.نتاج األإعادة إن یطلب من التالمیذ أصوات، و طریق تمزیج األ

ات سهلة و التقدم تدریجیا نحو صوات و البدء بكلمفي تمییز األ سهلنطالق من الاإل -

 صعب.األ

  )2005عم و المساعدة.(منى ابراهیم اللبودي، دتقدیم ال -

منذ السنة الرابعة  لألطفالفي تعلیم الوعي الفونولوجي  نبدأن أ بإمكاننان أبالذكر من الجدیر 

ن ییسر من أنه أن من شأحیث  (Chard et Dickson,1999)عمارهم كما یرى أمن 

ن إو من المنطلق ف كتساب مهارات القراءة بل و تعلم القراءة في حد ذاتها،إا للغة، و كتسابهإ

البسیطة التي تتضمن السجع غاني األنشطة ، لى األإریب الطفل على ذلك یتضمن اللجوء تد

  onsetولهما في البدایةأیتضمن  خرى تعمل على ضم هذین الجزئین أنشطة ألى جانب إ

تكوین  في سبیل تعمل على هاذین الجزئین معاخرى أنشطة أ، و Rimالثاني في السجع 

الكلمات و یتم في الغالب تقسیم  لى العابإ نلجأن أ بإمكاننان غالكلمة ، و فضال عن ذلك ف

  على النحو التالي: لى ثالث مجموعاتإلعاب و تصنیف تلك األأ

ساس على تجزئة الكلمات التي لعاب في األولى من هذه األتقوم المجموعة األ -

دیمها و حتى تلك الكلمات التي یتم عرضها على الطفل و تقأالجملة منها،  تتألف
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ه نشطة التي تتضمنها هذن تلك المهام و األإله ككلمة مستقلة، و بذلك ف

 مر كله.المجموعة تعتمد على مثل هذا األ

م تلك ظو أعلى ضم هذه الكلمات معا من جدید تقوم المجموعة الثانیة منها  -

 تجزئتها من قبل.الفونیمات التي تكون قد تمت 

لى حذف بعض الفونیمات صل علعاب في األعتمد هذه المجموعة الثالثة من األت -

المتضمنة  فونیماتستبدال بعض الإو أخرى علیها أضافة فونیمات إو أمن الكلمة 

 لى الحصول على كلمات جدیدة في كل مرة.إمور التي تؤدي بغیرها و هي األ

ن أو الخطوات المقننة التي ینبغي أجراءات المختلفة ن هناك العدید من اإلأمما ال شك 

جي.(منى طفال الروضة على الوعي الفونولو أفقا لها و ذلك حال قیامه بتدریب یسیر المعلم و 

 )2005 ابراهیم اللبودي،

ن یساعدهم أول ألنه في القیام اأكبر أثر علیهم حیث یكون من شأ مر الذي یكون لههو األ

تسلسل ن تلك الخطوات تسیر وفق أثم الكتابة بعد ذلك ومن المالحظ  أوالفي تعلم القراءة 

نه ان أمر الذي یكون من شطفال و خصائصهم و هو األمعین یراعي حاجات هؤالء األ

  ن نعرض لتلك الخطوات كما یلي: اكن متعلم ذلك و ییساعدهم على 

 طفال.مام األاالمطلوب یقوم المعلم بنمذجة السلوك  -

 وال.أبذلك السلوك  یأتين ایطلب من كل منهم  -

 بسلوكات شبیهة. یأتواطفال كي ن یعمل المعلم على مساعدة األأ -
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یزالون في نهم ال أذا رأى إو تكرار و بمذجة هذا السلوك لهم ن یقوم بشرح أ -

 حاجة شرح السلوك و توضیحه.

 لعاب.الكلمات في تلك األ تهجي بإدخالن یقوم بعد ذلك أ -

 یطار.إلادام الصور كي تساعد في هذا ستخإ -

 حول كل صورة سئلة التي تخدم هذا الفرض و ذلكألطرح العدید من ا -

أ.د.عادل عبد اهللا ( .القیام بوضع ما تدل علیه كل صورة في جملة مفیدة -

  )2005د، محم
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  :الفصل خالصة

ذ یمنح لقدرات التحلیل إال في عالقة مع تعلم القراءة، إ إن الوعي الفونولوجي ال ینمو حقیقة

التي  )2003حمیدوش سلیمة ، ( دراسةمحددة قبل تعلم القراءة، فحسب  التقطیعي وظیفة

 ونولوجي متطور في جمیع مستویاته ئج جیدة في القراءة یمتازون بوعي فاذوي نت أكدت أن

فهذا األخیرة ال یمكن  على نتائج القراءة.إستعماله بطریقة عملیة من شأنه أن یؤثرا إیجابیا 

  باكتساب الوعي الفونولوجي.   إالكون أن ت
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  تمهید:

ي و النمو العقلي و المعرفي جتماعتصال اإلاللغة وسیلة أساسیة و مهمة في اإلتعد 

إذا أنها تشكل مظهرا هاما من مظاهر الحیاة الیومیة و عنصرا هاما من حیاة  نفعاليو اإل

على الصیغة اللفظیة  سواءاألفراد إضافة إلى أنها وسیلة للتعبیر و التخاطب و إبراز األفكار 

  أو المكتوبة.

  هتمامات الباحثین:إلقد تعددت تعریفات الَلغة بتعدد  اللغة:تعریف 1-

  ":Piagetتعریف بیاجي للغة "-

الَلغة هي التي تساعد الشخص على إیصال أفكاره لآلخرین بواسطة كلمات فهو یستطیع 

إبالغ و إصدار األوامر و التعبیر عن مشاعره و أفكاره الشخصیة، إذن بذلك هي نشاط 

 . (piaget 1986).نفسي حركي مركب یسمح بالتواصل مع اآلخرین

  سوسر: تعریف الَلغة حسب دي-

الَلغة هي نظام الدالئل و القواعد التي تسمح بجمع هذه الدالئل و تركبیها لذلك یمكن القول  

أن الَلغة عبارة عن نظام لها قواعدها و خصائصها و هي تعتمد على نظام صوتي متفق 

فالَلغة  التصویتهذا النظام بفعل جهاز  یتحققعلیه من طرف مجموعة من األشخاص و 

تصال بین الناس و تعتبر الوسیلة المثلى لإلبالغ و التعبیر عن العواطف تستعمل لغرض اإل

  .(yazid 1984) .في كَل الَلغات
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  النظام الفونولوجي للغة العربیة:2-

خرى جدیة األارنة باللغات األالعربیة بسیط مق النظام الصوتي للغةنظام الصوائت: 1.2-

، و ثالثة طویلة  / a/, /i/, /uكالفرنسیة التي تحتوي على ستة صوائت منها ثالثة قصیرة 

/a:/,/ i:/, /u : /  حترامه إالفونولوجیة و عدم و یعتبر هذا الفرق هام جدا من الناحیة

  .ختالل المعنىیؤدي إلى إ

صوامتي، إضافة و فونیم صامتة أ 26غة العربیة تحتوي على للن اإ نظام الصوامت:2.2-

، بحیث ما الهمزة لها وضع خاص، التي تسمى شبه الصوامت، أ/y/، الیاء/w/لى الواوإ

 .  29تة یعتبرها البعض الصام

  الخصائص الفونولوجیة للغة العربیة :3-

فات التي تمیز الصامتة و : هو التعبیر عن بعض الص l’emphaseالمغاالت -1.3

  المتمثلة فیما یلي:

طباق ساسي للحروف ،و یكون اإللى النطق األإهو نطق ثانوي یضاف  :طباق ألا2.3-

   .علىبتقریب مركز اللسان من الحنك األ

  هو عبارة عن تسمین جسم الصوت و یمأل جسم الفم بصداه. لتفخیم :ا3.3-

ستعالء أو دونه، و یقابل اإلطباق لى الحنك ومع اإلإاللسان  رتفاعإو هو  ستعالءاإل4.3-

  نخفاض اإل
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و التي تعني  بالشدة،على المستوى الكتابي یرمز لها : la géminationالتضعیف -5.3

 .تضعیف الصامتة

-6.3  : فقراءة  ة طویلةتتمدید الصوامت و یحدث بحضور صائ یخص ظاهرةالمد 

 النصوص

  ختیاریة و تتمثل هذه المظاهرإخرى ضها الزمة و األعونولوجیة خاصة ،بتخضع لقواعد ف

  فیما یلي:

  .فونمین مماثلین ، قد یكون الزم ،ممنوع أو جائز لتقاءإلثقل یستخدم  دغام :اإل-7.3

مام بعض أالساكن  (n)ذي یحدث في النطق بالحرف ر الییتمثل في التغی الترخیم : -8.3

  .الصوامت

صامتة غنیة  ستبدالإ: یعني  مجانسة موضع النطق لألصوات الغنیة ستیعابإ- 9.3

  .بصامتة أخرى 

  النظام المقطعي للغة العربیة:4-

بیة یخضع لبعض التعقید و من بین ن النظام المقطعي للغة العر إ ( cohen1990) حسب

  :خصائصه همأ

  .خد موضع المنطلقتبدأ بصامتة واحدة التي تأن كل المقاطع أ -

  .في بدایة المقطع تةصائن نجد أو منه ال یمكن  إجباریةالمنطلق موجود بصفة  -

  .واحدة ةتصائكثر من أمقاطع اللغة العربیة ال تقبل  -
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  .صامتة وأ ةتصائما إخر المقطع یكون آ -

  أو أكثر من ثالثة وحدات فونیمیة . ثنینإأن یحتوي على أقل من المقطع ال یمكن  -

  : یمثل أنواع المقاطع في اللغة العربیة .01رقم جدول 

  طویلة  قصیرة   

  : cv  Cv  مفتوحة 

 Cvc   مغلقة

Cv :c  

Cvcc  

  

و طویلة و ة حسب میزتین تكون سواءا مفتوحة أو مغلقة، قصیرة أتصنف مقاطع اللغة العربی

  . /:v/الصامتة، و الصائة الطویلة  (c)الصائتة ،   (v) یرمز لها:

  حركات اللغة العربیة: 5-

  .یرمز لها بخط صغیر على الصامتة : الفتحة

  .الصامتةیرمز لها بضمة صغیرة على  : الضمة

  .یرمز لها بخط صغیر تحت الصامتة : الكسرة

  .یرمز لها بدائرة صغیرة على الصامتة : السكون

  .و هو تضعیف الصامتة : الشدة
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  أنواع الفونیمات:6.

  .الفونیمات القطعیة:61.

 في اللغة العربیة و قدو ستة صوائت ة صامت 28و هي الصوامت و الصوائت و عددها  

لى صامت و صائت. فالفونیمات إیمكن تقطیع الكالم من خاللها  ألنهسمیت بالقطعیة 

أما الفونیمات الصائتة فهي الصامتة هي التي لها مكان محدد لمخارج النطق المعروفة،

نزالقیة ال صامتة و ال صائتة مثل لفونیمات اإلاكما توجد كذلك ) و،ي،أ  (صوات العلةأ

الصوتیة و صامتا من الناحیة الوظیفیة مثل الواو و الیاء حیث یعتبر صائتا من الناحیة 

  بحیث یمكن استبدال الواو بصوامت مختلفة فنقول شفى،نفى. )وفى (كلمة

  الفونیمات فوق القطعیة:2.6.

تشمل النبرة،التنغیم و الوقف النبرات،النغمات و الفواصل حیث تعطي الكالم النغمات 

خرى ألنواع الفونیمات،حیث یقسمها مسمیات عدیدة و تقسیمات أ ن لهاأالمطلوبة كما 

ناحیة القابلیة ،و من لى ثابت و متغیرإلى بسیط و مركب،و من ناحیة الثبات إالبعض 

خرى للفونیمات منها:الفونیم أنواع أكما تضاف للحذف:المتساقط والغیر متساقط 

  2001صلي،الصرفي.(محمد علي الخولي،األ

كلها فونیمات ال تختالف فیها بین نطق الحرف  میع حروف اللغةن جالعربیة أنجد في اللغة 

صوات ث ینطلق الحرف الواحد بأخرى،حیو قد یختلف األمر بالنسبة للغات األ كتابته، 

         متعددة تبعا لشكل كتابته.و قد صنف الباحثون الفونیمات العربیة على النحو التالي:
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یوجد في اللغة العربیة ثمانیة و عشرون صامتة،ستة صوائت بسیطة و صائتتان مركبتان 

  .)ج(نفجاریات الثمانیة هي:ب،ت،د،ط،ض،ك،ق،ء في العربیة مركب واحد هو:الوقفیات اإل

 م،ن(هما:ثنان إنفیان .و هناك أ)ف،ث،ذ،س،ز،ص،ظ،ش،خ،غ،ح،ع،ه(حتكاكیات:اإل

:)و،ي( نزالقیان هما:هناك إ  .یوجد في العربیة تكراري واحد)ل(.و یوجد جانبي واحد هو 

ها ثالثة . و عدد)ت،ط،ك،ق،ء،ف،ث،س،ص،ش،خ،ح،ه(المهموسات هي:)، ر( هو:

ربیة من حیث حالتها عند النطق إلى ثمانیة أنواع صوات العو تنقسم األ.تعشر فونیما

 و الكسرة القصیرة، القصیرةالضمة  صوات هي:الفتحة القصیرة،هي:الصوائت و تشمل ستة أ

  الكسرة الطویلة. الضمة الطویلة، الفتحة الطویلة،

و قد یتكون من مقطع واحد  صغر وحدة ذات معنى مثل كلمة:ولد،یعد المورفیم أ

لى ) و لكن أغلب المورفیمات تتكون من أكثر من مقطع حتى تؤدي إفي،من،عن،ل،(مثل:

  .)ولد،رجل (معنى مثل

  نواع المقاطع:أ7.

 من حیث نهایتها:

 )ذو نا، ذا،(مثل: ع المفتوح: و هو الذي ینتهي بصائةالمقط -

و تعتبر اللغة العربیة (عن،من،خذ) المقطع المغلق:هو المقطع الذي ینتهي بصامت مثل:

  من اللغات ذات المقاطع المفتوحة.
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  من حیث النبر: -

 یز مع العلو الصوتي الذي یحقق اإلنتباه هو الذي یقع علیه الترك المقطع المنبور: -

 تجسید المعنى

 .هو المقطع الذي ال یقع علیها النبر المقطع الغیر المنبور:-

 من حیث الطول: -

  مقطع -ل،ب،س(مثل:قطع الذي یكون مركزه صائتا قصیرا مقطع قصیر:و هو الم

 ،با،ذو)هو المقطع الذي یكون مركزه صامتا طویال مثل:(ال،سي طویل:

 بالنسبة للفونیمات: -

ن یكون مركز المقطع الفونیم الذي یكون مقطعا بمفرده أي أهو  فونیمات مقطعیة: -

 في لغة معینة كالصوائت الستة في اللغة العربیة(كلها فونیمات مقطعیة)

مثال  أو مركزا للمقطع)هو الفونیم الذي ال یكون مقطعا بمفرده( فونیمات غیر مقطعیة:-

  )1990ذلك جمیع الصوامت في اللغة العربیة.(جمعة السید یوسف،
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  :خالصة الفصل

الشــفوي  ىمسـتو اللنظـام اللغــوي فـي لـى بعــض المواصـفات لإمـن خـالل هـذا الفصــل تعرضـنا  

فهـــذه المعطیـــات ســـتكون  الكتـــابي دون التعـــرض بالتفصـــیل للتركیبـــة اللســـانیة للغـــة العربیـــة،و 

  . تدعیما لمظاهر التحلیل التي سنراها في الجانب التطبیقي
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  تمهید الفصل:

دم العلمي و التطور تعتبر القراءة عامل من العوامل األساسیة للنمو العقلي و التق 

و قد تطرقنا في هذا الفصل إلى تعریف ،غیابها یعني غیاب العلم و  ،جتماعيالثقافي و اإل

مراحل تعلم القراءة،نماذج القراءة، ،أنواع القراءة،العوامل المؤثرة في تعلیم القراءة،

العالقة بین الوعي تصنیف مشكالت القراءة و صعوبات التعرف على الكلمة،القراءة،

 القراءة عند الطفل األصم. وأخیرا الفونولوجي و القراءة

 :تعریف القراءة1.

تفسیرات الباحثین لعملیة القراءة و اختلف بعضها البعض و من بین التعریفات لقد تعددت  - 

أنها عملیة عقلیة تتم وفق  الذي عرف القراءة على )  buzane تعریف الباحث( نجدالبارزة 

  ستة مراحل هي:

 التمثل: هو تمثیل البیانات البصریة عن طریق العین. -

 على الحروف و الكلمات. :التعرف -

 الفهم: ربط المعلومات المقروءة بمعانیها. -

 ستیعاب: ربط الكلمات المقروءة بالمخزن المعرفي للقارئ.اإل -

تصال الفعال مع الذات ستثمارها في اإلإستحضارها بهدف إذكر المعلومات و تستدعاء: اإل -

و مع اآلخرین، و بالتالي فالوصول إلى قراءة سلیمة یجب أن ال یكون هناك أي اضطراب 
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جل ضمان أیستوجب سالمة الجهاز البصري من  على مستوى هذه المراحل فالتمثیل مثال

 تمتع الطفل بذاكرة سلیمة.ستحضار كما یجب أن یستبقاء و اإلاإل

فقد عرف القراءة على أنها ال تتمثل فقط في إدراك و  « Adjuria Guerra » أما الباحث  -

فهم معنى الكلمة،بل هي كل من عملیتي التحلیل و التركیب اللتان من شانهما أن تعطي 

  )2005،19 (ریاض بدري مصطفى .ويمعنى لذلك الشكل الجدید معنى التعبیر اللغ

تحاد لعملیة التحلیل التي تعتبر تفكیك الرموز المكتوبة،مع عملیة                                           إأن القراءة هي أي  -

المعنى الذي تحمله  إلى جل الوصولأالعناصر المفككة من التركیب بین  هذه  

 الرموز المقروءة.لمعاني الكلمة،بالتالي تكوین القارئ 

أما التعریف األكثر شمولیة و دقة في تحدید مفهوم القراءة یتمثل في التعریف الذي ورد في  -

القاموس االرطفوني و الذي ینص على أن"القراءة هي مجموعة من النشاطات اإلدراكیة 

للقارئ اللسانیة و المعرفیة للمعلومات النظریة و المكتوبة،و اللغة المكتوبة الحرفیة تمنح 

  ).                              Courrier .Cالترمیز،الفهم و الترجمة المكتوبة لهذه اللغة. (

 ة:أنواع القراء2-

 القراءة الصامتة:1.2.

العملیة التي تتم بها تفسیر الرموز الكتابیة و إدراك معانیها و مدلوالتها في ذهن  هي

طریق النظر فقط من غیر التلفظ بالمقروء،ال جهرا و ال تحریك لسان أو شفتین  القارئ،عن

 )2005(عبد الفتاح حسن البحة، أو همهمة.



مھارة القراءة                                                                                                                                                              لثالفصل الثا
 

46 
 

 القراءة الجهریة: 2.2.

 هي تلك العملیة التي تتم فیها ترجمة الرموز الكتابیة إلى ألفاظ منطوقة و أصوات مسموعة 

  ذلك فهي تتشكل من ثالث عناصر:متباینة الداللة حسب ما تحمل من معنى، و ل

  .لتقاط العین للرمز المكتوب إ -

  .الذهنیة التي تحلل الرمز و تدركههي العملیة  -

  )2007،28(مراد عیسى علي سعد،إخراج الصوت الذي یعبر عن ذلك الرمز المكتوب. -

 ستماع:قراءة اإل3.2.

كوسیلة للتلقي و الفهم في جمیع مراحل  ستماععتماد على اإلقراءة باألذن ،و یمكن اإل هي 

بفطرته للعب فال یستطیع أن الدراسة ما عدا المرحلة االبتدائیة الدنیا حیث یكون الطفل میاال 

  .نتباهه مدة طویلة إال إذا كان یسمع قصةإتحصر 

و یكون ذلك بتمكنه من ترجمة األصوات  و هي قدرة المستمع على فهم و إدراك ما یسمع،

و یحتاج إلى قدرة فائقة على التركیز بعیدا على الشرود الذهني،و تقوم على  دالالت،إلى 

  عنصرین:

 .     تلقي الصوت باألذن و أجهزة السمع المرافقة -

   )2007عدنان علیوان، ة. (محمداني التي تحملها األصوات المسموعإدراك المع -
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 القراءة السریعة:4.2. 

هي القراءة التي تمارس حیث تكون المادة المقروءة ال تتطلب دقة تركیز،هدفها الفهم العام  

مثل قراءة الصحف و یمكن للدارس استخدام هذا النوع من القراءة أثناء عملیة المراجعة 

بشرط أن ال تكون المادة صعبة و تحتاج للتركیز و قراءة معادة یجب أن ال ینشد الفرد 

  )2005(ریاض بدري مصطفى،.یة بقدر ما ینشد الفاعلیة فیهاالسرعة القرائ

 القراءة الفاعلة:5.2. 

ستغرقه الدارس في إیعاب الحاصل بالنسبة للوقت الذي ستنقصد بها مدى الفهم و اإل 

و تقاس الفاعلیة بمدى التعلم  الحاصل في أثناء وحدة زمنیة محددة،و كلما زاد  تحقیقه،

الوقت و الجهد و ازدادت الفاعلیة،أي انه كلما قرئت بسرعة و لم الناتج عن القراءة و قل 

ة قراءتك بقسمة تفهم ما قرئت فان قراءتك لم تكن فاعلة و ضاع جهدك ووقتك و تقاس سرع

                                         ) 2006(مراد علي عیسى سعد،. قرأتها على الزمن بالدقائق عدد الكلمات التي

 نتقائیة: القراءة اإل 6.2.

ات المادة القرائیة و بین سطورها حنتقائیة قراءة فاعلة یمر القارئ خاللها فوق صفالقراءة اإل

هي قراءة هادفة ال یتقنها إال القارئ الذي یحسن تحدید أهدافه،كما یحسن اختیار مصادرها و 

 انتقاء المواضیع التي یجد فیها ضالته.
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  القراءة الناقدة:7.2. 

هي نوع خاص من القراءة المركزة، بحیث یهتم القارئ بتقویم ما یقرا من حیث المحتوى أو 

السیاق المنطقي أو مستوى النوعیة و لتحدید نقاط الضعف و القوة في المادة القرائیة القراءة 

   الناقدة ضروریة لكل طالب من اجل نقد الكتب و األبحاث التقاریر.

 ستطالعیة):القراءة المسحیة (اإل8.2. 

ستكشاف نوع و طبیعة و مستوى المادة القرائیة للحصول على المعنى أو الفكرة إتهدف إلى  

العامة التي یدور حولها،كما تعتبر مدخال للقراءة الدقیقة و عامال مساعدا للتخطیط للقراءة 

 .المركزة و تنظیمها

  القراءة الدراسیة:9.2. 

عتبارها نظاما متكامال تشمل على بإ ة و أكثر أنواع القراءة تعقیدا هي القراءة الجادة و الهادف

و تتكامل وظائف كل أنواع القراءات لتشكل نظام  جمیع أنواع القراءة التي سبق ذكرها،

   )2005القراءة الدراسیة.   ( ریاض بدري مصطفى،

 : میكانیزمات القراءة 3.

إن تعلم القراءة عمل معرفي معقد یتطلب مستوى مرتفع من القدرات والمهارات، وأساس 

التعرف على الكلمات، غیر أن عملیة القراءة تتضمن أكثر من مجرد رؤیة  عملیة القراءة هو

أشكال معقدة تلك التي تسمى الحروف والكلمات بل البد أن یقدر الطفل على تفسیر 
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لى شبكیة العین، وأن یربط بینهما و بین المعنى المستمد من خبرة المثیرات التي یتلقاها ع

  .الفرد

  : إلى و تنقسم مهارات عملیة القراءة

 التعرف على الكلمة:1.3.

یقصد بها قدرة الفرد على التعرف على الكلمات، وتمییز الكلمات المتشابهة بعضها  

والطفل المبتدئ إذ یرى الكلمات  تعرف الكلمة على صورتها الكلیة، البعض، حیث یؤثر

متشابهة ومن ثم یتعرض للخطأ. ولقد اتضح من البحوث العلمیة أن الكلمات التي یسهل 

على التالمیذ التعرف علیها على نحو صحیح هي الكلمات الصغیرة، وٕان اختالف الكلمات 

(هشام من حیث القصر والطول تساعد أیضا على التعرف علیها والتمییز بینها

  ).2005حسن،ال

فالقارئ الجید یتعرف على الكلمات بدقة لما لدیه من ذخیرة وحصیلة من المفردات، وكذلك 

و تفوقه في استخدام السیاق في تحدید معنى الكلمة وقدرته على مالحظة  اإلدراكیةسرعته 

  ).21، 2009.(احمد السعیدي،البناء الصوتي للكلمة

  : زمات تتدخل وهي كالتاليففي التعرف على الكلمة هناك عدة میكانی

 :حركة العین 2.3-

عند قراءة الطفل أو الراشد فإن عینیه تتحركان على الصفحة في سلسلة من الحركات مع 

تثبیت لحظي في كل حركة، وتحدث القراءة خالل هذه الوقفات. وكثیرا ما تتحرك العینان 
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حركة خلفیة لتلقي نظرة ثانیة على كلمات لم تكن واضحة في النظرة األولى ویطلق على هذه 

الحركة: بالحركة الرجعیة. ویعتمد عدد الوقفات وطولها وعدد الحركات الرجعیة على نضج 

الفرد، وطبیعة المادة القرائیة، وتدل الشواهد العلمیة على أنه مع تقدم الطفل في العمر یقل 

یزداد طولها، وتقل الحركات الرجعیة ویتماشى هذا التناقض مع زیادة معدل فهم  عددها و

المادة المقروءة. وعلى الرغم من وجود أنماط غیر منتظمة لحركات العین عند الضعاف في 

  .القراءة، فإن القارئ الجید ال یتعرض للظاهرة السلوكیة

 استخدام السیاق في التعرف على الكلمة و فهمها:3.3-

لتعرف على ستخدام السیاق لإعلى یختلف األطفال الصغار عن الراشدین من حیث القدرة  

قل قدرة. و یرجع هذا إلى حّد ما إلى نقص في النضج عند األطفال أالكلمات، فاألطفال هم 

  ).59، 2000د احمد عبد اهللا احمد، (.و كذلك إلى بطئهم في القراءة 

الفكرة العامة بكل جزء من أجزاء الجملة فالطفل في مما یمنعهم من ربط المعنى الكلي و 

استخدامه للسیاق یستعین غالبا بقدرته على الفهم لكي یزید من حصیلته اللغویة،لهذا البد من 

  تدریبه على هذه المهارة،بغیة مساعدته للتعرف على الكلمة.(محمد.ص، و آخرون)

 الذاكرة:4.3-

وینجح الطفل في  الفرد من وسائل لتعرف الكلماتتلعب الذاكرة دورا مهما فیما یستخدمه  

تعرف الكلمة إذ أصبحت جزءا من لغته التي یتحدث بها، وثم تعرفه من خالل الصور 

البصریة، وینبغي أن یكون الطفل قادرا على تذكر هذه الصور لكي یقارن المثیر الجدید 
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الكلمة عن طریق  بالخبرة الماضیة. وبالطریقة نفسها إذ حاول الطفل أن یتعرف على

(د احمد عبد اهللا  .األصوات التي یتألف منها، فال بد أن تكون لدیه ذاكرة سمعیة ألصواتها

  ).60، 2000احمد، 

  :التوجه الزماني والمكاني5.3-

اعتبر بعض الباحثین بان صعوبات تعلم القراءة راجع بشكل كبیر إلى التوجه الزماني 

الة ما إذا كان الطفل حبینما یرى باحثون آخرون بّأنه ال یمكن التكلم عنه إال في  المكاني

لكنه ، في بدایات تعلمه حیث یكون للرسوم واألشكال وتسلسل الرموز المكتوبة وتتابعها أهمیة

  . )1998-1997(غالب صلیحة، ال یسبب لوحده صعوبة القراءة. 

 الفهم القرائي: 6.3-

هو المكون الثاني من مكونات القراءة، فالهدف من كل قراءة هو فهم المعنى وقد ال نصل 

إلى المعنى من كل كلمة واحدة بل قد یستطیع القارئ الجید أن یفسر الكلمات من تركیبها 

 السیاقي، ویفهم الكلمات كأجزاء للجمل، والجمل كأجزاء للفقرات، والفقرات كأجزاء للموضوع

أن یكون الفهم صعب التعریف، ولقد عرف بعض الباحثین الفهم القرائي بأنه  ومن الغریب.

الربط الصحیح بین الرموز والمعنى، إخراج المعنى من السیاق، اختیار المعنى المناسب 

 )2009،22،23(احمد السعیدي،.وتنظیم األفكار المقروءة
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  : القدرات ما وراء اللسانیة المرتبطة بنشاط تعلم القراءة4-

ان القدرات ما وراء اللغویة تلعب دور محدد،و من بین المؤلفین اللذین اهتموا بهذا المیدان 

 : و هذا حصیلة ما قام بهGumbert ,J.Eنجد 

  : القدرات ما وراء المعجمیة1.4-

 أن Kolinsty .Rكما یشیرعنصر من المعجم ،  هي عزل الفرد للكلمة و التعرف على أنها

األخرى ,فعلى  قدرة التعرف المعجمي یتعلق بالقراءة المكتوبة و بعزل الكلمات الواحدة تلوى

  كل كلمة في الشفوي تقابلها كلمة واحدة في الكتابي. أن إدراك الطفل عند بدایة تعلم القراءة

 : القدرات ما وراء الفونولوجیة2.4-

فالطفل علیه تعلم ’دات األساسیة لهاءة و من المحدوسیلة للوقایة من الرسوب في القرا هي 

المبدأ العام للرمز األبجدي ثم اكتساب التطابقات بین الحروف و األصوات ثم فك الترمیز 

  )2002،2003(حمیدوش سلیمة، فهي التي تلعب دور المحرك في تعلم القراءة.

  : القدرات ما وراء النحویة3.4-

بصفة واعیة و مراقبة قصدیة في استعمال  هي قدرات التفكیر حول المظاهر النحویة للغة

  قواعد اللغة.

التحكم في ما وراء النحو یكون بالتفاعل مع القراءة,فهي تزید من  Tunmer,W ,Eحسب 

 الكلمات یسمح بااكتشاف التعرف على أخرىو من جهة  توجیه  الطفل و فهمه لقراءة النص

مع قدرات فك الترمیز التطابقات الحرفیة الصوتیة التي كان یجهلها.و بدمج هذا التحكم 
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كتساب مهارات التعرف على الكلمات,فالقدرات ما وراء النحویة لها دور في تصبح مهمة إل

(حمیدوش  استعمال قواعد اللغة بذلك فهم النص و التعرف على الكلمات.

  )2002،2003سلیمة،

 : وراء الداللیة القدرات ما4.4-

للغة التي تعتبر كنظام اعتباطي و تصوري,فقد أشارت العدید  الفردمعرفة هي عبارة عن قدرة 

من الدراسات إلى دور تعلم القراءة و الكتابة في معرفة تقسیم بین الدال و المدلول,ففي اغلب 

دب كلمة تتكون  : حجمها مثل أوشكلها  إلى الكلمات قصیرة بالمقارنة أسماءتكون  األحیان

قبل تعلم  أطفالمن حرفین بینما حجمه عكس ذلك فهو حیوان كبیر.و توفیر هذه القدرة عند 

یة مع الكلمات الشفویة.إن التحكم القراءة تجعلهم یقومون بالتوافق بین الكلمات المكتوبة الطول

الحرفیة في ما وراء الداللة یشترط على القارئ أن یتعرف على المصطلح من خالل نماذجه 

  ة مكتوبة.التي توافقه اعتباطیا,و تدوین الكلمات في لغ

 : القدرات ما وراء البراغماتیة5.4-

هي إمكانیة الفرد للتحكم القصدي في العالقات ما بین النظام اللغوي و مضمون االستعمال 

في تعلم القراءة التي  األطفالوجود صعوبة عند بعض  إلىیشیر  Ferreiro .Eفحسب

لما تقوله الجملة بوضوح و ما تعني قوله,كما ال تشكل هذه القدرة  تتمثل في صعوبة تمییز

 و هي تستعمل في النصوص المعقدة. القراءة أنواعاكتساب لكل 
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  القدرات ما وراء النصیة6.4-

بها ألطفال یجدون صعوبات في معالجة النصوص التي ا Sulzby et Sanahanحسب 

أن القراء األقل تجربة في نشاط القراءة  Perfetti .Cصعوبات االنسجام كما أشار 

(حمیدوش مضطربین فیما یخص التحكم في مستویات بناء النص و استراتیجیات الفهم.

  )2002،2003سلیمة،

  نماذج القراءة:5-

 لتعلم القراءة: ةالنماذج التطوری1.5. 

اللذین أدرجوا  من طرف (مارش،فریدمان،ولش سبارغ) 1981لقد ظهرت أولى النماذج في  

هذه المساهمات و قد ادمجت  )بیاجي(فكرة المراحل في تطور القراءة المقتبسة عن نظریة 

یحتوي على ثالث  الذي و   1985في سنة )في النموذج التطوري المقترح من طرف(فریت

 مراحل و هي:

  .اللوغوغرافیة، األبجدیة و اإلمالئیة

 : LOGOGRAPHIQUEالمرحلة اللوغوغرافیة:  2.5-

یتم التعرف فیه  )Petio،2006 (ثمرة تذكر لشكل شاملالتعرف اللوغوغرافي أو الخطي هو 

مباشرة  على الكلمات المعروفة من طرف األطفال، معتمدین في ذلك على مختلف أنواع 

مثل اللجوء إلى السیاق أو التعرف على الممیزات  المؤشرات،السیما المؤشرات الغیر لغویة،
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 الخاصة البارزة  للكلمة نفسها كاللون ، طول الكلمة ، و وجود  أشكال خاصة بالحروف.

  ) 2012(ازداو شفیقة،

  

                                      

  مراحل تعلم القراءة

  

 

 

automatisation des 

 

 

 

 

  لتعلم القراءة Frithنموذج فریت 

  

 

 

 المرحلة اإلمالئیة

Etape 
orthographique 

 األبجدیةالمرحلة 

Etape 
alphabétique  

لمرحلة اللوغوغرافیةا  

Etape 
logographique 

 التعرف السیاقي

Identification 
contextuelle 
(voir et deviber) 

 الوعي الفونولوجي

Identification des unités 
sublexicales (conscience 

phonologique) 

المعالجة 
ریةالتناظ traitement 

analogique 

سیرورات القراءة تلقائیة  processus 
de lecture  

(بلوغ المستوى الفونولوجي و معنى)    

Correspondance entre  
unitée sublexicales 

/ صوت  حرف  

 تعرف مركز على الكلمة

Identification centrée 
sur le mot 
(mémorisation 
d’indices internes 

 تطور التمثیالت اإلمالئیة

Devloppement des representations 
( lexique orthographique) 

یلالتحل  التمھیدي للحروف  
amorce d’une analyse 
graphimique 
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 المرحلة األبجدیة:3.5.

تتمیز هذه المرحلة باستعمال اإلجراء عن طریق "الوساطة الفونولوجیة" فهذه اإلستراتیجیة    -

تسمح بوضع العالقة بین الشفوي و الكتابي بفضل معالجة ذات طبیعة لغویة، و أین یتم فك 

الترمیز للحروف الواحد بعد األخر بصفة تدریجیة و بذلك وبعكس المرحلة السابقة،هویة و 

روف تعد هنا هامة فهذه اإلستراتیجیة لفك الترمیز و التي ترتكز على الفونولوجیا ترتیب الح

تسمح للطفل بقراءة كل سالسل الحروف، سواء تعلق األمر بالكلمات المعروفة أو الغیر 

معروفة و حتى شبه الكلمات،في حین انه یمكن أن یجد صعوبات في قراءة الكلمات غیر 

 ) 2012(ازداو شفیقة، لحروف و الفونیمات لیس واضحا.المنتظمة أین التماثل بین ا

مكانة الوساطة الفونولوجیة في اكتساب القراءة: یمتقی -4.5 

)خاصیة كتابة أبجدیة تتمیز 2006تعتبر الوساطة الفونولوجیة حسب (قوناك و باسرولت) (

التطابق بین اإلشارات المكتوبة و أصوات اللغة على المستوى  بنوع من االستقرار في عملیة

یمكن االستنتاج من خالل الدراسات ما بین اللغات، انه كلما كانت اللغة منتظمة ،الشفوي 

كلما كانت عملیة التطابق بین الشفوي و المكتوب أسهل.أما بالنسبة للعربیة فتالحظ عزام أن 

الحركات و كذا األشكال المختلفة في بدایة الحرف  خصائص الكتابة العربیة للصوائت أو

األول قد تخلق صعوبات مماثلة لتلك التي یتلقاها القارئ المبتدئ االنجلیزي و الفرنسي و 

الوساطة الفونولوجیة حتى و إن لم تستعمل في السنوات األولى،فهي ان كخالصة نقول 

2012ق علیها عالمیا.(ازداو شفیقة،تلعب دورا أساسیا في تعلم القراءة و تعتبر خاصیة متف         
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 المرحلة اإلمالئیة: 4.5-

باكتساب قواعد استعمال اإلجراء األبجدي تتطور عند الطفل إستراتیجیة ثالثة، و التي تؤدي 

فظهور میكانیزمات جدیدة للقراءة عن  إلى القراءة المسترسلة التي تمیز الراشد، Frithحسب 

و یعني ذلك أن الكلمة المقصودة سبق و تكرر لقائها  par adressageطریق العنونة 

بصفة كافیة لتصبح مألوفة لدى الطفل توجه إلى معجم داخلي،أین یتم التعرف علیها من 

فهذا األخیر یكون من خالل قائمة ثانیة  خالل شكلها البصري العام،دون عنصرها السمعي،

 .حتوي على األشكال الفونولوجیة للكلماتتوجه إلیها أیضا عن طریق العنونة و التي ت

 :(Double médiation) نموذج الوساطة الثنائیة- 1

الذي یعتمد على وسیطین هما  (Morton, Baron, Colthert)هو نموذج وضعه كل من 

  ، الوسیط الداللي و الوسیط الفونولوجي.

و قد وجد الباحثون  الوسیط الداللي : یستعمل عندما تكون الكلمات المقروءة ذات معنى، -

بعد تتبعهم لحالت تقرأ بصوت مرتفع بأن بلوغ معنى الكلمة المكتوبة أسبق من 

"إن العینین یسبقان اإلنتاج الشفهي " ، هذا ما  (Tomatis)فونولوجیتها، فكما قال 

 یوضح لماذا القارئ ینطق بكلمة صحیحة إعتمادا على سیاقها.

یسمح للقارئ بقراءة االكلمات، ففونولوجیة العنصر هنا ال تأخذ من  الوسیط الفونولوجي: -

خالل المعنى كما هو الحال في الوسیط الداللي، لكن بتجمیع الوحدات بعد تقطیعها إلى 

،  ثم الإلحتفاظ بتلك الوحدات في فونولوجیتها الموافقة وحدات إمالئیة(حروف ، مقاطع)
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إذ الوسیط األول یسمح بالتعرف على الكلمات و ربطها بمعناها، و هذا قبل النطق بها. 

 (Tomatis,1983) بینما الوسیط الثاني مهمته هي تحلیل رموز الكلمات.

  :(Double fondation)نموذج البناء المزدوج - 2

غعتبر جمع اإلستراتیجیات الثالث للقراءة في نموذج، بحیث  Symoure)  (1996قام

المرحلتین الوغوغرافیة و الهجائیة موجودتین عند الطفل منذ بدایة تعلم القراءة، و 

 (,Reben.L, Perfittic سیستعمالن كقاعدة معرفیة لتحضیر اإلستراتیجیة اإلمالئیة.

1989)          

  الوعي الفونولوجي        االستراتیجیة الهجائیة ستراتیجیة اللوغوغرافیة       اال

  

  

  نظام التجهیز االمالئي                                

  )1996نموذج إكتساب القراءة لسیمور( 

تسمح اإلستراتیجیة اللوغوغرافیة ببناء معجم بصري للمفردات، و مقاطع بصریة للكلمات 

ءة یتعرف الطفل على بعض الحروف و یربطها التي یعرفها الطفل. ففي بدایة تعلم القرا

مع أصواتها هذه القدرة توعي الطفل بان الكالم مجزأ إلى وحدات صغیرة بحجم الحرف. 

  حتفاظ بالعالقات الموجودة بین الحرف و صوتهالمعجم الهجائي عمله األساسي هو اإل
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النظام المركزي هذه التقدیمات ذات الطبیعة الهجائیة و اللوغوغرافیة تساهم في بناء 

جدید، عندما یعي الطفل  يللتحظیر اإلمالئي، و هذا لن یحدث إال بتحریض متا فونولوج

  بأن الكالم یجزأ، و هنا یمكن التطرق معه إلى بنیة المقطع.

البصریة  یري اإلمالئي بإعادة تعریف التمثیالتضهذا الوعي الجدید یسمح للنظام التح

للكلمات المكتوبة الموجودة في المعجم اللوغوغرافي، و التعرف على الكلمات سیتحقق 

من خالل مقاطعها فیصبح الطفل یقرأ كلمات جدیدة إنطالقا من ربط مقاطعها بكلمات 

         Reben.L, Perfittic, 1989)أخرى یعرفها، لدیها نفس المقطع.(

اءة:دور الفونولوجیا في تعلم القر    -6 

تعلم القراءة یحتاج إلى اكتشاف العالقة بین الوحدات الفونولوجیة( الفونیمات،المقاطع إن 

  القافیة) و الوحدات اإلمالئیة التي تقابلها (الحروف و مجموع الحروف).

إجراءات فك الترمیز التي تكون في المرحلة  إن تعلم هذه المتطابقات األولى تسمح بتموضع

األولى بطیئة ألنها تتطلب من الطفل عمل واعي إضافة لالنتباه،و إلدراك مشكل الوعي 

) بین القراء المهرة، المتعودین (Algeria et Morie1996قارن بالبنیة الفونولوجیة للكالم،

  على الر مز األبجدي.

) تحتوي على ثالثة  bac,sac,lacهي أن الكلمات(فبالنسبة لهؤالء یظهر لهم من البدی

عناصر و فقط العنصر األول هو الذي یسمح بالتفریق فیما بینها،بینما یرى الباحثان أن 

الطفل في عمر الست سنوات الكالم لدیه یسمح فقط بتبلیغ المعاني،بحیث أن البنیة 
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) و إن lac,sacتماما ما بین(التقطیعیة للكالم ال تفیده في شيء،ففي هذا السن یمیز الطفل 

لم یكن كذلك فال یمكنه تعلم الكالم على أساس أن هذه المهارة ال تنتج عن وعي و إنما عن 

نشاط تلقائي لنظام معالجة الكالم، و أن الفكرة التي یرید الباحثان إیصالها هو أن الوعي 

نظمة اللغة المكتوبة من ضروري لفهم الرمز األبجدي، و عموما األمثلة الواردة هنا تتعلق بأ

النوع األبجدي، و هي في مجملها ترمز إلى أصوات حتى بالنسبة لبعض اللغات التي تعتبر 

غیر منظمة كاالنجلیزیة و الفرنسیة. و لهذا فان فهم النظام یتطلب أن تكون الحروف 

وینات متطابقة فیما بینها و لتحقیق ذلك یتطلب من الطفل أن یلتقط في المستوى الشفوي تك

)و المتمثلة في ( المقطع، منطلق القافیة، القافیة infra-lexicalesتحت معجمیة (

)                                                     2012( ازداو شفیقة،الفونیمات) ووضعها في عالقة مع الحروف وتتالي الحروف.

  القراءة عند الطفل األصم:  -7

 صحیح  ال بد أن یتعلم الربط بین مكتسبة و لكي یقرا المخ بشكلتعتبر القراءة مهارة  

الرموز المجردة و الوحدات الصوتیة، لذلك فالقراءة تنطوي على إدراك أن الكالم یمكن 

تجزئته إلى أصوات صغیرة التي تمثلها الرموز المتبوعة و قدرة المخ على إدراك إن  الرموز 

)2009،108(عوض حسین البالح، .المكتوبة یمكن أن تمثل األصوات    

لطفل المعاق سمعیا عند افي مناقشتها لموضوع القراءة  )1979هارت(فقد أشارت      

إلى أن عملیة القراءة تتطلب مهارات اإلدراك و الفهم و المفاهیم كما تشیر إلى األسلوب 

وب الذي یعتمد الذي یقوم على أساس ربط الكلمة المكتوبة بالكلمة المنطوقة، و كذا األسل



مھارة القراءة                                                                                                                                                              لثالفصل الثا
 

61 
 

على تعلم المعنى المرتبط بالكلمة المكتوبة، و هنا یمكن استخدام األسلوبین معا و غالبا 

معاني قد ما یقوم المدرس بذلك إذ یعمل على مساعدة األطفال على تحویل الرموز إلى 

نظریة Nyger)  األهمیة في إكساب الجمل للمعاقین سمعیا و ناقش أشاد "شومسكي" إلى

  عند األطفال و معرفتهم لذلك.اللغة 

إلى انه عندما نرید تقییم الطالب المعاقین سمعیا في   )1970سنة اودام(كما أشار      

القراءة یجب أن نقیم قدراتهم في اللغة و یستلزم لذلك وجود مقیاس لقیاس تلك اللغة كما 

س األداء یستلزم رأي المختصین في عملیة تحویل اللغة إلى إشارة، و یمكن أن یقا

بواسطة األسئلة ذات اإلجابة صح أو خطا و أكثر محاوالت  التحصیل األكادیمي تأثیرا 

 .       باإلعاقة السمعیة هي القراءة ألنها تعتمد اعتمادا كبیرا على النمو و المهارات اللغویة

                    )2007(عصام حمدي الصفدي،

فبالرغم من أن ذكاء الطالب المعاقین سمعیا لیس منخفضا إال أن تحصیلهم العلمي عموما 

منخفض بشكل ملحوظ على تحصیل الطالب العادیین، فغالبا ما یعاني هؤالء الصم 

مستویات مختلفة من التأخر في التحصیل الدراسي عموما و القرائي خصوصا،حیث أن 

ذلك المتعلق بالضعف اللغوي األمر الذي یعود سلبا على  األثر األكبر لإلعاقة السمعیة  هو

                                              )1998التحصیل في القراءة (جمال الخطیب،

إلى وجود عالقة بین التقدم بین القراءة و التطور المعرفي  )و روث أشار"بیریفیت(في حین  

وقعي،فعملیات التفكیر تتضمن مهارات القراءة الشاملة عند المعاقین سمعیا الحاملین للزرع ألق
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التي تتطلب قدرة عالیة من االنتباه و االستیعاب القرائي و مستوى المعرفة للجمل و الرموز 

    2000(ماجدة السید عبید،.التي تتطلب مساعدة عالیة ذات معنى من العملیات االستیعابیة

فاالستماع و القراءة و الكتابة مهمة لالستیعاب اللغوي و القرائي لتعلم اللغة بشكل 

طبیعي،فاألطفال یجب أن یكون لدیهم میكانیزمات حسیة سلیمة الستقبال الصوت اللغوي 

كذلك الكتساب الخبرات المحیطة بهم، و هذا  ما یحتاجونه للقدرة على تعلیم الخبرات 

لنجاح في التحصیل األكادیمي مرتبط بمهارات القراءة االستیعاب الشخصیة،فیما أن أساس ا

القرائي فال بد من وجود عالقة بین التواصل و مهارات القراءة فهذه العالقة تتضح و تنمو 

بازدیاد الخبرات اللغویة و التواصل نتیجة التفاعل اإلنساني فعندما یتقدم المعاق سمعیا في 

    الطویلة التي یستعملها تظهر بشكل واضح و تقل نتیجة العمر فان عجزه في نطق الجمل 

                                             )2007الصفدي، صام حمدي(ع .لثروته اللغویة

 العالقة بین الوعي الفونولوجي و تعلم القراءة:                                             8-

إن أهمیة الوعي الفونولوجي كانت تنتسب إلى نموذج اكتساب القراءة،فحسب هذا     

النموذج فان الكالم متكون من وحدات تقطیعیة، صوتیة و بفضل وعي الطفل و فهم الرموز 

نشاء العالقة بین الصیغة الشفویة للكالم مع الصیغة  باااألبجدیة التي تسمح له 

  المكتوبة،فعلى الطفل أن یعزل ذهنیا الوحدات الفونولوجیة.
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أن قدرة التحلیل الواضح للصوت تبدو مرتبطة بالتعرف، التطابق  )content .A(یقول    

لكلمات الفونولوجي الذي یلعب دون شك دور مهم في اكتساب القراءة لفك ترمیز ا-الحرفي

الجدیدة،كما یشترط وجود حد أدنى من الوعي بالتقطیع عند الطفل غیر القارئ الذي یجعله 

فیما بعد یتطرق إلى تعلم القراءة،أي وجود الوعي بالمقطع،و أن هذا التبادل في هذه 

  المهارات الفونولوجیة تنبئ بنجاح جید في تعلم القراءة.

انه یحتوي  على نمو الوعي التقطیعي للكالم اذة من جانب آخر یؤثر نشاط تعلم القراء    

على تمرینات واضحة و مخصصة،فالوعي الصوتي یشترط تعلم واضح للقراءة و ینمو في 

التفاعل غیر التقطیع المقطعي،الذي یكتسب بطریقة ضمنیة قبل السن الدراسي، فبذلك نجد 

جزیئیة التي لیس لها البنیة التأن تعلم القراءة یسهل من نمو الوعي الفونولوجي كذلك الوعي ب

طار اكتساب القراءة في النظام األبجدي ألنه ال یوجد مهارات أخرى تشترط موضع خارج إ

  )2003-2002(حمیدوش سلیمة، غلى الطفل مثل هذا النوع من الوعي.

كما نالحظ تأثیرات ظاهرة عن تعلم القراءة على القدرات ما وراء الفونولوجیة التي هي نتیجة 

لم القراءة و ألنها تشكل اكتساب قبلي،و بصفة عامة الوعي بوحدات الكالم ال تنمو قبل تع

سن المدرسة(السادسة) خصوصا انه ال یمثل للطفل أي فائدة أو ضرورة قبل هذا السن فتعلم 

النظام األبجدي یجعل تحلیل الكالم ضروري لتفعیل نموه و نضیف أیضا أن تعلم اللغة 

  جي للتمثیالت الفونولوجیة و تطویر المهارات التحلیل في بعض الحاالتتؤدي البناء التدری
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و حسب نتائج بعض الدراسات التجریبیة التي توصل إلیها بعض الباحثین 

أوضحوا أن النجاح في التجارب  (Bradly,Bryant ,Olofsson.A,Lundberg.I)مثل

یق التدریب على التقطیع الذي التدریبیة النوعیة للوعي الفونولوجي عند األطفال یكون عن طر 

 (Lundberg,Iforst,et Petersson.K )  نیحسن من مستوى القراءة،كما یؤكد المؤلفو 

في تجربتهم أن التأثیرات الطویلة المدى في التمرین التحلیلي التقطیعي یؤثر على نمو الوعي 

  )2003-2002(حمیدوش سلیمة،الفونولوجي أكثر قدرات القراءة و اإلمالء.

فبذلك یمكن القول أن الوعي الفونولوجي ال ینمو إال في عالقته مع تعلم القراءة، إذ یمنح 

لقدرات التحلیل التقطیعي وظیفة محددة قبل تعلم القراءة بینما تصبح قویة عندما یبدأ األطفال  

یقة بتعلم القراءة السیما انطالقا من طریقة غیر مالئمة،هذا یعني أن األطفال ال یتعلمون بطر 

واحدة بل باستعمال طرق عدیدة تسمح لهم بتعلم أشیاء كثیرة، لكن نود أن تكون هناك طریقة 

لتعلم القراءة و إنما تستفید من كل الطرق بصفة  مختلفة التي ال تعتمد على طریقة واحدة

منتظمة و منطقیة حتى تسمح للتلمیذ من تكوین معارف مختلفة حول تقنیات تعلم القراءة 

قراءة كلمة ثم تقطیعها إلى مختلف الوحدات ، األصوات ترمیز لمات شاملة، فككقراءة ال

    الفونولوجیة حتى یتحكم فیها بصفة واضحة لیقوم بالعالقة بین اللغة الشفویة و المكتوبة.

  لقد حاولت العدید من الدراسات تحدید طبیعة العالقة الموجودة بین الوعي الفونولوجي

إشكال اكتساب هاتین المهارتین وأیهما تسبق األخرى و في هذا الصدد  القراءة و اإلجابة عن

أن الطریقة الوحیدة القابلة إلثبات العالقة بین المتغیرین هي القیام )برادلي و بریان (فقد بین 



مھارة القراءة                                                                                                                                                              لثالفصل الثا
 

65 
 

بتمرین المتغیر المفترض انه سبب و مالحظة أثاره المحتملة على المتغیر الثاني، أي 

فیؤكدان على أهمیة التدریب على الوعي  )كاستیل و كولهیرت (المفترض انه األثر.أما

  الفونیمي حیث یقترحان منهجیة ذات خمس مواصفات:

  أن التدخل یكون فقط على الوعي الفونولوجي.

 أن التدخل یعزز تعلم القراءة. -

 أن یكون اثر هذا التدخل خاص بالقراءة. -

 بین الحروف و الفونیمات. أن یكون اثر هذا التدخل خاص بتحسین تعلم الروابط ما  -

تأثیر هذا التدخل على األطفال اللذین لیس لدیهم أي معرفة بالحروف األبجدیة و الوعي  -

 )2003-2002مة، (حمیدوش سلی الفونولوجي.

و من بین الدراسات المحققة على الراشدین غیر القراء و التي بینت أن الوعي الفونولوجي قد 

یكون نتیجة أكثر من سبب لتعلم القراءة نذكر دراسة(موري،كاري الغریاو برتلسون) و التي 

بینت نتائجها أن الراشدین الذین لم یتعلموا قراءة الرموز األبجدیة للغتهم األم لدیهم صعوبات 

في مهام الوعي الفونولوجي و ذلك في إضافة حذف صامتة في بدایة كلمة تعرض شفویا 

  مقارنة بالمجموعة الضابطة المتكونة من قراء راشدین.

) دراسة مقارنة ما بین مجموعتین من أفراد راشدین Gombert 1990كما نقل(      

) بحیث تعلمت 1986صینیین على مهام التحلیل الفونولوجي، قام بها( رید و آخرون 
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، و هي الفترة التي تم فیها إدخال الكتابة األبجدیة 1949المجموعة األولى القراءة في سنة 

لتعلیم القراءة بالصین، بینما المجموعة الثانیة أكبرهم سنا لم یتعلموا إال الرموز اللوغوغرافیة 

  التقلیدیة.

من المجموعة  %21مقابل  %83بینت النتائج تفوق المجموعة األولى، إذ تم تسجیل نسبة 

الثانیة و بهذا یمكن القول أن النظام األبجدي خالل فترة مواجهة تعلم القراءة یوضح ظاهرة 

  بروز الوعي الفونولوجي. 

أما الدراسات العربیة القائمة حول عالقة الوعي الفونولوجي بالقراءة فنذكر دراسة تم تحقیقها 

  المقطعیة في اكتساب القراءة . بالمغرب و التي تبین أهمیة الوحدات

) على عینة من ثالثین طفل في مرحلتي األولى الثانیة 2001الدراسة األولى فوزار (فرید ،

ابتدائي حیث تم اختبارهم على مهام التقطیع المقطعي، قد أفرزت النتائج نجاح األطفال في 

اللغة العربیة لدیهم التنظیم المقطعي أحسن منه من الفونیمي و منه یظهر أن الناطقین ب

  سهولة في تقطیع البنود إلى مقاطع مقارنة بالفونیمات.

) بهدف التحقق من الروابط الممیزة بین تعلم  2009أما الدراسة الثانیة فقد قام بها( الزاهر، 

  )2003-2002(حمیدوش سلیمة،  القراءة بالغة العربیة مع الوعي المقطعي.
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  خالصة الفصل:

لقد تعرضنا إلى مهارة من المهارات التعلیمیة أال و هي القراءة و لقد اختلف العدید من      

الباحثین في تحدید مفهومها الختالف اتجاهاتهم،و لكن مما ال شك فیه أن للقراءة أهمیة 

قصوى في تنمیة الخبرة العادیة المباشرة فهي السبیل الوحید لتنمیة فكر اإلنسان و االطالع 

رفة، لذلك فان وجود اضطراب أو مشكل في القراءة یؤدي إلى فشل سواء في الحیاة على المع

 المدرسیة و العلمیة أو العقلیة و الشخصیة للفرد.
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  : الفصل تمھید      

، فهي تندرج ضمن المستقبالت الحسیة همیة بالغة في حیاة الفردتمثل حاسة السمع أ

وسیر حیاتهم بین غیرهم في مجتمع واحد  ستمرارهمإالبشر من  األساسیة التي یتمكن بها

وفقدانها یعتبر مشكلة من المشكالت التي یعاني منها الفرد والذي یؤثر على وظیفة األجهزة 

، هذا ما دفع الألبحاث العلمیة السمعیة ویمنعه من السمع والكالم والتواصل واللغة الشفویة

و زرع قوقعي الذي یعتبر من أحدث جهیز نجازات مكثفة في عالم الصمم، من تإلى القیام بإ

الذین یعانون من فقدان سمعي كلي أو شبه كلي التي تساعد  لألشخاصلیه العلم ما توصل إ

ندماج في على إزالة البكم و تعطي األصم فرصة إكتساب اللغة و اإلتصال كذلك اإل

  المجتمع.

  تعریف السمع:1.

السمع من أعقد النظم المیكانیكیة و العصبیة یتدخل في إكساب المهارات  تعتبر حاسة

المختلفة فأي قصور أو عطب على مستوى السمع یؤثر على جوانب مختلفة من شخصیة 

الفرد سواء في المجال التحصیلي و المعرفي و االجتماعي و غیرها من مجاالت الحیاة. 

)Deviaze, M, 2001.(  
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  آلیة السمع:2-

 HZ 20000و  20عالج األذن البشریة السلیمة ترددات األصوات التي تتراوح بین ت  

  األكثر أهمیة للكالم حیث یقوم الصوت بتنبیه األذن بطریقتین هما:

  عبر المجرى الهوائي و ذلك بمرور الصوت بأجزاء األذن الثالثة (الخارجیة الوسطى -

  الداخلیة).

عبر المجرى العظمي و ذلك من خالل تنبیه األذن الداخلیة مباشرة عن طریق الذبذبات  -

  ستعماال في األذن العادیة.إي و المجرى الهوائي أكثر أداء و المحیطیة بالجانب العظم

فآلیة حدوث السمع عند اإلنسان تتم في لحظة اصدار الصوت إلى غایة فهمه بعدة مراحل 

  هي:

تمر الموجات  ان األذن.الصوتیة أوال في األذن الخارجیة من خالل صیو تتجمع الموجات  -

  الصوتیة عبر القناة السمعیة الخارجیة التي تضم هذه الموجات لتصل إلى األذن الوسطى.

  تصل الموجات الصوتیة إلى طبلة األذن فیؤدي إلى اهتزاز غشاء الطبلة. -

معیة (المطرقة، الركاب، السندان) التي تصل هذه االهتزازات إلى العظیمات الثالثة الس -

  ) 2007،لبطانیةتنتقل بدورها إلى األذن الداخلیة. (أسامة محمد ا
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عندما یترك الركاب ینتج عنه تیار في السائل الذي یمأل القوقعة مما یؤدي إلى حركة  -

  الشعیرات السمعیة الموجودة في عضو كروي و ذلك یؤدي إلى تنشیط النهایات العصبیة.

  تعریف اإلعاقة السمعیة:3.

هي تلك الحالة التي یعاني منها الطفل من نقص في القدرات السمعیة و تكون في    

حدى تراكیبها یكون إعام مدرسیا. فإصابة األذن أو في األنشطة العادیة لمتابعة التعلیم ال

كلیا أو  إعاقة میكانیكیة السمع لذا یفقد اإلنسان القدرة على سماع األصوات المحیطة به

ها أثار اجتماعیة أو نفسیة أو جزئیا نتیجة عوامل وراثیة أو خلقیة أو بیئیة مما یترتب عن

 ).2008/2009ثنین معا. (خالدة نیسان، اإل

كما نجد تعاریف مختلفة و ذللك حسب الدراسات التي قام بها  الباحثین في میدان الصمم 

  فنذكر على سبیل المثال ما یلي : 

 عاقة السمعیة مصطلح یعني تلك الحالة التي یعانين اإلأ الحي عبد محمد (یوضح الباحث

ة من قصور سمعي یترتب علیه آثار و خلقیة أو بیئیة مكتسبأمنها الفرد نتیجة عوامل وراثیة 

عمال و األنشطة اإلجتماعیة التي ة و تحول بینه و بین تعلم بعض األجتماعیة أو نفسیإ

  و قد یكون القصور السمعي كلیا أو جزئیا  ات ،كافیة من المهار یؤدیها الفرد العادي بدرجة 

  ) 2001محمد السید عبد الرحمان  (مؤقتا أو دائما.
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عادة أو  80dbفیعرف الصمم بأنه فقدان السمع الذي یتعدى  )رمضان القذافي(أما الباحث 

السمعیة المعینة من دون  عدم القدرة على التعرف على األصوات في حالة إستخدام األجهزة

أحمد محمد (لى إستخدام األذن  في فهم الحدیث و تعلم الكالم اللغة.إاللجوء 

   )2003الزغبي،

  لتعریف الطبي:ا

ل بفیعتمد هذا التعریف على قیاس القصور السمعي من خالل مخطط السمع بواسطة الدیس 

)dB:أما فئات اإلعاقة السمعیة فهي (  

  ).dB 55ـ 50اإلعاقة السمعیة البسیطة ( -

  ).dB 70ـ 55اإلعاقة السمعیة المتوسطة ( -

 ).dB 90ـ 70اإلعاقة السمعیة الشدیدة ( -

  ) 2006خولة احمد یحي ، ( . )و ما فوق   90db(عاقة السمعیة العمیقة اإل- 

 أسباب اإلعاقة السمعیة:4-

لقد تعددت األسباب الكامنة وراء الصمم وفقا لألسس التي یتم اتباعها في تصنیف هذه   

 األسباب حیث تتمثل فیما یلي:
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  :األسباب الوراثیةـ 1.4

من  %50حوالي على  ن العوامل الوراثیة تعد مسؤولةلقد أكدت العدید من الدراسات أ 

الحالة ینتقل الصمم إلى  حاالت الصمم فهناك الصمم المحمول من جینات متنحیة و في هذه

  األبناء من آباء سلیمین و لكنهم یحملون جینات الصمم.

فاإلعاقة السمعیة الوراثیة تكون نتیجة انتقال بعض الحاالت المرضیة من الوالدین إلى أبنائهم 

الصفات مثل ضعف الخالیا السمعیة أو العصب من خالل الكروموزوات الحاملة لهذه 

  )2003السمعي. (الزغبي أحمد محمد، 

  أسباب بیئیة (مكتسبة): ـ2.4

ة عامال في حدوث اإلعاقة السمعیة قبل مرحلة الوالدة أو أثناءها أو یألسباب البیئاقد تكون  

  بعدها. و هي كالتالي:

  : ـ أسباب تحدث قبل الوالدة1.2.4

) خاصة في La rubéole(     إن إصابة األم ببعض الفیروسات مثل الحصبة األلمانیة 

الشهور الثالثة األولى یؤدي إلى إصابة الجنین أثناء تكوینه و عدم إكتمال نمو بعض 

  )2009 أعضائه التي یملكها الجهاز السمعي. (عبد الحمید سعید كمال

  أخرى تحدث قبل الوالدة مثل: كما هناك أسباب
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  ) الضارة.Xتعرض األم لألشعة ( -

  سوء التغذیة. -

  ستشارة الطبیب.إول األم العقاقیر و األدویة دون تنا -

  ) بین األم و الجنین خاصة عند الوالدة الثانیة.R Hختالف العامل الریزیسي (إ -

  : و نذكر منها:ـ أسباب تحدث أثناء الوالدة2.2.4

  كتمال مدة الحمل.إعدم  -

) و ذلك لعدم وصول األكسجین إلى ANOXIEنقص األكسجین أثناء عملیة الوالدة ( -

  خالیا الدماغ مما یؤدي إلى تلفها.

  الصدمات الجسدیة التي تحدث للجنین خصوصا في منطقة الدماغ و سببها خطأ طبي. -

ستخدام أدوات غیر معقمة إالطفل الناتجة عن  لفة التي قد یصاب بهاتلتهابات المخاإل -

  )2003أثناء الوالدة. (مفلح كزافحة و فواز عبد العزیز عمر، 

 ـ أسباب تحدث بعد الوالدة: 3.2

  صابات على مستوى األذن الخارجیة و الوسطى:إ 1.3.2-

  ستاكیوس.أسداد قناة إنلتهابات السحایا الذي یحدث إ -
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  لتهابات صدیدیة بالطبلة و حدوث ثقب فیها.إ -

  تكلس عظیمات السمع.- 

  لتهابات األذن الوسطى.إق و اللوزتین و ما ینتج عنها من لتهاب الحلإ -

 التعرض المستمر للضوضاء و األصوات الصاخبة. -

  الحمى بأنواعها. -

  صابات على مستوى األذن الداخلیة:إ- 2.3.2

  عیوب خلقیة بالقوقعة أو العصب السمعي، أو مركز السمع ... الخ. -

  األصوات العالیة لفترات طویلة.سماع  -

  )2009،خالدة نیسان(وادث السیارات، الضرب على الرأس.كما أن هناك عوامل خارجیة مثل ح

  أنواع اإلعاقة السمعیة 5.

  : صمم توصیلي 1.5-

 نسداد األذن الخارجیة و الوسطى أو في قناة أستاكیوسإهو القصور السمعي الناتج عن 

بحیث یمنع وصول الموجات الصوتیة إلى األذن الداخلیة حیث یمكن تصحیح هذا النوع من 

التلف باألسالیب الطبیة الجراحیة فإذا تعذر ذلك فیمكن استخدام المعینات السمعیة لتضخیم 

 الصوت.
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  : صمم عصبي أو حسي2.5-

ن الداخلیة مشكلة هو القصور السمعي الناجم عن تحطیم األبنیة السمعیة العصبیة في األذ

في استقبال الصوت إلى الدماغ و نقل السیاالت العصبیة عبر العصب السمعي إلى الدماغ 

 و هذا النوع من الضعف لیس قابال للتصحیح باإلجراءات الطبیة و الجراحیة.

  : صمم مختلط3.5-

عبارة عن ضعف سمعي مشترك یتضمن الضعف السمعي التوصیلي الحسي العصبي و 

 ة لوجود خلل في أجزاء األذن الثالث.ذلك نتیج

  : صمم مركزي4.5-

یحدث عند إصابة العصب السابع أو جذع المخ نتیجة تأثر مركز السمع في الدماغ نتیجة 

  )2008الحوادث أو األمراض. (شاكر مجد سوسن، 

  :خصائص الطفل المعاق سمعیا6 -

  الخصائص النفسیة:-61.

إن المعاقین سمعیا یمیلون بشكل عام إلى العزلة و تجنب اآلخرین نتیجة اإلحساسهم  

بالعجز عن التواصل و عدم القدرة على المشاركة في األنشطة و االنتماء إلى األفراد 

اآلخریم كما أنهم یفضلون األنشطة و األعمال الفردیة و یتصفون باالعتماد على 

اتهم، فاألطفال المعاقین سمعیا قد یتعرضون في طفولتهم اآلخرین و التقدیم المنخفض لذ
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إلى مواقف االحباط المتعددة و المتكررة الناتجة عن فشلهم في التواصل مع اآلخرین. 

  ).2009(صالح عبد المقصود السواح، 

  الخصائص االجتماعیة:2.6.

إلى أن من أهم الخصائص االجتماعیة  لقد توصل الباحث "برادواي" و "سبرنجر" 

 للمعاقین سمعیا نجد ما یلي:

جتماعي لدى أشخاص نضج و مستوى التوافق الشخصي و اإلـ انخفاض مستوى ال

  الصم.

  جتماعیة.ـ إن األطفال الصم یمیلون إلى اإلنسحاب من المشاركة اإل

المستوى اللغوي لك نظرا لقصور طفل األصم على تحمل المسؤولیة و ذـ عدم قدرة ال

تصال عدم فهم ما یدور حوله و صعوبة اإلإلى إلعاقة السمعیة الذي یؤدي المرتبط با

  ).2007.(عصام نمر یوسف، و التفاهم مع اآلخرین

  للطفل األصم: المعرفیةلخصائص ا3.6.

فل األصم بالذكاء مثل الطفل العادي إال أنه یعاني من عّدة صعوبات قد تمنع طیتمیز ال 

 ذكائه فنذكر منها ما یلي:نمو 

  ـ بطء و تباین في سرعة تعلمه.

  دراك و تعلم المثیرات اللفظیة المجردة و الرمزیة.ـ صعوبات في إ

  نخفاض دافعیته لمواصلة التعلم خالل فترات طویلة.ـ إ
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   حتفاظ الطفل األصم بالمعلومات و التوجیهات.ـ صعوبة إ

  ).2006(یحیى أحمد خولة،  و عتبة سمعه. عا لنسبة ذكائهـ تباین سرعة تعلمه تب

  ـ المؤشرات الدالة على وجود إعاقة سمعیة:7

هناك عدة مؤشرات التي یمكن أن تظهر عند الفرد في سن مبكرة فیكفي أن تظهر بعض 

األعراض حتى یكون الشخص تحت خطر االصابة بالصمم و من أبرز هذه المؤشرات نذكر 

  ما یلي:

 أشهر). 8ـ  4ال یدیر رأسه نحو مصدر الصوت أو عند مناداته باسمه ( -

 ال یستمتع باأللعاب المجهورة. -

 ـ أشهر). 0عدم االستجابة لألصوات العالیة ( -

 شهر). 12ـ  8ال یثرثر مع اآلخرین حین محالة الكالم معه ( -

 یعطي أجوبة خاطئة لألسئلة بسیطة. -

 المعاناة من مشاكل سلوكیة. -

 واضح و غیر مفهوم في بعض الحاالت. كالمه غیر -

 كثیرا ما یطلب من اآلخرین تكرار الكالم. -

 تجنب التواجد في االجتماعات و المناسبات االجتماعیة. -

 یعاني من صعوبة فهم اآلخر إذا لم یقابله وجها لوجه. -

 یمكنه أن یسمع و ال یفهم ما یسمعه. -
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 .هتماما لألشخاص الذین یتحدثونإال ینتبه و ال یعیر  -

 .المعاناة من مشاكل التأخر الدراسي -

 .نطواء و السلوك العدوانيالمیل لإل -

 (أسامة محمد .ضعف الذاكرة لدیه حیث یجد صعوبة في تذكر المعلومة -

     )2007آخرون،  البطانیة و

 سماع طنین في األذن. -

 نسحاب.العناد و اإل -

 محاولة المریض تجمیع األصوات و ذلك بوضع یده على أذنه. -

 التنفس من الفم. -

  )2001قتراب من مصدر الصوت. (سعید حسني العزة، الحرص على اإل -

  ـ الوقایة من اإلعاقة السمعیة:7

  العنایة بصحة األم الحامل و تغذیتها و عدم تعاطیها األدویة أثناء فترة الحمل. -

بالعوامل اإلرشاد الزواجي توعیة الراغبین في الزواج إلى ما لدیهم من عیوب وراثیة  -

  المساهمة في حدوث اإلعاقة السمعیة للحد منها كزواج األقارب مثال.

توفیر و انشاء المراكز الطبیة المتخصصة إلجراء الفحوصات الطبیة الدوریة على  -

  األطفال.
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  تشخیص حاالت اإلعاقة السمعیة في مراحلها األولى. -

  تقدیم الخدمات العالجیة المناسبة كعالج التهابات األذن. -

  لرعایة التربویة مما یساعد على استثمار بقایا سمعهم في تفهم اللغة.ا -

توفیر األجهزة و المعینات السمعیة الالزمة بأرخص األسعار إلتاحة كل فرد من  -

  ).2009المعوقین سهولة شرائها. (أسامة فاروق مصطفى، 

  الوقایة من أمراض الطفولة بالتحصین ضد األمراض باللقاح الالزم. -

  كتشاف حاالت ضعف السمع بین األطفال.باء و توجیه المعلمین إلتوعیة اآل -

نفجارات و الضجیج ت اإلاصو منع الشدة على األذن و وقایة السمع من التعرض أل -

  المتواصل. 

  ـ تجنب العنف مع الطفل خاصة الضرب على الرأس و األذن. -

 اء الطفلمنع الحوادث المنزلیة التي یمكن أن تصیب أذن الطفل و ذلك بعدم إعط -

 )2007عصام الصفدي حمدي الصمدي،(.دخال أي آلة أو قطعة لتنظیف األذنإعدم  -
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 :تعریف التجهیز1-

  : إبراهیم عبد اهللا الرزیقات الدكتورتعریف 

التغیرات الصغیرة في و  لتقاط األصواتإعلى أنه جهاز حساس في قدرته على یعرفه  

ي أن جدا، وعندما نطلب من جهازنا السمعالخصائص الصوتیة وله مجال دینامیكي واسع 

ستمتاع إلى النطق، فهو یقوم بذلك تحت ظروف غیر المالئمة یقوم بالمهام المعقدة من اإل

  )88، 2003راهیم عبد اهللا الرزیقات، إب إلى أبعد حد".(د

 :أنواع المعینات السمعیة2-

لكتروني، منها معینات تستخدم اإلهناك عدة أنواع من المعینات السمعیة في المیدان الطبي 

رتدائها بصفة إطفال في وقت واحد، ومعینات یمكن بصفة جماعیة لتدریب عدد من األ

  .فردیة

 المعینات السمعیة الجماعیة:1.2-

المدارس أو الفصول الخاصة بالصم حیث یمكن  تستخدم في األوضاع التعلیمیة التدریبیة في

 2000 د،ابالسید ع (ماجد .بصوت المیكروفون واحد تزوید مجموعة من األطفال في وقت

110(  
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  :المعینات السمعیة الفردیة2-

  :األالت التي ال تحمل على مستوى األذن- 1.2

  : (Boitier)جهاز العلبة 2.1.2-

 كتسابهمإمل كذلك عند األطفال الصغار قبل تستعمل في حالة الصم العمیق والحاد وتستع 

 ,Y .)(Christian Gelisلوظیفة الجلوس  فالسماعتین مرتبطتین بالعلبة بخیط على شكل

177-178 

 األالت التي تحمل على مستوى األذن : - 3

  : (contour d’oreille)ن المحیطة باألذ1.3.

یضعها الطفل خلف الصوان والفائدة منها تكبیر الصوت الموجود قرب  ستعماالإهي األكثر 

  .األذن كل مكونات األلة موجودة في نصف دائرة

   :(Prothèse intra auriculaire)الداخلة في األذن2.3-

توضع في المجرى السمعي الخارجي تستعمل عند األشخاص الذین یعانون من صمم خفیف 

   .تساع المجرى السمعي الخارجيإ األشخاص الذین یعانون من مرونة و ومتوسط وكذلك لدى 

 اآللة الخاصة باألذن الداخلیة: - 3.3

  التي تزرع داخل األذن الداخلیة هي اآللة المتمثلة في الزرع القوقعي
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  : Implant Cochléaire)  (الزرع القوقعي4.3-

ووحدة معالجة المعلومات  ول یتكون من المیكروفون،هو جهاز یتكون من جزئین األ

 ستقبال والثاني لتحویل الصوت الى اشارات كهربائیةالسمعیة، وجهاز التحویل وجهاز اإل

118)   1978K.. Lafon J.C,(  

 : تاریخیة عن الزرع القوقعي لمحة4-

في أبحاثه أنه عند تنبیه األذن بواسطة إرسال موجات  1790سنة  volta الباحث لقد الحظ

  رسال موجات كهربائیة تحث حاسة السمع إذن بواسطة األ نه عند تنبیه أبحاثه أفي كهربائیة 

ولى حول حاث مكثفة ، حیث كانت البدایة األبأو  بأعماللى القیام إهذا ما دفع بالباحثین 

حیث تم زراعة )  Djurno et Eyries(في فرنسا على ید  1957زراعة القوقعة  عام 

 W.Housمریكیة من طرف البحث ذلك في الوالیات المتحدة األو لكترود واحد إجهاز ذات 

  .1965في سنة 

لكترودات في إبعملیة جراحیة زرع فیها ستة  B.Simmonقام الباحث  1966و في عام  

   (Dumant ,1996,11) .العصب السمعي لحیوان

قوقعي نسان تم فیها زرع ول عملیة جراحیة إلأب Michel sonقام الباحث  1973في سنة 

في  K.Bunianقترح الباحث أربع هوائیات ، كما أ و ربع قنواتألكترودات ذات د اإل متعد

صبح جهاز الزرع أعمال تلك األ ول عملیة زرع قوقعي في النمسا و بفظلأ 1976سنة 
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بسویسرا  وداتلكتر تم وضع جهاز زرع قوقعي متعدد اإل من ثمالقوقعي معترف به في العالم 

 خرى في العالمأ، كما حدثت تطورات  ) (P.Mantadomخصائي على ید األ 1985سنة 

 عطتأ جهزةستعملوا هذه األأمرضى الذین ثبتت للأمن طرف مجموعة من الشركات التي 

 ) (M.Dulas,1995,11-13یجابیة تقارب السمع الطبیعي.إنتائج 

بمساعدة فرقة طبیة فرنسیة  "جناويجمال "خصائي الجزائري قام األ 2003في سبتمبر  

قام  2008، و في سنة  بعملیتین جراحیتین بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة

لزرع عملیة جراحیة  بأولذن الحنجرة بمساعدة فرقة طبیة نف ،األمراض األأرئیس قسم 

  . )2009البروفیسور جناوي ، (.بوالیة تیزي وزو في مستشفى بالوى  قوقعي

 : تعریف الزرع القوقعي 5 -

خیرة  فهي دمها البحث العلمي في السنوات األالتي قحدث التقنیات أیعتبر الزرع القوقعي من 

ة و بالضبط في ذن الداخلیلكترودات في األإذ تزرع إنیة تجمع بین الجراحة و التجهیز تق

لة آكهروبائیة ، فهي شارات إلى إشارات السمعیة خیر یعمل على تحویل اإلالقوقعة ، فهذا األ

 le petit) و شبه كلي.أنون من صمم كلي لكترونیة تستعمل للكبار و الصغار الذین یعاإ

Larousse de la médecine,2003)   
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  : M.Deriazتعریف 1-

طفال في السن الذي تنموا فیه لكترونیة تستعمل للبالغین و األإلة آهي  

  .(M.Deriaz,1991,12)اللغة.

  :)la Fosse et Chalier(تعریف 2-

ذن لى األإیستخدم لنقل المعلومات الصوتیة  لكتروداتهو عبارة عن جهاز متعدد اإل 

  صوات كما یحسن عملیة القراءة على الشفاه.حیث یحسن قدرة الفرد على سماع األالداخلیة 

  : )  Dr. Anne laure Mansbach(تعریف المختصة 3-

جل تنبیه العصب السمعي أقوقعة عن طریق الجراحة و ذلك من لة سمعیة مزروعة في الآ

  (la Fosse et Chalier,1991,62) العمیق.دراكي ة الصمم اإلمباشرة في حال

  : )Annie Dumont(تعریف  4-

بتدءا من تحریض إلكتروني موضوعي یخلق إحساس صوتي إالقوقعي هو نظام  الزرع

هذا النظام الحسي بیة الخاصة بالعصب الثامن فیصبح كهربائي للنهایات السمعیة العص

نظاما اصطناعیا یحتوي على الكترودات مزروعة على مستوى األذن  ،السمعي العاجز

  )Annie Dumant, 1995, 94(الداخلیة.
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  مكونات جهاز الزرع القوقعي: 6 -

  یحتوي جهاز الزرع القوقعي على جزئین ، جزء داخلي و جزء خارجي:

  یحتوي على: الخارجي:الجزء 1-

  : (Le processeur vocaleالدارة الصوتیة1.1-

  تتكون من وحدة مراقبة و قسم البطاریة التي تقوم بمعالجة المعلومات الصوتیة و فهم الكالم  

  :) L’antenne aimantée (محصن بالمغناطیسالهوائي ال1.2-

یأتي في مؤخرو األذن یرسل  یسمى كذلك مرسل المیكروفون المحصن بالمغناطیس، 

األصوات المرمزة إلى المستقبل الموضوع تحت الجلد ملتصقان وجها لوجه بواسطة 

  المغناطیس.

   الجزء الداخلي:2-

توي على المغناطیس و یحذن الموجود وراء األ یة في العضمهو الجزء المزروع بطریقة جراح

في القوقعة ، كما یزرع و  تنطلق من المستقبل تدخل لكتروداتإنه یحتوي على أالمشبك كما 

رسال یربط إز لى خیط رقیق یعمل كجهاإضافة إ،  صواتلتقاط األإذن مكروفون دوره راء األ

   (Dumant,1996,10-11-12.15) بین المیكروفون و المرسل و الدارة.
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  انواع اجهزة الزرع القوقعي:7-

  لى اقسام و هي كالتالي :إجهزة الزرع القوقعي فهي تنقسم أهناك الكثیر من 

 جهزة مزروعة خارج القوقعة أ -

 جهزة مزروعة داخل القوقعة أ -

 جهزة وحیدة القناة أ -

 جهزة عدیدة القنوات.أ -

لكترودات فنجد تختلف عن بعضها البعض في عدد اإل خرىأنواع أیضا أكما نجد  -

  منها ما یلي:

  : (Specta cochliar)سترالي جهاز الزرع األ1.7-

هتزازیة و هو إحزمة  12الكترود مع  12حتوي على ی Nuclusحیث یعرف بتسمیة  

  .1985ول منذ سنة األ

  :)  (Digisionicde M.x.xجهاز الزرع الفرنسي 2.7-

كثر حداثة ذات جهزة األالجزائر حالیا و هو من األو هو الجهاز المستعمل في 

  كبیرة من المعلومات  عطاءألكترود یسمح بإ

  : (Clarion de Mimimde)جهاز الزرع االمریكي3.7-

لكترود یعطي معلومات إ 15من الجهاز الفرنسي یحتوي على و هو جهاز قریب  

  . (Richard et Sybianet) خترع من طرف العالمینأكاملة ، 
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  :Med.el) (جهاز الزرع الهولندي4.7-

له سرعة تفوق الف و  1994لكترودات ظهر سنة و هو جهاز قوقعي متعدد اإل 

  (Dumant, 1996, 12-15) خمسة مئة نبضة في الثانیة لكل قناة.

  كیفیة عمل الجهاز:  8-

  صوات المحیطة ألحساس بابعدة مراحل لكي یتمكن الصم من اإلیمر جهاز الزرع القوقعي 

  المتمثلة فیما یلي:

شارات كهربائیة و من ثم إلى إ صوات التي یحولهاذن األیلتقط المكروفون الموضوع وراء األ

تحویلها  و حیث یتم ترمیزها ( le processeur vocale)یحملها من طرف الدارة الصوتیة 

لها عبر الجلد بواسطة الموجات شارات یتم نقلى نبضات كهربائیة و هذه اإلإ

عة في الذن الداخلیة قطاب المزرو لى األإشارات ومغناطیسیة و من ثم تتوجه تلك اإللكتر اإل

لى المخ حیث تترجم تلك إالنبضات الكهروبائیة ثم یرسلها  فیلتقط العصب السمعي هذه

 (Dumant,1996,15-18) صوات ذات معنى.ألى إشارات اإل

  شروط الزرع القوقعي:9-

  هناك عدة شروط یجب تتبعها قبل القیام بعملیة الزرع القوقعي و هي كالتالي:

و أولى ین الشدید و العمیق من الدرجة األیكون الصمم ثنائي الجهة شدته ب نأ -

 الثانیة.
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 شهر من التجهیز .أمعینات السمعیة العادیة بعد ستة ستفادة من العدم اإل -

عراض طبیة تمنع عملیة الزرع القوقعي أة العصب السمعي و كذلك عدم وجود سالم -

  scanner et I.R.M) (شعة مثلأعدة فحوصات طبیة و و ذلك بإقامة 

رقة مختصة مثل المختص جراء المیزانیة قبل الزرع القوقعي كما یستوجب وجود فإ -

 النفساني للتكفل بالحالة قبل و بعد الزرع القوقعي. رطفوني األ

  .ضطرابات مصاحبةإعدم وجود  -

یكون إمكانیة للطبیب عدم إصابة القوقعة بفیروس أو تشوهات خلقیة وهذا لكي  -

 لكترود في القوقعة بشكل عادي.اإلإدخال 

    الشكل العادي لألذن. -

  )Hôpital Saint Antoine, 7-8 (وجود فرقة إجراء للقیام بالعملیة الجراحیة.  -

    :الهدف من الزرع10-

كورتي المخرب، و الذي بواسطة  ساسي من الزرع هو تعویض عضون الهدف األإ 

لعصبیة السمعیة حیث لیاف اتنبه مباشرة األشارات سمعیة إالمزروعة یخلق  لكتروداتاإل

ه یحسن بشكل كبیر القدرة على السماع كذلك كما أنلى المخ إشارات السمعیة تسمح بنقل اإل

صم یتصل بالعالم الخارجي نه یجعل الفرد األأنه ال یعید السمع الطبیعي إال أالفهم، فرغم 

 جتماعیة عاطفیة.إروابط  كتسابإالمحیطة به و تخرجه من العزلة و صوات سماع األ

)11Hôpital Saint Antoine,(  



لسمعیة و الزرع القوقعي                                    اإلعاقة ا                                                       رابعالفصل ال	
 

90 
 

  الفحوصات التي تسبق عملیة الزرع القوقعي11-

تطوره  ،و ذلك لمعرفة تاریخ الحالة و المرضن المقابلة تكون مع الوالدین إقبل عملیة الزرع ف

  و تبلیغهم عن مبادئ الزرع القوقعي، خطورته و حدوده.

  :(Le bilan audio métrique)المیزانیة السمعیة 1.11-

یجري الفحص بواسطة مختص في القیاس السمعي أو تقني في القیاس، فهذا یبین التحدید 

  .الممكن لدرجة الصمم عند الحالة وهذا یكون بعدة اختبارات منها

  :) (Audiométrie vocaleقیاسات سمعیة لفظیة 2.1-

دراك الصوتي  التعرف وتختبر ثالثة مستویات وهي اإل فل،تسمح بتقییم مستوى لغة الط

  .)(Carbonnier .b, 2004, 19 الرسالة. الصوتي، وفهم

  :) (Audiométrie Tonaleقیاسات سمعیة صوتیة 1.3-

لعاب مصوتة أة عن صوت سواءا وسائل بسیطة مثل عبار  ةفي هذه القیاسات المستعمل

أدوات موسیقیة وهذه الوسائل تسمح بتشخیص تنبئى أو عدم وجوده ، ویتم التنبیه في  جرس،

 .المجال الحر أو بواسطة السماعة

  :  P.E.A) (ختبار التنبه الكهربائيإ1.4-

هو اختبار جد بسیط، یجري في بضعة دقائق بواسطة حقنة تخدر جلد األذن أو بواسطة 

   (Deriaz M., 1995, 13) في المكان المناسب. تنیح جزئي وذلك حتى یوضع اإلكترود
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 :(Le bilan audio métrique )المیزانیة السمعیة 1.5-

أو أخصائي في ) audiologiste(هذا الفحص بواسطة تقني في القیاس السمعي یكون 

ثبات أن جمیع فرص التجهیز بالمعینات ویجب اإل ،)Audio Prothésiste(التجهیز 

یض مرضي وهذه النقطة جد السمعیة المضخمة لألصوات ال تعطي أیة فعالیة، وأي تعو 

  طار الزرع القوقعي.إهامة في 

إن تحدید فشل المعینات السمعیة یتضح في حالة الطفل األصم المجهز، والمستفید من 

كتساب المبادئ إ تصال و على األقل ولم یدخل عالم اإلالكفالة األرطوفونیة لمدة ستة أشهر 

  اللغویة.

  :(Examen Otologique ORLفحص مختص " األنف األذن والحنجرة" 1.6-

األخیر عالج قبل عملیة لتهابات األذن الوسطى وفي إلى الكشف عن إهذا الفحص یهدف 

ضطرابات المصاحبة إللتهابات وخاصة توجیه البحث في اا الفحص یحدد أماكن اإلالزرع. وهذ

 (Vanecloo et Arrovet,2000 , 21)في إطار أعراض الصمم والصمم الوراثي

  : Imagerie par résonance magnétique IRMالفحص اإلشعاعي 1.7-

ذن الداخلیة و هناك تشوهات على مستوى األذا كان إالفحص یسمح بمعرفة ما  و هذا

 قطاب الزرعدخال األالقوقعة إل مالئمة منكید ألى ذلك یسمح بالتإضافة إ  مكوناتها

  القوقعي.

 (Dumant, 1996, 15)   
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  : ) ( Bilan médicalالفحص الطبي 1.8-

  والمالئمة للتخدیر والعملیة الجراحیة. لألصم الحالة الصحیة جل التأكد منأذلك من ا

  ) :(préopératoire Test électriqueالكهربائي قبل العمليالفحص 1.9-

فاءة األعصاب ختبار عمل العصب السمعي ألنه یجب ضمان بقاء كاإل یقدر هذا

ختبار یعمل هذا اإل , الدماغرسال المعلومات المقدمة من القوقعة إلى إالسمعیة قادرة على 

 تحت تحذیر عام بالنسبة للطفل وتحذیر جزئي بالنسبة للراشد ویوم في المستشفى ضروري.

)Vanecloo et Arrovet,2000, 21-22(  

  :) (Bilan d’équilibreفحص التوازن 1.10-

  فحص التوازن یسمحذن التي تخضع لعملیة الزرع القوقعي، یجرى هذا الفحص على األ

صابة على المستوى الجهة الخلفیة لألذن الداخلیة والدهلیز إلنا بالكشف عن وجود أي 

معرفة لویتم هذا األخیر عن طریق وضع كمیة من الماء في األذن  المسؤول عن التوازن،

  ضطرابات التوازن التي تظهر عند عملیة الزرع.إمختلف 

  :) (Bilan psychologiqueالفحص النفسي 1.11-

المقابلة النفسیة مع الوالدین وتقییم نمو الطفل الذي یسمح بضمان وعي ودافعیة العائلة 

وبحاجة إلى تواصل مع المختص إلتمام الفحوصات في سیاق  الالزمة فالطفل والعائلة

ذا كان الشخص قادر على تحمل هذا إتبار النفسي یسمح لنا بمعرفة ما خفاإل  ,مشروع
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الجسم الغریب، وتتبع برنامج الكفالة األرطوفونیة وعلى المختص النفسي أن یشرح للشخص 

  فائدة الزرع القوقعي وفائدة الكفالة.

  :  Bilan Orthophoniqueاألرطوفوني الفحص 1.12-

تصال وتحدید مستوى لغة الطفل ویهدف هذا ات الطفل على اإلدراك السمعي، اإلیقدر قدر 

  الفحص قبل الزرع إلى:

  تصال.تحلیل أسالیب وطرق اإل -

  دراسة األسالیب التعویضیة.  -

  تقییم اللغة الشفویة وتحلیل الصوت. -

 )Dumant A., 1995,99(. السمعي أو غیابه ستقبالإلا مراقبة -

  العملیة الجراحیة:إجراء 12-

ساعات  4ن عملیة الزرع القوقعي تحتاج إلى عملیة جراحیة جد دقیقة تستغرق حوالي إ

، یقوم الجراح بتشریح أذني المریض في الجهة الصدغیة وفي الجناح العلوي  بتخدیر كلي

متابعة العملیة الجراحیة تتم تحت المجهر بعد فتح التجویف الهوائي، بفتح  والخلفي لألذن،

الموجودة بین العصب المقابل والغشاء القوقعي وهذا ما یسمح  بعرض الفتحة  الریزوس

یثبت في  Le Récepteur الدائریة والتي تؤدي إلى القوقعة أما بالنسبة للجهاز المستقبل

بغرض تلقي تثبیت هوائي مغناطیسي  وهذا ما یسمح بمرور الجهة الخلفیة للعظم  الصدغي 

، وبعد العملیة المصاب یحتفظ بالضمادات لمدة أربع  لكترودات التي تزرع في القوقعة.إلا
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) ساعة، وكذلك یجب أن تكون الندبة بعیدة جهاز المستقبل الذي یوضع تحت 24وعشرون (

حتى یهیأ للقیام بالمحاوالت السمعیة الجلد وبقاء المریض في المستشفى لمدة عشرة أیام 

  (Dumant,1998,17) األولى .

  الزرع القوقعي: بعد مرحلة ما13-

  : ضبط الجهاز- 1.13

لكترود، حیث یكون المكلف بهذه إلكل لى ضبط مدقق إیحتاج  ن جهاز الزرع القوقعيإ

سبوع األلى غایة إسبوع الثاني نطالقا من األإو ذلك  العملیة أخصائي في قیاس السمع،

لكترود على إولى بتشغیل الجهاز ثم ینشط كل صة األلسادس بعد العملیة، حیث تكون الحا

المختص مجموعة من الحروف، حیث یعمل لكترود مسؤول على إن كل أحدى، مع العلم 

لكترود وعلى الشخص أن یقوم بحركة إعلى بعث كمیات متتابعة من التیار الكهربائي لكل 

في  Un bip   بل فیه األصوات والصوت المسموع یكون على شكل في الوقت الذي یستق

 .األول ذات مستوى أدنى ثم ذات مستوى أقصى

  الكفالة األرطوفونیة 2.13-

كتشاف إدراكها الجدید للمنبهات إ ونیة بمساعدة الحالة في تطورها و رطفتسمح الكفالة األ

أن یتكیف مع كل حالة وذلك حسب  المحیط واألصوات اللغویة، فعلى المختص األرطوفوني
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ذلك  شدة اإلصابة وحدتها، ویكون عمل المختص مكثف نوعا ما. وبهذا یظهر التقدم بسرعة

  (A.Dumant,1994,15-20)الحالة فبمساعدة من طر 

  النتائج المرجوة بعد الزرع:14-

  الفوائد:1.14-

 فهم الكالم الموجه للشخص الذي قام بالزرع القوقعي. -

 الذین تكون اصواتهم واضحة و مألوفة. باألشخاصاالتصال  -

 صوات المختلفة.مكانیة الشخص التمییز بین األإ -

 ي التحكم في الحلقة الفونولوجیة.أقدرة الشخص على التحكم في صوته  -

 جتماعیة.تصال و كذا تنمیة المهارات اإلرات اإلتطویر مها -

 (Dumant, 1996, 100)تحسین مهارات القراءة على الشفاه. -

 المخاطر:2.14-

فقدان الشهیة و خلل في  ضطرابات في الذوق،إظهر بعض التعفنات و اإللتهابات،  -

 تزان.اإل

 ساعة. 24عراضه بعد أ لتهاب السحایا البكتیري، حیث تظهرإ -

 شهرا. 23یوصى لألطفال البالغین (pneumococcique) ح ضدیالتلق -
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جراءه على إیمكن  (pneumococcique polysacharidique)التلقیح ضد  -

 الراشدین.

 ,M.Deriaz)كثر من عامین.ألألطفال البالغین  (anti qatiduvalent)التلقیح ضد -

2001, 68) 
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  :الفصل خالصة

 نه یمكن تجنبه أبعاد إال عدد األما درسناه فاإلعاقة السمعیة یعتبر مشكل متمن خالل    

صبحت ممكنة و ذلك بفضل التقدم العلمي أمكانیات العالج إن أكما  لوقایة منه،ل

نه یعتمد على شروط أ إالالتكنولوجي في مجال زراعة القوقعة بالرغم من كونه وسیلة ناجحة 

  بعین االعتبار قبل و بعد الزرع. األخذیجب 
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                                                                             : الفصل تمهید

الجانب المیداني  ن عني في موضوع بحثنا سنتحدث اآللى الجانب النظر إن تطرقنا أبعد 

القراءة عند  ةمهار الوعي الفونولوجي ب بین عالقةالفي  قترحةختبار فرضیتنا المإفیه الذي یتم 

                                       : و للتحقق من ذلك قمنا بما یلي طفال الصم الحاملین للزرع القوقعياأل

:  1-  الدراسة االستطالعیة

لیها إ أول خطوة یلجأكونها  العلميتعتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة هامة في البحث 

مكانیات المتوفرة . لهذا قمنا بزیارة عدة و اإل الظروف، البحث للتعرف على میدان بحثه 

عینة، و قد دامت فترة الدراسة قصد البحث عن الفي مدینة الجزائر العاصمة  بتدائیةإمدارس 

ستطالعیة مدة شهر من بدایة شهر ماي إلى بدایة شهر جوان أین قمنا بالبحث عن اإل

التحدث   وبتدائیة  تم لقاءنا مع مدراء المدارس اإل حیث مراكز و مؤسسات اجراء التربص

ختبارات موضوع بحثنا المتمثل في الوعي الفونولوجي  القراءة على إالیهم للسماح لنا بتطبیق 

   ابتدائي. الرابعللسنوات فئة الصم الحاملین للزرع القوقعي 

  منهج البحث:2.

القراءة لدى  مهارةلتحقیق هدف البحث المتمثل في تقییم العالقة بین الوعي الفنولوجي و 

نه المنهج الذي ألوصفي الذي عرفه (هوبر نني) على اتبعنا المنهج اطفال الصم الحاملین األ

نه یتضمن أالراهن ،كما یجب ان یكون مختصا یبحث عن الظواهر و الوقائع في الوقت 
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وضاع و ذلك بغرض خدمة موضوع .(سامي لمتحصلة لمجموعة من األلحقائق ادراسة ل

). 2000،222ملحم ،  

                           : خصائص العینة  1جدول رقم 

 العینة الجنس السن الوسط اللساني

   

العربیة  للغةا

   العامیة(الدرجة)

  

  الى   08من 

  سنوات10

  

 

   ذكور إناث

  

 حالة 42 

20  22  

     

 10إلى  08تتراوح أعمارهم ما بین  حالة من ذكور و إناث 42 تحتوي عینة البحث على

                                                                                سنوات اما لغة األطفال فقد كانت اللغة العربیة العامیة . 

  مجموعة البحث : شروط  3-

  حجم العینة:1.3.

  .حالة 42خذنا عینة بحث تحتوي على أحصائي فقد اإل تناولستخدمنا الإكوننا  
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  :.السن32.

یكتسب الوعي الفونولوجي  العادي  ن الطفلسنوات أل 10و  08بین  مرهاعما تراوحت 

القراءة  الفونیمات و التقطیع التي تحتویها الكلمة بدءا من السنة السادسة ثم تلیها میكانیزمات

   .فما فوق 08من سن 

  طفال حاملین للزرع القوقعي .أن یكون األ

  المستوى الدراسي:3.3

في هذه الدراسة على تالمیذ السنة الرابعة إبتدائي ، كون أن السنوات تم تركیز اإلهتمام 

 حتكاكه أكثر بالكتابة ي تعتبر كبدایة لتعلم القراءة و إاألولى من الطور اإلبتدائ

  : الجنس 4.3.

عتبار ، و لم یأخذ الجنس بعین اإلناثإحالة  20حالة ذكور و  22تتراوح عینة بحثنا على  

ثیره مو الوعي الفونولوجي و بالتالي تأر على نخییر هذا األثما إذا كان هناك تأالننا ال نهتم 

  على نتائج القراءة .
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  خصائص العینة:4.

  الوسط اللساني:1.4.

العربیة العامیة، الفرنسیة و  یتمیز المجتمع الجزائري بانظمة لغویة متباینة (العربیة الفصحى،

رف الطفل قبل ستعماال من طلغة العربیة العامیة كونها اكثر إمازیغیة) و لقد أخترنا الاأل

  وال مع لغة االم.التحاقه بالمدرسة ألن الوعي الفونولوجي یتطور أ

   :حبةاإلضطرابات المصا2.4. 

و كذلك أن التعاني الحاالت من إضطرابات مصاحبة من إعاقة ذهنیة، حركیة، جسدیة 

مشاكل بصریة. فقد اعتمدنا في ذلك على الملفات الطبیة للتالمیذ بالمدرسة و كذلك 

      المالحاظات الشخصیة مع معلمات األقسام المختارة.

                                                           جراء البحث:             إ مكان5-

قد  ،الجانب التطبیقي ألداءموضوع دراستنا جعلنا نختار المؤسسات التربویة حقال  ن طبیعةإ

 لألقسامبتدائي إساس تواجد تالمیذ الرابعة أبتدائیة على ختیار المؤسسات التعلیمیة اإلإتم 

مؤسسات )05(ذلك على مستوى  كانالصم الحاملین للزرع القوقعي و  لألطفالالمدمجة 

    متواجدة في والیة الجزائر العاصمة و المتمثلة في: تعلیمیة
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  :      2بتدائیة سعدي أحمدالمدرسة اإل1.

  1958عام  تأسستو التي  تقع بوالیة الجزائر بدائرة الدار البیضاء ببلدیة برج الكیفان،     

 وظیفیة و حجرتین غیر وظیفیة،حیث تبلغ مساحتها 14 ، حجرة  16 تحوي المدرسة على

،قسم لوزارة التضامن اقسام خاصة تابع قسمینمتر مربع ،تحتوي هذه المدرسة على   3350

 12للمساعدة ، المعاقین ذهنیا،مكتب للمدیرة،مكتب  لألطفالالمعوقین سمعیا و قسم  لألطفال

                                                                               رطفونیتین، و مختصة في علم النفس.أمختصتین أستاذ ، 

  بتدائیة بوطریق میلود:المدرسة اإل2.

تحتوي  حراش الجزائر العاصمة،بالبحي سیدي مبارك  )بوطریق میلود(تقع مدرسة       

 حتیاجات الخاصة،فیهافي االقسام العادیة وفوجین في اإلتربوي  فوج 12 ، حجرة 17 على

  رطفونیین و مختصین في علم النفس.أمختصین  فرنسیه وستاذ لغة أ  12

  :1بتدائیة مالكي محمدالمدرسة اإل3.

بحي مالكي ببن عكنون بالجزائر العاصمة التي )  1ملكي محمد(بتدائیة تقع المدرسة اإل     

 الصم لألطفالقسام من بینهم قسم خاص أ،تحتوي المدرسىة على تسعة  1960 سنة تأسست

  رطفونیة.أو مختصة  10 و عدد المعلمین  222المدمجین،عدد التالمیذ یتراوح 
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  : 2مالكي محمد  بتدائیةالمدرسة اإل5.

تأسست سنة  ة بن عكنون والیة الجزائر ،ر في بلدیة بن عكنون دائ 2تقع مدرسة ملكي      

صبحت أثم  1984یها الذكور فقط الى سنة سم (البروج) و تتلمذ فإكانت تحمل  1958

معلمات للغة العربیة و معلمة  06یدرس بهذه المدرسة  الواحد،مختلطة ذات نظام الدوام 

بعرض الداون تحت اشراف للغة الفرسیة، كما تحتوي المدرسة على قسم خاص  واحدة

  شراف مختصة ارطفونیة.إتحت رطفونیة و قسم خاص بضعاف السمع مختصة أ

  بتدائیة عبد الرحمان جعدي:المدرسة اإل4.

 جیاللي بتدائیة عبد الرحمان جعدي بالقبة الجدیدة بحي بن عمرتقع المدرسة اإل      

قسم للعادیین،قسمین لذوي  11الیابس بالجزائر العاصمة،تحتوي هذه المدرسة على 

خاص بالمدرسة االحتیاجات الخاصة، مطعم،مكتب للمدیر،مكتب للمساعدة التربویة،طبیب 

  .و هناك ایضا مفتشیة

 المدرسة االبتدائیة عبد المجید عالهم :6.

تحتوي على  عبد المجید عالهم في الرویبة بالجزائر العاصمة، بتدائیةتقع المدرسة اإل     

طفال الصم الحاملین للزرع القوقعي و قسم خاص بالصم قسم و قسم خاص باأل 11

المجهزین بدائرة االذن، مكتب المدیرة  و مكتب مساعد المدیر، مطعم و ساحة. كما تحتوي 

  ربویتین.اساتذة ، مختصین ارطفونیین و مختصتین ت10ایضا على 
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  البحث: أدوات7-

المعلومات االزمة على  ادوات البحث هو مصطلح منهجي یقصد به الوسیلة التي تجمع بها

  .)100،  1409،صالح محمد العساف( .سئلة البحث و اختیار فروضهأ

  . ختبار القراءةإختبار الوعي الفونولوجي و إتعملنا في دراستنا سإلقد 

  : البحثدوات أ تقدیم8-

  ختبار الوعي الفونولوجي :إ -1.8

ختبار الوعي الفونولوجي أ هداف المسطرة قمنا بتطبیقدراستنا و لتحقیق األ نظرا لطبیغة

و المأخوذ من  )2012زدرو شفیقة ،أ(المكیف للغة العربیة من طرف الباحثة الدكتورة  

 Lecocq )و من اعمال (Delpech George et Nok ,2001) كتاب الباحث الفرنسي

,1991)     

   ختبار الوعي الفونولوجي : أ تقدیم.1.1.8

عاد الخامسة ابنود م 03و كل واحدة من هذه المهام تحتوي على  مهام 07یحتوي على 

 : ام جزئیة و التي بدورها تحتوي على ثالثة بنودالتي تنقسم الى ثالثة مه

   :الحكم على القوافي2. 

 و ال أ تحتوي على قافیةزواج الكلمات أذا كانت إن یقرر أیجب على الطفل 
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  baqar] ،[ ħaǧar](حجر/ بقر) .    مثال :

   نتاج كلمة تقفي مع الكلمة المقصودة :إ3.

بحر،  شعر ،مقص،( على كلمة تقفي مع یجب على الطفل ان یبحث في قائمته المعجمیة 

  [šaεr] [miqaṣ,baħr,waraq]  الكلمة المقترحة مثال: )ورق

  اختبار كلمة تنتهي بنفس الصامتة: 4.

 [baṣl]بصل ، راس (، ن یختار من بین ثالثة كلمات مقترحة ، الكلمة أیجب على الطفل 

[ra :s] [riǧl] [kalb] صامتة مع الكلمة المقصودة التي تنتهي بنفس ال. 

  مهام جزئیة : ثالثةلى إتنقسم  حذف المقطع :5.

 a  حرفتبقى من الكلمة ، مثال في  بماو یلتف ول یجب على الطفل ان یحذف المقطع األ

  ولى في األ

   (ba) ثم یتلفظ بما تبقى (qara)  ن یحذف أیجب على الطفل 

 (baqa) ثم یتلفظ بما تبقى من الكلمة (ra) في الثانیة یحذف المقطع االخیر   

  .)arab(، ثم یتلفظ بما تبقى من الكلمة  )aq(وسط یحذف المقطع األ 5bفي الثالثة 
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   الصوت الناقص :6.

ولى مع حذف المقطع كون الكلمة الثانیة من الكلمة األنسمع للطفل كلمتین ،حیث ت

ن یجد ما هو الصوت أول ، یجب على الطفل األ (ضباب,باب (daba :b) (ba :b)مثال

 المحذوف . 

بآخر شكل  ستبدالهإو ول للكلمة مر بحذف الصوت األیتعلق األ  األولستبدال الفونیم إ

، كما )توت، حوت، قوت،.. (] t:qu][ t:hu ،t:uh[كلمة جدیدة مثال:   یمكنه من تشكیل 

للغة العربیة التي ترتكز على الجذر  المر فونولوجیةتجدر المالحظة هنا ان سبب التركیبة 

تم حذف واحدة من المهام المتمثلة في حذف  )hiselϜ، 1968 (القائم على الصوامت 

ال یكن ان  ألنه ) gerGeo،Delpche،NOK،2001( ختبار إدة في االول المتواج ونیمالف

  .بصائتة  تبدأالعربیة كلمة اللغة نجد في 

  ختبار الوعي الفونولوجي :إتنقیط  نظام2-

واحدة  حصائیة ، تم تنقیط كااإل للمعالجةاع النتائج خظجابات الصحیحة و إلناءا على اإلب

جابة إذ تم منح نقطة واجدة لكل إ (نقاط كحد اقصى حسب عدد البنود  03من المهام على 

مه (ختبار االصلي ما عدا حذف المقاطع هو نظام التنقیط المستعمل في اإل و )صحیحة 

ام ثالث نقاط لكل واحدة من المهام نقاط كحد اقصى لنظ 9مجموعها الى  التي یصل )5

  نقطة. 27و یكون بذلك المجموع الكلي  الجزئیة الثالثة ،
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  ختبار :جراء اإلإكیفیة .3

  ساتذة.وقات الدراسة بقاعة األأختبار بصفة فردیة في تم تطبیق اإل -

 دقیقة  20و  15یتمحور متوسط الحصص ما بین - -

  الحرص على تطبیق االختبار في الصباح مراعاة لتعب الطفل -

جل أمن حرصا على خلق جو مریح و كذلك  (الدارجة)ات باللغة العربیةقدمت التعلیم -

  شارات.ستخدام اإلإذلك دون  التحقق من فهمه للتعلیمة 

  .لى تكرار البند مرة واحدة إنا أختبار كان شفوي حیث لجاإل -

ستعمال الكلمات الصعبة مثل القافیة، المقطع، الفونیم كونها كلمات غیر إتجنب  -

  معروفة عند االطفال .

  .ها اجابتهتنقیط ندون فیخصصنا لكل طفل ورقة  -

  اختبار القراءة: یمتقد9-

ختبار إدنا على نفس المهام الموصوفة في عتمإفراد عینة البحث ألقیاس مستوى القراءة عند 

 ختبار قراءة مقنن  باللغة العربیةإ، و نضرا لغیاب  )2001د.لباش، جورج و نوك، (الوعي

ي عرض ألى طریقة صدق المحكمین إ )زداو شفیقةأ(الباحثة  لجأتللتحقق من صدقه 

ساتذة من قسم علم النفس أخمسة  5بتدائیة و معلمات في المدارس اإل 10  االختبار على 

  .المهتمین باللغة العربیة المكتوبة و ال سیما القراءة
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  ختبار القراءة :إمهام 1.9.

  ربعة مهام :أمن  ختبار القراءةإیتكون 

بنود و بكون بذلك  06قوائم و كل قائمة تحتوي على  06تحتوي على  :قراءة شبه الكلمات-

كیل شبه كلمات ثم تش ،شبه طویلة 18كلمة شبه قصیرة و  18منها بند  36المجموع على 

  فقد عرضت على الطفل بالترتیب التالي:ستبدال المقطعي ستخدام طریقة اإلإب

  ول .قطع األها المستبدل فیإقصیرة مشكلة من كلمات، شبه كلمات  6

  ول ها المقطع األستبدل فیإمن كلمات،  شبه كلمات طویلة مشكلة  6

  .وسطستبدل فیها المقطع األإ، شبه كلمات قصیرة من كلمات 6

  وسط.ستبدل فیها المقطع األإ  ،شبه كلمات طویلة من كلمات 6

  خیر .ستبدل فیها المقطع األإ، كلمات قصیرة من الكلمات 6

  خیر.ستبدل فیها المقطع األأشبه كلمات طویلة من الكلمات ،  6

  قراءة الكلمات :2.9.

روضة على الطفل على الترتیب معبنود  6ربعة قوائم و كل قائمة تحتوي على أعلى  تحتوي

  التالي :

   .ثالثة ومكونة من مقطعین ا كلمات قصیرة المألوفة 6
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  .مقاطع  5او  4مكونة من  مألوفةكلمات طویلة  6

  . ثالثةكلمات قصیرة نادرة مكونة من مقطعین او  6

  .مقاطع  5او  4كلمات طویلة نادرة مكونة من  6

  قراءة النص:3.9.

سلة لالذي جاء في س Azoubو خرافات أالثعلب الذكي المترجم عن حكایات یتمثل في نص 

  . )حكایات ابطالها حیوانات(عنوان و كتب بدون ملف 

  التعلیمة : 

خرى ، ثم تحكي لي ما تقراها بصوت عال الواحدة تلوى األمجموعة من القوائم ثم  سأعطیك

  فهمت .

  فهم النص :4.

تقدیم ممثلي القصة و ذلك  هوول األ عندما ینتهي الطفل من القراءة نطرح علیه سؤالین:

  باللغة العربیة العامیة.

  جابات المنتظرة و هي ثالثة :اإل

  الثعلب - 

    الكلب  -  
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  الخروف  -

     (Wassra)السؤال الثاني :ماذا حدث 

  جابات منتظرة و هي :إ عشر  هناك ثالثة

   یأكلن أراد أو أالثعلب جائع  -

  وسط قطیع الخرفان  كان مختبأ -

  تظاهر الثعلب بالتعب  -

  قترب الثعلب من الخرفان إ -

  جذب الثعلب الخروف الیه  -

  اقترب الكلب من قطیع الخرفان  اللحظةفي تلك  -

  عثر الكلب على الثعلب  -

  عن ماذا یفعل وسط الخرفانصرخ الكلب و سال الثعلب  -

  ابن الحمل جذأجاب الثعلب للكلب أ -

  لن ینخدع بكالمه  بأنهجاب الكلب الثعلب أ -

    امر الكلب الثعلب بالرحیل  -

 .ذعر الثعلب من الكلب و هرب -
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  لقراءة:اختبار إنظام تنقیط 5.9.

   بالنسبة لقراءة شبه الكلمات:1.5.9.

 36تمنح نقطة لكل شبه كلمة مقروءة بشكل صحیح یتحصل الطفل بذلك على مجموع 

  نقطة.

   بالنسبة لقراءة الكلمات:2.5.8.

  .نقطة  24تمنح نقطة لكل كلمة مقروءة بشكل صحیحو یتحصل على مجموع 

  بالنسبة لقراءة النص:3.5.9.

و المورفیمات المقروءة بشكل صحیح و یتحصل الطفل أعتبار عدد الكلمات خذ بعین اإلأ 

نقاط  03الصحیحة یمنح  جاباتنقطة بالنسبة للفهم و حسب عدد اإل 106بذلك على 

  نقطة. 16نقطة للسؤال الثاني اي بمجموع  13ول و للسؤال األ

  االختبار :جراء إ كیفیة6.9.

  ساتذة بصفة فردیة تم تطبیق االختبار في قاعة األ -

  الحرص على تطبیق االختیار في الفترة الصباحیة لتفادي تعب الطفل -

  التي یتوجب منه قراءتها بصفة متتالیة  تم تقدیم كل بند للطفل على ورقة -

 خطائه.أتنقیط لكل طفل تم فیها تدوین ستخدمنا ورقة إ -
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نظرا لقصر الوقت المقدم لنا من  نأخذه بعین اإلعتباراما بالنسبة لعامل الزمن فلم  -

طرف األساتذة كون التالمیذ  كانوا مقبلین على تقدیم اإلختبارات ، كما أن دراستنا 

  كانت وصفیة لم تعتمد على الدراسة الطولیة.

  االحصائیة : الوسائل10-

على  عتمدناإ ثمبعد مرحلة التطبیق المیداني تم تفریغ البیانات الصالحة ألغراض الدراسة 

العالقة تستعمل لمعرفة العالقة بین و الذي یعتبر من مقاییس  )برسون(تقنیة معامل ارتباط 

  )20، 1997عبد الرحمان العیساوي،  ( .صنفین او اكثر

بین الوعي الفونولوجي  رتباطیةإذا كانت هناك عالقة إلمعرفة ما  ختیارنا لهذه الوسیلةتم إ

  القراءة عند الطفل االصم الحامل للزرع القوقعي . مهارةاكتساب و 

، تستعمل هذه الطریقة حتى تكون طریقة درجات الخامفقد اعتمدنا في دراسة موضوعنا على 

  الطریقة هي: استعملنا لقیاس متغیرین كمیة الخام  و المستوى البیانات من الدرجات

= × ( )	( )
( ) 	 ( )

  

االرتباط : معامل R 

عدد األفراد العینة  : N  

الوعي الفونولوجي المتغیر االول  :X 
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 Y القراءة : المتغیر الثاني

 N-2: درجة الحریة.
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 عرض و تحلیل النتائج:

 تمهید:

راسة ختبار مجموعة الدإ جرائیة بعدج كل التساؤالت اإلسنحاول عرض نتائ فصلفي هذا ال 

الدراسات  االعتبارو تحلیلها كمیا و كیفیا ضف إلى ذلك مناقشة النتائج و األخذ بعین 

  ؤل المطروح.  ساجابة عن التبقة للتأكد من فرضیات البحث و اإلالسا

  :ختبار الوعي الفونولوجيإ عرض و تحلیل نتائج - 1

  .عرض النتائج:1.1

انظر  ختبار الوعي الفونولوجي على مجموعة الدراسةیمثل نتائج تمریر إ )01الجدول رقم(

  )01(الملحق رقم

نالحظ من خالل الجدول  المتحصل علیه أن معظم أفراد العینة قد سجلوا ضعفا في البند 

، 29، 26، 23، 16،  08،  02الثاني( الكلمة القافیة) و هذا ما یظهر في الحاالت رقم  

، فلم ینجحوا في إنتاج و ال كلمة 03من  0حیث تحصلوا على عالمة  34،  33، 32

 صودة.واحدة تقفي مع الكلمة المق

كما نجد أیضا حاالت أخرى سجلت ضعفا في البند السابع (تعویض الحرف األول) و هذا  

حیث تحصلوا على عالمة  19، 08، 07،  05،06، 04، 03، 02ما تبینه الحاالت رقم 
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ستحضار الكلمات المناسبة. أما یفسر أنهم یعانون من صعوبات في إ . و هذا ما03من  0

  .    03من مجموع  03و  01ت إجاباتهم ما بین باقي الحاالت فقد تراوح

اختبار الوعي الفونولوجي على مجموعة الدراسة وفق  مهام یمثل نتائج) 02الجدول رقم  (

   )02أنضر الملحق رقم( أسالیب إحصائیة

  :الكميالتحلیل - 

كلمة  ن اعلى قیمة في المتوسط الحسابي نجدها في البند الخامسنالحظ من خالل الجدول أ

بند الحكم على القوافي و بند  ثم یلیها %93.65مقابل  8.42تنتهي بنفس الصامتة بنسبة 

دنى قیمة فقد سجلت ) أما أ%90.47 -%92.06بنسبة ( 2.76حذف المقطع بنفس القیمة 

    %49.99بنسبة  1.40ول ب سوى البند الثاني تعویض الحرف األعلى م

 التحلیل الكیفي:

خذنا بعین ضعیفة إذ ما أن درجات المتوسط الحسابي لنا أ تبینمن خالل نتائج الجدول   

) درجة.27ختبار و هي (وى التي یمكن الحصول علیها في اإلعتبار الدرجة القصاإل  

في بند كلمة تنتهي بنفس الصامتة أعلى مقارنة بمستویات طفال مستوى األ  نفنالحظ أ

 باستحضارالبنود األخرى خاصة في بند تعویض الحرف األول الذي یجدون فیه صعوبة 

نه هناك فروق بین و علیه یمكن القول أ حروف تناسب الكلمات التي یحتوي علیها البند.

  تحصل علیها.ذلك من خالل النتائج الم ستنتاجإ و یمكن ونولوجيفنتائج بنود الوعي ال
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)03یمثل نتائج بنود الوعي الفونولوجي، انظر الملحق رقم(): 03الجدول رقم(  

نالحظ من خالل الجدول أن اعلى قیمة سجلت على مستوى المقطع ثم تلیه القافیة و في 

 االخیر الفونیم.

  ة:الفونولوجی الوحداتنتائج  یمثل): 04الجدول رقم( 

  الوحدات الفونولوجیة                             

  القافیة المقطع الفونیم

 المتوسط الحسابي  6.95 11.35 4.04

نحراف المعیارياإل  1.12 2.05 1.78  

على قیمةأ 09 12 09  

قیمةدنى أ 04   03 02  

 

مستوى بند نالحظ من خالل الجدول ان أعلى قیمة سجلت في المتوسط الحسابي كانت على 

اما اصغر قیمة فقد سجلت في الفونیم  6.95ثم تلیها القافیة بنسبة   11.35المقطع بنسبة 

. 4.04بنسبة   
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: یمثل الدرجات المتحصل علیها في بنود الوعي الفونولوجي)01رسم بیاني رقم (  

 

الفونولوجي كانت عي نسبة سجلت في بنود الو أعلى عمدة البیانیة أن نالحظ من خالل األ

.لیها القافیة و في األخیر یأتي الفونیم بأقل نسبةفي المقطع ثم ت  

:اختبار القراءة نتائج عرض و تحلیل  .II  

نظر الملحق أ یمثل نتائج تمریر اختبار القراءة على مجموعة الدراسة )05الجدول رقم(

  )4(رقم

لى قراءة كل قائمة یتوصلوا إمعظم الحاالت لم ن أمن خالل الجدول المتحصل علیه نالحظ 

 19، 06، 02كلمة، فهذا ما ینطبق على الحالة رقم  36شبه الكلمات التي تحتوي على 

جابتهم ما بین المتوسط و الجید كونهم لم ة فیتراوح معدل إ،اما باقي افراد العین 28، 27

  یعتادوا على قراءة و سماع مثل هذه الكلمات.

أفراد العینة قد وفقوا في  ن معظمند قراءة النص فنالحظ ألكلمات و بما فیما یخص بند اأ

  جابة علیهما كون هذه الكلمات معتادة التلفظ على مسامعهم.اإل
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ا بالنسبة لبند فهم النص فنالحظ أن جمیع الحاالت قد أخفقت في األجابة على معظم مأ

  ي سؤال. اإلجابة على أ لم یتمكنا من 20و  11سئلة فنجد مثال الحالة رقم األ

   إحصائیة ختبار القراءة على مجموعة الدراسة وفق أسالیبیمثل نتائج إ :)06الجدول رقم  (

        

  حصائیةأسالیب إ         

 شبه بند قراءة

  الكلمات

بند قراءة 

 الكلمات

 بند  قراءة 

 النص

بند فهم 

 النص

 

  2،11  84،78  21،09  25،26  المتوسط الحسابي

  1،25  14،87  2،85  2،80  نحراف المعیارياإل 

  05  104  27  31  على قیمةأ

  00  50  12  18  دنى قیمةأ

  %12,38 %66,31 %76,58  %05, 70  النسب المؤویةمتوسط 

  

  التحلیل الكمي:- 

في البند قراءة النص  في المتوسط الحسابي على قیمة سجلتیتضح من خالل الجدول أن أ

و  %12.38مقابل  2،11مقارنة ببند فهم النص بنسبة  %66.31مقابل 84.78 بنسبة 

یة للبند الثاني قد و ن النسبة المؤ قیمة في التوسط الحسابي. من جهة أخرى نجد أصغر هي أ
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ة الكلمات، بند قراءة النص) اما بند قراء مقارنة بباقي البنود( %76،58على قیمة سجلت أ

  .%12،38دنى قیمة فقد سجلت في البند السابع بقیمة أ

  التحلیل الكیفي:- 

قراءة النص  بند في متوسطة ن درجات المتوسط الحسابيمن خالل نتائج الجدول تبین لنا أ

ما بالنسبة لبند فهم النص فقد كانت . أقراءة شبه الكلمات ثم قراءة الكلمات بند ثم یلیها

علیها في الدرجة القصوى التي یمكن الحصول  عتبارإذ ما أخذنا بعین اإل النتائج ضعیفة

) درجة.182ختبار و هي (اإل  

خرى خاصة في أعلى مقارنة بمستویات البنود األالثالث بند الطفال في فنالحظ أن مستوى األ

.فهم المادة المقروءة  صعوبة في الذي یجدون فیهالرابع(فهم النص) بند ال  

إختبار القراءة: یمثل نتائج بنود )02رسم بیاني رقم (  
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اعلى نسبة سجلت في اختبار القراءة كانت على  من خالل االعمدة البیانیة التالیة نالحظ ان

 مستوى قراءة النص ثم قراءة الكلمات ثم قراءة اشباه الكلمات و اخیرا فهم النص.

 انظر القراءة لشبه الكلمات على مجموعة الدراسة إختبارتائج یمثل ن) 07الجدول رقم (

  )05(الملحق رقم 

نالحظ من خالل الجدول أن النتائج المتحصل علیها في شبه الكلمات القصیرة أفضل من 

  النتائج المتحصل علیها في شبه الكلمات الطویلة. 

  عرض م تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة االولى: 2.

  مقارنة النتائج حسب تحلیل التباین:1.

حصائیة بین شبه الكلمات القصیرة و شبه الكلمات فروق ذات داللة إكد من وجود للتأ

یر الحرف االوسط، تغییر الحرف الطویلة بین المجموعات الثالث (تغییر الحرف االول، تغی

بطریقة ) SPSS() و الذي تم حسابه عن طریق Anovaستخدمنا تحلیل التباین (األخیر) إ

(Anova one-way)  التجانس بین  كد منلینا التأالتبابین كان عو قبل التطرق الى تحلیل

و الذي یعتبر شرطا ضروریا من شروط تحلیل  (levens)حصائیة المجموعات عن طریق إ

 ، و قد تحصلنا على الجدول التالي:التباین
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  یمثل نتائج اختبار التجانس ):08جدول رقم (

Levens   الداللة االحصائیة  02درجة الحریة  01درجة الحریة  

  0.19  120  05  القصیرةشبه الكلمات 

  0.82  121  4  شبه الكلمات الطویلة

  

 0.19حصائیة ب قدرت الداللة اإل ،حیثإختبار تجانس التباین   یبن نتائج إن هذا الجدول

و التي  0.05و هي أكبر من في شبه الكلمات الطویلة  0.82في شبه الكلمات القصیرة و 

و منه مجموعات البحث متجانسة فیما یخص نتائج  التباینبتجانس   القبوللى تدعوا إ

  اإلختبار.

-Anova oneبما أن مجموعات أن مجموعات البحث متجانسة قمنا بحساب تحلیل التباین 

way : و تحصلنا على نتائج الجدول التالي 
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  (Anova)ختبار تحلیل التباین یمثل نتائج إ ) :09جدول رقم (

مجموع   التباین  

  المربعات 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

الداللة   ف

  االحصائیة

  

  

شبه 

الكلمات 

  القصیرة

بین 

  المجموعات

9.6  05  1.92  1.50  0.05  

داخل 

  المجموعات

153.60  120  1.28    

التبابن 

  الكلي

163.20  125    

  

شبه 

الكلمات 

  الطویلة

بین 

  المجموعات 

3.06  4  0.76  1.14  0.05  

داخل 

  المجموعات

80.93  121  0.66    

التباین 

  الكلي

84.00  125    
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الداللة  وهي تساوي  0.05حصائیة تقدر ب من خالل الجدول وجود داللة إیتضح 

 لهذا نقبل الفرضیة الجزئیة التي مفادها توجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 0.05

الحرف  قراءة شبه الكلمات القصیرة و الطویلة (استبدال الحرف األول ، إستبدال

  االوسط، إستبدال الحرف األخیر) و هذا یعني عدم تساوي متوسط المجموعتین .

أكثر نسبة  )یتضح من خالل الجدول أن التغییر كان في ( تغییر الحرف األخیر

في الكلمات الطویلة  0.19مقارنة بالمستویات األخرى نجد داللة إحصائیة تقدر ب 

  حصائیة .یدل على وجود فروق ذات داللة إما و هذا   0.05و هي اكبر من  0.82

طفال الصم الحاملین للزرع تلقاها األولیة التي ید ترجع هذه الفروق الى الخبرة األو ق

  .هیلونیة من تربیة سمعیة و برامج التأرطفللحصص األو مزاولتهم القوقعي 

انظر ائج اختبار قراءة الكلمات على مجموعة الدراسة تیمثل ن) 10الجدول رقم(

  )06(الملحق رقم 

نال حظ من خالل الجدول أن نسبة النجاح في الكلمات المألوفة و النادرة  القصیرة 

 افضل من قراءة الكلمات المألوفة و النادرة الطویلة .
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المتوسط   االختبار  الفرضیة

  الحسابي

درجة   االنحراف المعیاري

  الحریة

القیمة 

  المحسوبة

القیمة 

  المجدولة

درجة 

  اإلرتباط

مستوى 

  الداللة

  

  الفرضیة 

  الجزئیة

  الثانیة

ك ط   القراءة

  نادرة

ك ط 

  مألوفة

ك ق 

  نادرة

  ك ق

  مألوفة

41  5.35  2.021  0.00  0.05  

13.9  9.54  5.47  4.20  

  

 بین التي مفادها هناك فروق ذات داللة إحصائیة ثانیةللتحقق من صحة الفرضیة الجزئیة ال

ختبار "ت" للعینات بحساب إ المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات القصیرة قمناالكلمات 

 ن قیمة "ت" المحسوبة) و الذي یبن أ11الجدول رقم(خالل المستقلة كما هو موضح من 

عند مستوى  0.00و درجة الداللة  2.021و هي أكبر من القیمة المجدولة  5.35تساوي 

صدق الفرضیة الجزئیة الثانیة انه هناك  یؤكدما  داه 41عند درجة الحریة  و 0.05الداللة 

   داللة إحصائیة بین قراءة الكلمات المألوفة و النادرة في الكلمات القصیرة. ذاتفروق 

  

  

  عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة:3.

 المألوفة و قراءة الكلمات  بین نتائج t.testداللة الفروق یمثل ): 11الجدول رقم(   

  .النادرة في قراءة الكلمات القصیرة
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  لثة:عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الثا4.

المألوفة و  النادرة قراءة الكلمات  بین نتائج t.testیمثل داللة الفروق  ) :12الجدول رقم(

  .في قراءة الكلمات الطویلة

المتوسط   االختبار  الفرضیة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

القیمة 

  المحسوبة

القیمة 

  المجدولة

درجة 

  االرتباط

مسوى 

  الداللة

  

  الفرضیة 

  الجزئیة

  الثالثة

ك   القراءة

  مألوفة

ك 

  نادرة

ك 

  مألوفة

  ك

  نادرة

41  8.36  0.021  0.00  0.05  

13.14  8.23  5.01  4.10  

  

 بین ثالثة التي مفادها هناك فروق ذات داللة إحصائیةالجزئیة الللتحقق من صحة الفرضیة 

ختبار "ت" للعینات بحساب إ المألوفة و النادرة في قراءة الكلمات الطویلة قمناالكلمات 

"ت" المحسوبة12المستقلة كما هو موضح من خالل الجدول رقم(  ) و الذي یبن أن قیمة 

عند مستوى 0.00و درجة الداللة  0.021من القیمة المجدولة  و هي أكبر8.36تساوي 

هدا ما یأكد صدق الفرضیة الجزئیة الثالثة أنه هناك فروق  41درجة الحریة  و 0.05الداللة 

   ذات داللة إحصائیة بین قراءة الكلمات المألوفة و النادرة في الكلمات الطویلة. 
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خطاء المرتكبة من إن تحلیل األ: الكلمات خطاء على مستوى شبه الكلمات وتحلیل األ- 5

لى لإلجابات الصحیحة و من أجل هذا الفرض تم تقسیم األخطاء إطرف الطفل تكملة 

   هما: مجموعتین

  .ضافةاألخطاء من عنصر واحد: تتمثل في اإلستبدال ، الحذف، القلب و اإل

  .و بعض عناصر الكلمةاألخطاء من عدة عناصر: تمس كل أ

  شباه الكلماتاء على مستوى الكلمات و أخطیمثل تحلیل األ )13جدول رقم (

  قراءة شبه الكلمات    قراءة الكلمات   خطاء في القراءةاأل

  38،60  30،8  من عنصر واحد

  61،4  69،20  من عدة عناصر

  %100       %100  المجموع

 

في و في قراءة الكلمات أ أن أعلى قیمة في نسبة األخطاء سواءا نالحظ من خالل الجدول

خطاء المرتكبة من قراءة شبه الكلمات تظهر في األخطاء في عدة عناصر مقارنة مع األ

  .عنصر واحد

من  %30،8مقابل  %69،20خطاء في عدة عناصر في الكلمات بلغت نسبة األ -

  .عنصر واحد
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من % 38،60مقابل %61،4خطاء في عدة عناصر في الكلمات بلغت نسبة األ -

أعلى أي مستوى تكون نسبة عنصر واحد، لقد قمنا بهذا التحلیل قصد التعرف 

  فراد العینة. األخطاء عالیة بالنسبة أل

النسب المؤویة لألخطاء في قراءة الكلمات و شبه الكلمات على  )14(جدول یمثل رقم 

  مستوى الحركات و الصوامت 

  قراءة شبه الكلمات  قراءة الكلمات   

  86،44        80،12  الحركات

  13،56         19،88  الصوامت

  100%  %100   المجموع

  

في  سواءسجلت على مسوى الحركات  لألخطاءعلى نسبة نالحظ من خالل الجدول ان أ

  قراءة الكلمات او في قراءة شبه الكلمات

مقابل % 80،12خطاء على مستوى الحركات في قراءة الكلمات ب بلغت نسبة األ -

 .خطأ في الصوامت   19،88%

 %88،44خطاء على مستوى الحركات في قراءة شبه الكلمات ب بلغت نسبة األ -

  خطأ على مستوى الصوامت. %13،56مقابل 
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  خطاء في قراءة شبه الكلماتیمثل انواع األ ) :15جدول رقم (

  المجموع  القلب  ضافة اإل  الحذف  ستبدالاإل  

  %100     6،22  18،18  24،38  51،22  الحركات

  %100     6،89  13،84  16،53  62،74  الصوامت

  

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة األخطاء المرتكبة في قراءة شبه الكلمات قد سجلت على 

  في الحذف %24،38مقابل  %51،22مستوى الحركات و یظهر ذلك في اإلستبدال بنسبة 

.                 % 6،22القلب بنسبة دنى قیمة قد سجلت في في اإلضافة و أ 18،18%  

مقابل  %62،74على نسبة قد سجلت في الحذف بنسبة نت أیضا كاأما بالنسبة للصوامت أ

دنى قیمة قد سجلت في القلب بنسبة في اإلضافة أما أ %13،84في الحذف و  16،53%

6،8%.  

ن نذكر على سبیل المثالاما األخطاء التي یرتكبها األطفال من نوع اإلستبدال فیمكن أ  

اإلستبدال: (صتاب/ ز طاب)  ، (ظاولة / ذاولة)، ( طماقم / طمائم) ، (خزاعة / خزاغة) 

 (مرتقال / مرتقان) ، ( قلح / كلح) ، ( جثل /جتل) ، ( عقن / عئن)، ( باذ / باة)

(ضلوس / لوس) ،( تالمیغ / تالمع) ، الحذف:  
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(الئر / لئیر) ضافة:اإل  

طشیبات / شطیبات) القلب:  

  خطاء في قراءة الكلماتیمثل أنواع األ ) :16جدول رقم (

  المجموع  القلب  ضافة اإل  الحذف  ستبدالاإل  

  %100     4،44  15،22  29،74  55،60  الحركات

  %100     2،8  22،12  24،86  50،22  الصوامت

 

على مستوى  في قراءة الكلمات یظهر لألخطاءعلى نسبة من خالل الجدول نالحظ أن أ

ضافة ب ثم اإل %29،74یلیه الحذف ب  %55،60بنسبة الحركات و ذلك في الحذف 

                                  .%4،44  ب دنى نسبةا القلب و هو أخیر و أ 15،22%

ثم یلیه  %50،22خطاء في الحذف بنسبة فكانت أیضا اعلى نسبة لألما بالنسبة للصوامت أ

              .%2،8نسبة خیرا القلب بو أ %22،12ضافة ثم اإل %24،86الحذف بنسبة 

  ستبدال راءة الكلمات فتتمثل في تحلیل األخطاء من نوع اإلفي بند ق لألخطاء بالنسبةما أ

     مالئیا في الكلمات المعروفة.خاصة في الحروف المتشابهة إ
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 6.        :عرض و تحلیل الفرضیة الرئیسیة 

حصائي:التناول اإل - 1.6 

صدق أو نفي هذه الفرضیة و القراءة ، و للتحقق من  الفونولوجيدراسة العالقة بین الوعي 

ستعمال معامل برسون.إعتمدنا على التحلیل اإلحصائي بإ  

نظر أ بین الوعي الفونولوجي اختبار القراءة یةرتباطاإلالعالقة  یمثل )17الجدول رقم(

)07الملحق رقم(  

 

  نطالقا من الجدول التالي نجد ان:إ

كبر من أ وهي 0.25عند مستوى الداللة  0.18برسن المحسوبة تساوي  رتباطقیمة معامل إ

بالتالي ال توجد عالقة بین الوعي  وحصائیا و هي غیر دالة إ 0.05توى الداللة مس

  الفونولوجي و مهارة القراءة عند االطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي.

 مستوى

الداللة   

درجة 

 اإلرتباط

 اإلنحراف

المعیاي   

القیمة  المتوسط الحسابي

 المجدولة

القیمة 

 المحسوبة
 الفرضیة

 

 

0.05 

 

 

0.20 

الوعي  القراءة

 الفونولوجي
الوعي      القراءة

الفونولوجي 

  

 

 

0.25 

 

 

0.18 

 
 الفرضیة
 الرئیسیة

20.07 3.35 134.14 21.78 
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  ري الوعي الفونولوجي و القراءة یمثل العالقة اإلرتباطیة بین إختبا )03رسم بیاني رقم (

 

ختبار القراءة ثم الوعي نالحظ من خالل األعمدة البیانیة التالیة أن أعلى نسبة سجلت في إ

.الفونولوجي  
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:و تفسیرها لنتائجمناقشةا  -7 

في ضوء فرضیة الدراسة و بعد عرض االنتائج سنحاول تفسیرها اعتمادا على الجانب 

.السابقة النظري و الدراسات  

المتعلقة بإختبار القراءة بینت وجود أثر للعامل  تفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة األولى

لیه إو هذا ما توصل و قراءة شبه الكلمات الطویلة  المعجمي في قراءة شبه الكلمات القصیرة

لتمثیل اعلى بدایـة  تكـدأالتي   Sprenger-Charolles, Siegel & al. (1988)الباحث 

لوحدات اإلمالئیة حتى و إن كان الطفل یستخدم أساسا اإلجراء اتعزیز  اإلمالئـي أو

على  .(2001) (fauzar- Farid)(فوزار فرید)  یضا دراسةكما توصلت أالفونولوجي.

اإلمالئي منه یمكن تفسیر أن   مظهرا لإلجراء اللوغوغرافي أوأساس أن أثر المعجمیة یعني 

األطفال لدیهم قائمة معجمیة التي یتم التعرف علیها بسهولة إلى جانب الوساطة الفونولوجیة 

   .الغیر المعتادة لدیهمالتي سمحت بقراءة الكلمات 

الطریقة  الوساطة الفونولوجیة أي  طفال علىففي بدایة المسار لتعلم القراءة یعتمد األ

لى وحدات لتسهیل عملیة القراءة و التي تندرج تحتها طریقتان الكلمات إ ةجزئالتقطیعیة في ت

فرعیتان المتمثلة في الطریقة األبجدیة و الطریقة الصوتیة كونها تساعد الطفل على التعرف 

و هذا ما تبینه على األصوات و الحروف التي ترتكز على الضبط منذ بدایة تعلم القراءة 

التي أكدت على عدم معرفة أطفال الطور التحضیري و القراء المبتدئین  "بوكدیدا"دراسة 

عتبار أن عملیة القراءة تعتمد أساسا على قدرة التلمیذ على القافیة مقارنة بالمقطع بإلمفهوم 
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توصل إلیه بعض الباحثین مثل  إدراك الفونیمات المشكلة للكلمة و هذا ما

(Bradly,Bryant ,Olofsson.A,Lundberg.)  أوضحوا أن النجاح في التجارب التدریبیة

النوعیة للوعي الفونولوجي عند األطفال یكون عن طریق التدریب على التقطیع الذي یحسن 

  )2003-2002من مستوى القراءة.(حمیدوش سلیمة،

ثم تلیها الطریقة الكلیة أو طریقة الجملة في السنوات الالحقة بعد إكتساب سیرورات القراءة   

للتعلیم التي تساعد الطفل  عدها إكتساب مهارة القراءة التي تتماشى مع المفهوم الكليتأتي ب

  ربط المعنى بالشكل.على 

الفرضیات الجزئیة الثانیة و الثالثة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كما أسفرت 

قراءة الكلمات المألوفة و النادرة في الكلمات القصیرة و قراءة الكلمات المألوفة و النادرة في 

فمن النتائج المتحصل علیها یتبین لنا أن نسبة قراءة الكلمات المألوفة و  الكلمات الطویلة 

  .صیرة أفضل مقارنة بالكلمات المألوفة النادرة الطویلةالنادرة الق

عند أما الفرضیة العامة التي مفادها هناك عالقة بین الوعي الفونولوجي و مهارة القراءة 

األطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي المتمدرسین في الطور الرابع إبتدائي فبینت النتائج 

على عدم  تنصالتي  القبول بالفرضیة الصفریة لبدیلة و المتحصل علیها نفي الفرضیة ا

اءة فحسب ( عبد المطلب القریطي) القر  مهارة القراءة عالقة بین الوعي الفونولوجي و وجود 

طفال المعاقین سمعیا یتأثر بشكل سلبي في مجال التحصیل القرائي باإلضافة إلى داء األآ
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 ضافةن اإلبدال الحذف و اإلأن كل الحاالت یتعرضون أثناء قرائتهم إلى أخطاء تتضم

                              ). 2009.(خادة النسان ،

إن هذه النتیجة غیر متوقعة كونها تخالف ما توصلت إلیه معظم الدراسات التي تطرقنا       

" التي تقولماري دوماستر" إلیها في الجانب النظري التي ذكرت العكس فنذكر مثال دراسة "

ال تقتصر فقط  ن القراءة نشاط معقد تساهم فیه عدة میكانیزمات سمعیة بصریة و حركیةأ

نما على فهم الكلمات"،  كما بینت أیضا الدراسات في على التعرف على األصوات و إ

المجال اللغوي عامة و النمو القرائي خاصة أن المهارات الفونولوجیة ترتبط أساسا بمهارة 

لفونولوجیا علم یختص بأصوات اللغة و القدرة على معرفة أماكن إنتاج القراءة بذلك تعتبر ا

ختالف األصوات اللغویة ، آلیة إخراجها و كیفیة تشكیل هذه األصوات مع إدراك التشابه  األ

  )2004و تعابیر لغویة مختلفة".(عبد الوهاب سمیر،بینها سواء كانت كلمات أ

طفـال الصـم الحـاملین دات الفونولوجیـة لـدى األما فیما یخص  ترتیب مسـتویات الـوعي بالوحـأ

فراد للوحدات الفونولوجیـة  (المقطـع والقافیـة) أفضـل للزرع القوقعي  ، تبین النتائج أن أداء األ

  دائه   (الفونیم)، في حین أن أفراد العینة أظهروا نجاحا بالقافیة قبل المقطع .آمن 

املین للزرع القـوقعي صـعوبة فـي اإلجابـة صم الحطفال الاأل نسبة للفهم القرائي فقد وجدما بالأ

 ستحضـــارامشـــاكل فـــي  وجـــدواســـئلة التـــي تضـــمنت ممثلـــي و مجریـــات القصـــة فلقـــد علـــى األ

اإلجابات الصحیحة و یمكن أن یكون ذلك راجع إلى إفتقار رصیدهم اللغوي و إیجاد صـعوبة 

لــى ذلــك الطریقـة المعتمــدة فــي القسـم التــي ال تشــجع الطفــل فـي فهــم مجریــات القصـة إضــافة إ



عرض و تحلیل النتائج                                                                  سادسالفصل ال 	
 

138 
 

و عدم وفرة برامج تعلیمیة موافقة لقدراتهم التواصلیة التي  على القراءة و الفهم في نفس الوقت

ــــدیهم و هــــذا مــــا بینتــــه دراســــة(جیناتیل، ودي  تســــاعد علــــى تطــــویر مهــــارة القــــراءة و الفهــــم ل

  . فال المعاقین سمعیا ضعیفة مقارنة مع أعمارهم"فرانسیسكا)"أن مهارات القراءة عند األط

ما من خالل عرض الفروق بین قراءة الكلمات القصیرة و قراءة الكلمات الطویلة عند أ

اللة احصائیة نه ال توجد هناك فروق ذات دالحاملین للزرع القوقعي ، إتضح أ االطفال الصم

  .قراءتهااعتادوا على سماعها و  خیرتین كونها كلمات مألوفة لدیهمبین قراءة هاتین األ
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تسلط جمیع الهیئات على المستوى العالمي إهتماما كبیرا بالطفولة على أساس أنها      

صانعة المستقبل، كما أقیمت عدة مؤتمرات و أبحاث في جمیع الهیئات التي تناولت شتى 

منها اإلعاقة السمعیة و مدى تأثیرها على  ،الموضوعات التي تتعلق بحیاة الطفل المعاق

ألطفال المتمدرسین في السنوات الرابعة إبتدائي عند ا مستوى الوعي الفونولوجي و القراءة

بهدف التعرف علیه أكثر قمنا بدراسة من زاویة و ذلك قصد  ،نظرا ألهمیة هذا الموضوع

هارة القراءة عند األطفال هناك عالقة بین الوعي الفونولوجي بمكانت الكشف عن ما إذا 

لعامل ثر اكما تطرقنا إلى فرضیات جزئیة تمثلت في أ. الصم الحاملین للزرع القوقعي

قمنا  و لإلجابة عن الفرضیاتقراءة الكلمات  الفروق فيالمعجمي في قراءة شبه الكلمات و 

) على عینة ختباري الوعي الفونولوجي و القراءة المكیفین من طرف األستاذة( أزداو شفیقةبإ

  فرد حاملین للزرع القوقعي.  42بحث تتكون من 

 لیس التي مفادها و القبول بالفرضیة البدیلة صفرت النتائج على نفي الفرضیة العامةحیث أ

القراءة عند األطفال الصم الحاملین للزرع  مهارةهناك عالقة بین الوعي الفونولوجي و 

 في إكتساب مهاراةى هناك أثر للعامل المعجمي القوقعي و القبول بالفرضیة الجزئیة األول

و القبول القراءة عند األطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي و ذلك في شبه الكلمات. 

بالفرضیة الجزئیة الثانیة و الثالثة للفروق في قراءة الكلمات المألوفة النادرة القصیرة و 

  .  الكلمات المألوفة و النادرة الطویلة
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قتصر موضوع بحثنا على اإلعاقة السمعیة كعامل مؤثر على القراءة و الوعي إ      

الفونولوجي عند األطفال المصابین باإلعاقة السمعیة و الحاملین للزرع القوقعي المتمدرسین 

، وهي محاولة أردنا من خاللها ابتدائي بمدارس ابتدائیة عادیة في أقسام خاصة للطور الرابع

                     كتساب مهارة القراءة عند هذه الفئة.إن نبین عالقة الوعي الفونولوجي بأ

فتعتبر اإلعاقة السمعیة حاجز أمام عملیة التواصل بین الطفل و عالمه الخارجي و        

كذلك مدى تأثیره على عدة جوانب من بینها التحصیل الدراسي عموما و القراءة و الوعي 

في  "هارت"ي خاصة فقد بینت العدید من الدراسات هذا المفهوم و من بینهم دراسة الفونولوج

ن عملیة القراءة تتطلب إلى مناقشتها لموضوع القراءة عند المعاقین سمعیا حیث أكدت أ

                             )2000الفهم، الوعي و إدراك المفاهیم(ماجدة السید عبید، ةمهار 

لقد حاولنا في دراستنا إبراز العالقة بین الوعي الفونولوجي و مهارة القراءة حیث تبین لنا      

أن األطفال المصابین بالصمم لدیهم قصور على مستوى الوعي الفونولوجي و كذلك القراءة 

كبر لمساعدتهم لتجاوز هذا أهتماما إخاصة فیما یخص فهم النص حیث تتطلب هذه الفئة 

األخیر یبقى باب البحث مفتوحا،لیشمل دراسات أخرى في طرق ووسائل و  ضطراب و فياإل

                                                تقنیات لمساعدة هذه الشریحة من األطفال.

رغم ما قمنا به للحصول على نتائج دقیقة إال أن هذه الدراسة تبقى نسبیة النتائج ألنها تحتاج 

بالبحث و النظر  تحظىأطول للكشف عن مختلف الجوانب التي لم  كبر ووقتأإلى عینة 
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فیها و دراستها من طرف المختصین و ذلك بهدف الحد من هذه المشكلة التي تؤثر على 

                                                                                    التعلم.

لة البحوث فیما یخص هذا الموضوع في الجزائر إهمال كما الحظنا من خالل دراستنا ق    

في همیة و دور الوعي الفونولوجي المختصین لهذا الجانب أثناء الكفالة بهذه الفئة،ونظرا أل

         تطویر مهارة القراءة و الكتابة أردنا أن تكون دراستنا منطلق البحث لهذا الموضوع.
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 االقتراحات

وذلك  الحاملین للزرع القوقعي ضرورة التوجیه، واإلرشاد لوالدي األطفال الصم -

لمساعدتهم على معرفة كیفیة جعل األصوات ذو معنى، وداللة طول الوقت مما یساعد 

وأن اللغة المنطوقة تحمل عبارات  هؤالء األطفال على فهم، وٕادراك األصوات لها معاني،

 ودالالت صوتیة ذات معنى مختلفة.

في  ( الزرع القوقعي)اإلستخدام المبكر للمعینات السمعیة، وتكنولوجیة الحدیثة -

 التأهیل السمعي.

مساعدة الطفل ضعیف السمع وحامل الزرع القوقعي على إستغالل بقیاه السمعیة  -

 لغة الداخلیة والتعبیریة لدیه.في عمر مبكر مما یساعد على تنمیة ال

 عملیة التأهیل لیست علمیة نطقیة وٕانما عملیة لغویة.  -

 ضرورة توفیر األخصائین في مجال التأهیل اللغوي، والسمعي.  -

 ضرورة فهم مراحل النمو الطبیعي بمختلف جوانبها.  -

اإلهتمام بإجراء الى دعوة الباحثین في مجال تعلیم فئة الصم، وضعاف السمع  -

 اسات حول اإلتجاهات الحدیثة في تطبیقات التعلیم الشفهي لألطفل الصم.در 

ضرورة إبراز القضایا المتعلقة بأهمیة الكشف المبكر، لفقدان السمع، والكالم  -

 لألطفال الصم.
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یمثل نتائج تمریر إختبار الوعي الفونولوجي على مجموعة الدراسة :)03(الملحق رقم  

 إختبار الوعي الفونولوجي

7م 6م  5م  4م  3م  2م   االفراد  1م 

01 03 09 03 03 02 03 1 

00 03 09 03 03 00 03 2 

00 03 09 03 03 01 03 3 

00 03 09 03 03 02 03 4 

00 02 09 00 01 02 01 5 

00 02 09 03 03 01 03 6 

00 02 09 03 02 01 03 7 

00 03 09 03 03 00 03 8 

03 03 09 03 03 03 02 9 

03 03 09 03 02 02 03 10 

02 02 09 03 03 02 03 11 

02 02 09 03 03 01 03 12 

02 02 09 03 03 02 03 13 

03 03 03 02 02 02 03 14 



01 02 09 03 03 02 03 15 

01 02 09 03 03 00 03 16 

01 02 09 03 03 02 03 17 

01 02 09 03 03 02 03 18 

00 02 03 01 03 02     02 19 

01 01 03 00 03 03 02 20 

01 01 09 03 02 03 03 21 

01 02 09 03 00 01 03 22 

01 03 09 03 03 00 03 23 

02 02 09 03 03 01 03 24 

03 02 09 03 03 01 03 25 

03 02 09 03 02 00 03 26 

03 02 09 03 02 02 03 27 

01 02 09 03 03 02 02 28 

03 02 09 03 03 00 03 29 

01 03 09 03 03 02 03 30 

01 02 09 03 03 02 03 31 



01 02 03 03 03 00 02 32 

01 03 09 03 03 00 03 33 

02 02 09 03 03 00 03 34 

01 02 09 03 03 03 03 35 

02 02 09 03 03 02 03 36 

02 02 09 03 03 01 03 37 

03 02 09 03 03 02 03 38 

03 03 09 03 03 02 02 39 

03 03 09 03 03 02 02 40 

02 03 09 03 03 02 02 41 

03 03 09 02 01 03 03 42 

 

 

 

 

 



یمثل نتائج مهام اختبار الوعي الفونولوجي على مجموعة الدراسة وفق )  :)04الملحق رقم (

.أسالیب إحصائیة  

أسالیب 

  إحصائیة

2م  1م 3م  4م  5م  6م  7م   

المتوسط 

  الحسابي

2،76  1،40  2،69  2،76  8،42  2،33  1،52  

اإلنحراف 

  المعیاري

0،48  1،01  0،68  0،72  1،78  0،57  1،08  

أعلى 

  قیمة

03  03  03  03  09  03  03  

أدنى 

  قیمة

01  00  00  00  03  01  00  

متوسط 

النسب 

  المؤویة

92,06%  49,99%  89,68%  90,47%  93,65%  %76,18  50,79%  

 

 

 

 



.یمثل نتائج بنود الوعي الفونولوجي: )05الملحق رقم (  

 االفراد القافیة المقطع الفونیم

4 12 8 1 

3 12 6 2 

3 12 7 3 

3 12 8 4 

2 9 4 5 

2 12 7 6 

2 12 6 7 

3 12 6 8 

9 12 8 9 

9 12 7 10 

4 12 8 11 

4 12 7 12 

4 12 8 13 

9 6 7 14 

3 12 6 15 

3 12 8 16 

3 12 8 17 

3 4 8 18 

2 3 8 19 

2 12 4 20 

2 12 6 21 

3 12 7 22 

4 12 7 23 



4 12 5 24 

5 12 7 25 

5 12 7 26 

5 12 6 27 

3 12 8 28 

5 12 8 29 

4 12 5 30 

3 12 6 31 

3 12 6 32 

4 12 9 33 

4 12 8 34 

3 12 7 35 

4 12 8 36 

4 12 7 37 

5 12 8 38 

6 12 7 39 

5 12 7 40 

6 12 7 41 

5 11                  

    

7 42 

 

 

 

 



یمثل نتائج تمریر اختبار القراءة على مجموعة الدراسة :)06(الملحق رقم   

بند قراءة الكلمات     بند قراءة النص بند فهم النص بند قراءة شبه 

 الكلمات 

 االفراد

01 98 20 26 1 

03 90 12 18 2 

03 88 22 23 3 

04 102 24 25 4 

03 60 24 24 5 

01 92 20 22 6 

01 50 18 23 7 

01 88 17 24 8 

02 82 21 29 9 

02 79 22 23 1O 

00 70 20 23 11 

02 95 22 23 12 

01 93 21 27 13 

02 90 23 25 14 



02 98 24 25 15 

02 100 24 26 16 

02 95 24 26 17 

01 88 20 28 18 

01 90 23 22 19 

00 85 19 23 20 

04 100 24 25 21 

02 98 23 26 22 

02 104 23 26 23 

03 96 24 26 24 

01 87 20 23 25 

02 95 24 24 26 

03 89 23 21 27 

01 90 19 21 28 

05 62 22 27 29 

01 68 22 26 30 

02 50 18 28 31 



01 40 19 22 32 

04 90 24 30 33 

02 87 22 29 34 

05 90 22 30 35 

04 68 24 25 36 

02 80 20 27 37 

03 87 20 31 38 

04 96 20 30 39 

1 76 16 26 40 

02 85 18 27 41 

01 90 18 26 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ائج اختبار قراءة الكلمات على مجموعة الدراسةتیمثل ن :)07(الملحق رقم   

  شبه الكلمات الطویلة  شبه الكلمات القصیرة  االفراد

الحرف تغییر   

  االول

تغییر الحرف 

  االوسط

تغییر الحرف 

  االخیر

تغییر الحرف 

  االول

تغییر الحرف 

  االوسط

تغییر الحرف 

  االخیر

1  2  1  3  1  2  2  

2  3  3  5  1  1  2  

3  4  2  3  2  2  1  

4  3  3  3  4  2  2  

5  2  3  4  3  1  1  

6  0  3  1  2  3  3  

7  2  1  2  2  3  4  

8  3  2  5  4  1  4  

9 

  

2  4  2  3  1  1  

10 

  

3  4  3  2  2  2  

11  3  4  2  1  4  3  



12  3  0  3  2  4  3  

13  2  1  4  5  4  4  

14  3  3  5  3  2  4  

15  2  2  5  3  4  2  

16  1  4  4  3  2  1  

17  0  3  2  5  4  4  

18  3  4  5  2  3  5  

19  1  1  4  2  1  3  

20  2  0  3  2  2  1  

21  2  4  4  6  5  5  

22  2  3  2  3  2  3  

23  2  1  2  4  5  1  

24  3  2  2  3  3  4  

25  5  4  2  2  3  5  

26  2  4  2  3  3  3  

27  1  4  1  2  2  2  

28  2  3  2  2  1  4  



29  3  3  4  3  2  3  

30  2  2  1  2  3  3  

31  3  3  4  3  1  4  

32  3  3  4  4  3  3  

33  1  1  2  3  2  3  

34  3  3  3  2  4  2  

35  2  3  3  2  3  2  

36  1  3  2  4  3  4  

37  2  2  3  2  3  4  

38  1  3  1  2  4  3  

39  3  3  3  4  2  3  

40  2  2  4  2  1  2  

41  3  2  3  4  2  3  

42  1  1  2  3  1  4  

 

 

 

 

 



على مجموعة الدراسة المألوفة و النادرة ائج اختبار قراءة الكلماتتیمثل ن: )08لملحق رقم(ا  

 االفراد الكلمات المألوفة الكلمات النادرة

 قصیرة طویلة قصیرة طویلة

5 11 6 8 1 

12 15 22 12 2 

6 12 14 10 3 

13 14 12             15 4 

7 8 6 7 5 

13 9 19 23 6 

9 9 15 18 7 

7 6 9 11 8 

18 21 18 19 9 

7 9 13 15 10 

2 6 7 6 11 

5 5 12 11 12 

15 12 21 22 13 

9 11 14 18 14 

3 5 11 13 15 

4 5 9 5 16 

9 13 19 23 17 

3 5 3 3 18 

5 11 9 11 19 

10 12 17 18 20 

2 2 7 9 21 



9 7 15 20 22 

6 8 12 10 23 

14 17 9 7 24 

4 3 14 18 25 

9 11 19 23 26 

7 9 11 15 27 

11 9 14 11 28 

5 4 9 9 29 

11 14 12 18 30 

4 7 9 15 31 

5 8 12 16 32 

5 7 11 13 33 

6 7 6 5 34 

5 6 19 17 35 

17 10 20 14 36 

11 13 18 17 37 

13 18 15 19 38 

11 15 22 23 39 

5 5 6 13 40 

11 13 19 18 41 

13 9 17 9 42 

 

 

 

 



  ختبار القراءةبین الوعي الفونولوجي إ العالقة اإلرتباطیة درجات یمثل: )09الملحق رقم (

  القراءة  الوعي الفونولوجي  االفراد

1  24  145  

2  21  123  

3  22  136  

4  23  155  

5  15  111  

6  21  135  

7  20  92  

8  21  130  

9  26  134  

10  25  126  

11  24  113  

12  23  142  

13  24  142  

14  18  140  

15  21  149  

 



16  21  152  

17  23  147  

18  23  129  

19  13  136  

20  12  127  

21  20  153  

22  22  149  

23  20  155  

24  22  149  

25  22  131  

26  23  148  

27  23  138  

28  16  131  

29  25  116  

30  22  117  

31  23  98  

32  24  82  



33  23  148  

34  14  140  

35  22  147  

36  22  131  

37  24  129  

38  24  141  

39  23  150  

40  25  118  

41  25  105  

42  23  135  

  

  

  

 

 



MEANS TABLES=RYME SYLLAB PHONEME

  /CELLS MEAN COUNT STDDEV.

[Ensemble_de_données0] 



ONEWAY Lex BY motc

  /STATISTICS HOMOGENEITY
  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05).

[Ensemble_de_données0] 





ONEWAY lex BY psc

  /STATISTICS HOMOGENEITY
  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05).

[Ensemble_de_données0] 







 
 

T-TEST PAIRS=mal.tawila WITH nad.tawila (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Test-t 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 19-OCT-2015 10:23:26 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
42 

Traitement des valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte 

Les statistiques de chaque 

analyse sont basées sur les 

observations ne comportant 

aucune donnée manquante ou 

hors intervalle pour aucune 

variable de l'analyse. 

Syntaxe 

T-TEST PAIRS=mal.tawila 

WITH nad.tawila (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 

 
 

[Ensemble_de_données0]  

 

 

 



Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
mal.tawila 13,1429 42 5,01982 ,77458 

nad.tawila 8,2381 42 4,10716 ,63375 

 

 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 mal.tawila & nad.tawila 42 ,670 ,000 

 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 mal.tawila - nad.tawila 4,90476 3,79865 ,58614 3,72102 6,08850 8,368 41 ,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T-TEST PAIRS=mal.kassira WITH nad.kassira (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Test-t 
 

 

 

 

 

Résultat obtenu 19-OCT-2015 10:29:32 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données actif Esemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
42 

Traitement des valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte 

Les statistiques de chaque 

analyse sont basées sur les 

observations ne comportant 

aucune donnée manquante ou 

hors intervalle pour aucune 

variable de l'analyse. 

Syntaxe 

T-TEST PAIRS=mal.kassira 

WITH nad.kassira (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 
 

[Ensemble_de_données0 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 



Paire 1 
mal.kassira 13,9762 42 5,47049 ,84411 

nad.kassira 9,5476 42 4,20918 ,64949 

 

 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 mal.kassira & nad.kassira 42 ,411 ,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 mal.kassira - nad.kassira 4,42857 5,36085 ,82720 2,75801 6,09913 5,354 41 ,000 
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