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 األولية الصفوفات تلميذ باألداء القرائي لدى الصوتي مهارة الوعي عالقة

 )2( بنت عبيد العتيبينور، و)1(عالرسيّ بن حممد عبداهللا 

 ، ووزاة التعليمجامعة امللك سعود

 )هـ16/03/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛28/08/1441قدم للنرش يف (

ف طبيعة :املستخَلص لـدى تلميـذات الـصفوف ) قراءة الكلامت قـراءًة صـحيحة(العالقة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي  هدف البحث احلايل إىل تعرُّ

طبيعة العالقة بني متغريي الـوعي الـصويت  واستخدم الباحثان املنهج االرتباطي للكشف عن. األولية، ومدى إمكانية أن يتنبأ الوعي الصويت باألداء القرائي يف العربية

تم اختيارهن بطريقة قصدية من مدراس التعليم احلكـومي يف مدينـة )  تلميذة من كل صف30(تلميذة ) 90(وقد طبقت الدراسة عىل عينة مكونة من . القرائيواألداء 

ـة إحـصائيًا بـني متغـري وقد توصل البحث من خالل أدايت البحث، مقيايس مهارات الوعي الصويت واألداء القرائي، إىل وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة . الدوادمي دالَّ

، يف حني مل تكن هنـاك عالقـة بـني املتغـريين، الـوعي )0.496، و0.565 =ر(الوعي الصويت ومتغري األداء القرائي لدى تلميذات الصف األول والثاين االبتدائي 

وأظهـرت . لدى تلميـذات الـصف الثالـث االبتـدائي ىالصويت من جهة ومتغري األداء القرائي من حيث الصحة القرائية ووقت معاجلة الكلامت من جهة أخر

الـصويت،  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الـوعي  للصف األول االبتدائيمن األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلامت%) 32(وثالثني باملائة  النتائج أن اثنني

.  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الصويت للصف الثاين االبتدائيمثِّل يف صحة قراءة الكلامتاملتمن األداء القرائي %) 25(وما نسبته مخس وعرشون باملائة 

 .عىل الوعي الصويت؛ وذلك ملا له من أثر إجيايب يف األداء القرائي) الصف األول حتديًدا(وأوصت الدراسة برضورة االهتامم بتدريب تلميذات الصفوف األولية 

ف الكلامت، تعليم القراءة:الكلامت املفتاحية   . النجاح يف القراءة، الوعي الفونيمي، تعرُّ
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Abstract: This study aimed at identifying the relationship between phonemic awareness (PA) and reading performance (reading 
accuracy) among primary grade female students and whether reading performance success can be predicted by PA. To achieve the objective 
of the study, the researcher adopted a descriptive approach (correlational methodology and regression) to identify the relationship between 
PA and reading performance. The population consisted of all primary grade female students (first, second, and third grades) in governmental 
schools in the public education in the Kingdom of Saudi Arabia while the sample consisted of (90) students who were chosen in a purposed 
way from public schools in Al- Dawadmi city. The results revealed that there is a significant positive correlation between PA variable and 
reading performance as measured by the word reading accuracy among first and second grade female students (r= 0.565 and 0.496, 
respectively). However, there was no correlation between PA and reading performance for the third grade data. Further, the results revealed 
that (32%) of reading performance of first grade as measured by word reading accuracy can be predicted by the PA variable, and (25%) of 
reading performance of second grade as measured by word reading accuracy can be predicted by the PA variable. Accordingly, the study 
recommended that first grade students be trained on PA due to its positive correlation with reading performance. 

Keywords: reading success, phonemic awareness, word recognition, teaching reading.  
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  :املقدمة

مـن التعلـيم بصفوفها الثالثة ل املرحلة األولية ثِّ متُ 

لتعلُّم القراءة ومهاراهتا، إذ  مرحلة بناء أساسيةاالبتدائي 

ى فيها املهارات عىل نحو تدرجيي  ف تعـرُّ الدًءا مـن َبـُتنمَّ

عىل حروف الكتابة العربية ومقابالهتا الصوتية يف الصف 

ف بقراءة اجلمل والنصوص األول، إىل ترسيخ هذا التعرُّ 

انتهاًء بفهم املقـروء وتنميتـه  والقصرية يف الصف الثاين،

ومع  .بقراءة النصوص واالستجابة هلا يف الصف الثالث

أن عملية تنمية مهارات القراءة خالل املرحلة االبتدائيـة 

الـصفوف (عامًة عملية مستمرة، فإن لكل مرحلـة فيهـا 

لة يف -  هبااصةَ ا اخلمهاراِهت ) الدنيا والعليا  جـاءت ُمفـصَّ

ويف ) 1428(وثيقة املنهج للمرحلة االبتدائية واملتوسـطة 

 2002 – 1991دراسـات عــدة، منهــا دراســات اجلــرف 

ــارة - )2002( ــيم امله ــة تعل ــا عملي ــف فيه ــي ُتكثَّ  الت

 بــام يتناســب مــع النمــو اللغــوي والفكــري املــستهَدفة

هلـذه املهـارات يذ تالمال كام يتعنيَّ فيها إتقان، للمتعلمني

 . ا قبل االنتقال إىل املرحلة التي تليهاا تامً إتقانً 

ف األسباب التي ُيمكـن  ويسعى الباحثون إىل تعرُّ

ــم الطفــِل مهــارَة القــراءة؛ وذلــك  أن ُتعيــق عمليــة تعلُّ

ل سابق أو بالعناية هبا يف أثناء تعليم  للحيلولة دوهنا بتدخُّ

عوامـل أو األسـباب وُيصنِّف الباحثون هـذه ال. القراءة

التي قد ُتسهم يف نجـاح الطفـل أو إخفاقـه يف اكتـساب 

أسباب معرفية، وأسباب : مهارة القراءة إىل ثالثة أصناف

أحيائية أو عضوّية، وأسباب تعلُّميَّة تتمثَّل يف ما يمـر بـه 

 ,Vellutino, Fletcher)الطفـل مـن خـربات تعليمّيـة 

Snowling, & Scanlon, 2004).  

بـصفتها أحـد هـذه مهارة الـوعي الـصويت  وتربز

األسباب املعرفّية التي ُيمكن أن ُتؤثِّر يف اكتساب املـتعلِّم 

يتَّفق عدد كبـري مـن البـاحثني عـىل أن مهارة القراءة، إذ 

مرتبِط بالنجاح القرائي  الوعي الصويت أنشطةالنجاح يف 

للمتعلِّم، وقد ُلوحظ ذلك من خـالل الدراسـات التـي 

نهج االرتباطي يف دراسة الظاهرة والتـي بحثـت تبنَّت امل

ات املرتبِطــة  يف عالقــات االرتبــاط والتنبــؤ بــني املُتغــريِّ

بالقراءة، وتلك التي تبنَّت املـنهج التجريبـي بحًثـا عـن 

 Edwards & Tabu, 2016; Taibah)العالقات السببيَّة 

& Haynes, 2010; Foy & Mann, 2003; Hulme, 
Hatcher, Nation, Brown, Adams, & Stuart, 2002; 
Muter, Hulme, Snowling, & Taylor, 1998; 
McGuinness, McGuinness, & Donohue, 1995; 
Kozminsky & Kozminsky, 1995; Wagner, 
Torgesen, & Rashotte, 1994; Ball & Blachman, 
1991; Perfetti, Beck, Bell, & Hughes, 1987; 
Vellutino & Scanlon, 1987; Bradley & Bryant, 

1983).   

وقد انتهت هذه الدراسات إىل أن الوعي الـصويت 

ات األكثر تنبًؤا، إن مل يكن األقوى، بالقـدرة  أحد املؤرشِّ

ففك . حلة األولية من التعليماكتساب القراءة يف املرعىل 

ــم القــراءة،  ترميــز الكلــامت خطــوة أوىل يف مرحلــة تعلُّ

-Melby)وذلك برتمجة هذه الرموز إىل مقابالهتا الصوتية 

Lervag, 2012; Ehri, 2005). يف وعليه يتفق املختصون 
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 عـىل رضورة أن ُيعنـى أي برنـامج حقل تعلـيم القـراءة

يف ل شكِّ تُ    األولية بمهارات حمددةحلةلتعليم القراءة للمر

ص لتعلـيم القـراءة، وهـي : جمملها الربنـامَج الـُمخـصَّ

تعليم املبدأ األلفبـائي للنظـام الكتـايب للغـة باسـتخدام 

يقة الصوتية من خالل التـشديد عـىل العالقـة بـني الطر

 الوعي الصويت، وتنمية الطالقة الرمز والصوت، وتنمية

اللغوّية، وتنمية املفردات، وتنميـة الفهـم واالسـتيعاب 

(NRP, 2000).  

 لعمليـة تعلـم ابـمتطلَّ ُيَعـدُّ متالك الوعي الصويت إنَّ ا

بدأ األلفبائي القراءة بل يعد خطوة أوىل أساسية الكتساب امل

للنظام اللغـوي للغـة املـستهدفة؛ وذلـك كـون الطفـل يف 

يأيت بمعرفة يمكـن وصـفها بمعرفـة «مرحلة تعلمه القراءة 

 »غري واضحة أو ضبابيّة بأصوات اللغة يف حالتهـا املجـردة

)Griffth & Olson, 1992 ؛Perfetti, 1994 ــرسيع، ؛ ال

يــة  فالطفــل امللتحــق بالفــصول التمهيد؛)6.، ص2015

ورياض األطفال ال يعي بأن الكالم املحكي يتمثل عـىل 

 ا وفهمهـاإنتاجه عىل شكل فونيامت منفردة برغم قدرته

 يف عمليـة  منهعدم كفاية النضج املتوقعة«، ويف لغته األم

التمثيل والتشفري الصويت للغة عندما يبدأ مرحلـة تعلـم 

 ا دون الوصول إىل الوعيدروس القراءة ربام يشكل عائقً 

الصويت الالزم لتعليمـه مهـارة فـك شـفرة الكثـري مـن 

 وبالتــايل، فــإن. )(Snow et al., 1998, 5 »الكلــامت

للطفـل التدريب عىل أنشطة مهارة الوعي الصويت حيقق 

مهارات تأسيسية ذات صـلة بمهـارات تعـرف الكلمـة 

تتمثل يف تكوين الوعي بـأن الكلـامت يمكـن أن تنطـق 

 الكلـامت أنَّ  تقابـل نطقهـا، و كتابة الكلمةأنَّ وتكتب، و

ل ) فـونيامت (املنطوقة تتكون من وحدات صوتية تتـشكَّ

  ).2008 قدور، (منه كلامت اللغة كام ُمتايز بني معانيها

وقد أخذت البحوث يف العقود الثالثة األخـرية يف 

 وأثرها يف اكتـساب »الوعي الصويت«دراسة قيمة مهارة 

هجها، سواء أكانت مهارة القراءة، وانتهت بمختلف منا

دراسات ارتباطية تنبؤية أم دراسات جتريبيـة، إىل نتيجـة 

كافية للوصول إىل االستنتاج واحلكم برضورة التـدريب 

تعلـيم قبـل ذلـك كان أعىل مهارة الوعي الصويت سواء 

 نجاح الطفل أو فشله يف عملية ئها، وأنأثنايف  القراءة أم

يف مهـارة الـوعي  قد يتوقَّف عـىل كفاءتـه تعلمه القراءة

 )Stanovich(فــبعض البــاحثني، ســتانوفيش . الــصويت

 السبب يف صعوبة القراءة لدى الكثري مـن يرى أنَّ مثًال، 

األطفال يكمن يف الوعي الصويت، إذ إن النمو البطيء يف 

هذا املجال يؤخر ظهور التقـدم يف جتزئـة الرمـوز ويبـدأ 

وعي بالفشل يف التحـصيل والدافعيـة كـام أن غيـاب الـ

 بـني املنتظمـةالصويت جيعل من عمليـة فهـم العالقـات 

، )Stanovich, 1993 (احلروف وأصواهتا عمليـة صـعبة

 انخفـاض وهو ما أظهرته نتائج وأدبيات هذا احلقل من

 يف ضـعف تمثِّـلاملُ  املتعلمـني األداء القرائي املُتزايد عند

يز أصـوات الكلمـة، وربـط األصـوات يقدراهتم عىل مت
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والنطق اخلاطئ للكلامت، وعـدم القـدرة عـىل بالرموز، 

 جالل سليامن،(ا ا ونطقً ا وتعرفً التعامل مع الكلامت متييزً 

 كشفت نتائج الدراسـات التـي أجريـت يف  فقد).2006

 جمال الوعي الـصويت ودوره يف معاجلـة العـرس القرائـي

)Dyslexia( عنـد  يف املهـارات الـصوتيةأن هناك عجًزا 

والتـي تعـد مـن املهـارات األساسـية ، املعرسين قرائي�ـا

فــالربامج التدريبيــة . واملهمــة يف تطــوير رسعــة القــراءة

املطبقة يف تطوير مهارات الوعي الصويت تعكس دورهـا 

اإلجيايب يف تنمية املهارات التلقائيـة يف تعـرف الكلـامت 

ا ا كبـريً ا يواجه جهـدً واالستيعاب القرائي، فاملتأخر قرائيً 

كتوب عـىل حـساب املعنـى وهـو يف فك رمز احلرف امل

 ا من األبحاث يف الـسياق الغـريباألمر الذي جعل كثريً 

 ;Yopp & Yopp, 2000: عىل سبيل املثـال، دراسـات(

Shaywitz, 2005; Gillon & Dodd, 1997;. 

Torgesen, et al., 1997 ( ويف السياق العريب أيضا) عىل

جـه  تت)م2017الفـاريس وإمـام، : سبيل املثال، دراسات

ملساعدة التالميـذ مـن ذوي الـصعوبات التعلميـة عـىل 

ــاء إكــساهبم يف إكــساهبم مهــارات الــوعي الــصويت  أثن

 .ف يف الكلمة املقروءةو احلررموزمهارات فك 

بناًء عىل ما تقدم، يتضح أن العالقـة بـني الـوعي و

الصويت وجودة األداء القرائي عالقة متبادلة، وهو األمر 

هـارة مل فاالمتالك املُسَبقالباحثني املتفق عليه لدى أغلب 

 يـؤدي إىل نتـائج أفـضل يف اكتـسابقد الوعي الصويت 

 تؤدي القراءة من جهة أخـرى إىل يف حني، مهارة القراءة

ا حتسني وتطوير الوعي الصويت األمر الذي جيعله مـؤًرش 

 ،ا عىل اكتساب القراءة يف سن مبكـرة مـن الدراسـةجيدً 

 فـيام القـراءةاعده يف اكتسابه  تطويره لدى الطفل يسنَّ أو

هذه العالقات القائمة، . )Gillon & Dodd, 1997 (بعد

ــصويت  ــوعي ال ــاريت ال ــني مه ــسببيَّة، ب ــة وال االرتباطي

ست عىل أنظمة كتابية للغات أجنبّية، عـىل  والقراءة، تأسَّ

ـــة  ـــبانية واألملاني ـــة واإلس ـــال اإلنجليزي ـــبيل املث س

بية ألفبائّية تتميَّز بأن ، وهي أنظمة كتا.إلخ...والفرنسية،

الرمز األصغر فيها هو احلرف الـذي يقابلـه الـصوت أو 

ويبقى السؤال ماذا عن طبيعة العالقـة القائمـة . الفونيم

بني الوعي الصويت واألداء القرائـي للمـتعلِّم يف النظـام 

الكتايب العريب؟ وهل من املمكن أن نتنبأ بالنجاح القرائي 

؟ إذ إن دراسـة مثـل هـذه ُتَعـدُّ من متغريِّ الوعي الصويت

ة لكوهنا  امـتالك من الكشف عـن مـدىنا نُ متكِّ أوًال  مهمَّ

، كـام  الوعي الصويتاتمهارالصفوف األولية تلميذات 

طبيعة العالقة بني هذه املهارات وجودة قياس ُمتكننا من 

األداء القرائي يف النظام الكتـايب العـريب عنـد تلميـذات 

 أي مدى ُيمكـن التنبـؤ بالنجـاح الصفوف األولية، وإىل

القرائي من خالل مهارات الوعي الصويت؛ فهـي بـذلك 

خطوة أوىل مهمة تـساعدنا عـىل التـشخيص املـسبق ملـا 

يمكــن أن يواجــه تلميــذات املرحلــة مــن صــعوبات يف 

اكتساب القراءة يف مراحل متقدمة مما يتيح إمكانية توفري 
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 اكتـساب ىلعـالتدريب الصويت الالزم هلـن ملـساعدهتن 

 .مهارة القراءة عىل نحو أنجع وأكثر اقتصادية

 : مشكلة البحث

ح مشكلة الدراسة يف نقطتني، تتمثَّل األوىل يف  تتضِّ

النتــائج التــي أظهرهتــا الدراســات يف أن تنميــة الــوعي 

الصويت يف برامج القـراءة يف املرحلـة األوليـة بـصفوفها 

مة لتالميـذ الثالثة مل ُيعتَن به، ال يف كتب القراءة  الـُمصمَّ

ــة  ــرسيع، (املرحل ــويم وال ــات ) م2015الت وال يف ممارس

املعلمني داخل دروس القراءة كام تم تشخيصه من خالل 

ففي دراسة التـويم ). م2015الرسيع، (قياس تصوراهتم 

مدى تـضمني التي هدفت إىل قياس ) م2015(والرسيِّع 

  للصف األول االبتـدائي ألنـشطة الـوعي»لغتي« منهج

رة عـىل تالميـذ الصويت  كام يتمثَّل يف كتب القـراءة املقـرَّ

 كتب املرحلة تضمنياملرحلة، كشفت نتائجها عن انعدام 

ألنشطة الوعي الصويت، مما يتخـالف مـع مـا تنـادي بـه 

أدبيات احلقل من رضورة أن ُيعنى أي برنامج يف تعلـيم 

ويف دراســة . القــراءة بتنميــة مهــارات الــوعي الــصويت

التي حاولـت أن تستقـيص تـصورات ) م2015(ع الرسيِّ 

معلمي القراءة للصفوف األوليـة مـن خـالل تقـديرهم 

ألمهية أنشطة الوعي الصويت يف اكتساب تالميذ الـصف 

مـن خـالل فحـص (األول االبتدائي، كشفت الدراسة 

عن احتاملّية ) بنود األنشطة التي نالت املتوسطات األكرب

بـني مفهـوم الـوعي وجود خلط لدى هـؤالء املعلمـني 

الــصويت ومفهــوم تــدريس القــراءة بالطريقــة الــصوتية 

)phonics( ؛ مما قد يعني أن كال املفهومني يعنيان الـيشء

نفسه لدى معلِّـم املرحلـة، وأنـه حـني يـامرس الطريقـة 

الصوتية يف تدريس القراءة يكون بالرضورة قـد مـارس 

تنمية الوعي الصويت لألطفال، ولكـن تـدريس القـراءة 

ق تنمية مهارات  بالطريقة الصوتية ال يعني بالرضورة حتقُّ

غ معلمي املرحلة هو أن . الوعي الصويت وقد يكون ُمسوِّ

تنمية الوعي الصويت من صميم برامج املرحلة التمهيدية 

. التي تسبق دروس القـراءة يف الـصف األول االبتـدائي

وحتى مع التسليم بأن تنميـَة مهـارات الـوعي الـصويت 

ــسؤول ــصف األول م ــسابقة لل ــة ال ــربامج التعليمي يُة ال

يلتحـق بالـصفوف األوليـة قـد الطفـل االبتدائي، فـإن 

، مبارشة دون املرور برياض األطفال أو السنة التمهيديـة

ألوليـاء األمـور و ؛عدم إلزاميـة هـذه املرحلـةإذ ُيلحظ 

دء  أبنـائهم هبـا أو التوجـه مبـارشة والَبـإحلاقاخليار يف 

ــصف األول اال ــة بال ــسن املقنَّن ــصل لل ــني ي ــدائي ح بت

ــرسيع،( ــ، ووَ )م2015 ال ــوزارة فًق ــصائية ل ــر إح ا آلخ

ــيم،  ــإالتعل ــصف األول % 16ن ف ــالب ال ــن ط ــط م فق

االبتدائي سبق هلم املرور بمرحلـة ريـاض األطفـال ممـا 

ــ% 84يعنــي أن  ــه ذلــك مــنهم تقريًب ــسبق ل وزارة (ا مل ي

تميَّز بـه  إضافًة إىل ذلك ما ت).هـ1436 - 1435 التعليم،

اململكة العربية السعودّية من مساحة جغرافية كبرية تكُثر 

فيها املـدن الـصغرى والقـرى واهلجـر التـي ُترفـق هبـا 
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ــرضورة أن  ــيس بال ــن ل ــام، ولك ــيم الع ــدارس للتعل م

يصاحبها مـدارس لريـاض األطفـال، مـع مالحظـة أنَّ 

إنشاء مدارس رياض األطفال ُملقًى عىل عاتِق االستثامر 

ع يف إنشاء مثل هـذه املـداخلاص  رس االذي قد ال يتشجَّ

فإذن من املتوقَّع أن األطفال . يف اهلجر والقرى الصغرى

يف اململكة العربيـة الـسعودية يف الصف األول االبتدائي 

 باملرحلـة التمهيديـة أو مرحلـة واليس بالرضورة قد مرّ 

 الـصف األول االبتـدائي، مدئهرياض األطفال قبـل َبـ

القـراءة، ممـا جيعلنـا يتمُّ فيهـا البـدء بـتعلُّم ي املرحلة الت

ب عىل مهـارة الـوعي الـصويت، التـي نفرتض أنه مل ُيدرَّ 

كذلك، . مرحلة رياض األطفالُيفرتض تدريبه عليها يف 

ــإن  ــدً ف ــة، وحتدي ــة األولي ــب املرحل ــصف األول كت ا ال

ــضمن ــدائي، مل تت ــة ،االبت ــوم، أي دروس لتنمي  يف العم

 الدراسـات إىل ذلـك ت، كام أشارمهارة الوعي الصويت

لتقوم مقـام التعـويض ملـن مل ) م2015،  والرسيعالتويم(

أمهية الـوعي : فهذه املسوغات. يلتحق برياض األطفال

 كـام الكتساب مهارة القراءة ا تنبؤيً الصويت بصفته عامًال 

أدبيات احلقل وخاصة يف اللغات التي أنظمتها تبيَّنت يف 

التي أظهرت ة كاللغة اإلنجليزية، وألفبائيأنظمة الكتابية 

العالقــة بــني مهــارة الــوعي الــصويت وجــودة األداء أن 

، )reciprocal(، بل وثنائيَّة االجتاه القرائي، عالقة طردية

وعدم إلزامية مرور الطفل بمرحلة رياض األطفال قبـل 

دئــه بالــصف األول االبتــدائي، وخلــو دروس تعلــيم بَ 

من التـدريب ) هـ1435/1436 (»لغتي«القراءة يف كتب 

عىل اكتـساب مهـارة الـوعي الـصويت، كلهـا اضـطرت 

 إىل التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بــني الــوعي نيِ البــاحثَ 

ــذات الــصفوف  ــي لتلمي الــصويت وجــودة األداء القرائ

تشخيص مدى ارتباط مهارة ُيضاف إىل ذلك أن  .األولية

ــي ــاح القرائ ــصويت، بالنج ــوعي ال ــودة األداء  /ال أو ج

 الصفوف األولية بنيج ئي يف العربية عىل نحو متدرِّ القرا

مل يكن واضحا يف أدبيات احلقل؛ حيث إن تناول الوعي 

حثني  بحسب علـم البـا- الصويت يف الدراسات العربية

 يأيت يف األغلب إما ضـمن - كام ُتظِهره حمركات البحث

دوره يف تشخيص وعالج الصعوبات القرائية لألطفـال 

بـابيل : عىل سبيل املثال، دراسـات (ئيذوي العرس القرا

؛ الفاريس وإمام، )م2012(؛ الشحات، )م2010(وعواد 

أو من أجل الضبط التجريبي، ومل يكن ذلك مع ) م2017

ــاديني  هــذافجــاء ؛ )م2015 الــرسيع،( األطفــال االعتي

طبيعـة لكـشف عـن لسدِّ هذه الثغرات با حماولًة البحث

صت  :تساؤل التايل يف الهذه العالقة، والتي تلخَّ

) الفـونيمي(ما طبيعة عالقة مهارة الوعي الـصويت 

 األداء القرائي لدى تلميذات الصفوف األولية؟ب

 :بحثأسئلة ال

 عالقة بـني مهـارة الـوعي الـصويت توجدهل  -1

كـام هـو (  حيث التعرف عىل الكلمةمنواألداء القرائي 

 كام(والطالقة القرائّية ) مقاس من خالل الصحة القرائية
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لـدى ) هو مقاس بالوقت املـستغَرق يف قـراءة الكلـامت

 تلميذات الصفوف األولية؟

هل ختتلف طبيعة العالقـة بـني مهـارة الـوعي  -2

األول، الثـاين، (الصويت واألداء القرائي تعـزى للـصف 

 ؟)الثالث

 مـن بجـودة األداء القرائـي التنبـؤ يمكـن هل -3

 الصويت؟ الوعيمهارة  متغريِّ  خالل

  :بحثأهداف ال

 : احلايل إىلالبحثدف هي

 ةبني مهارواجتاهها عىل طبيعة العالقة  الوقوف -1

 عىل التعرف( القرائي واألداء) الفونيمي(الوعي الصويت 

 الــصفوف تلميــذات لــدى )القرائيــة الطالقــة الكلمــة،

 .العام التعليم مدارس يف األولية

معرفة مدى اختالف الصفوف األولية الثالثـة  -2

 العالقة واجتاههـا بـني مهـارة الـوعي الـصويت يف طبيعة

 .واألداء القرائي

حتديد مدى إسـهام متغـريِّ الـوعي الـصويت يف  -3

التنبؤ بجودة األداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف 

 . األولية

 :البحثأمهية 

 :تتضح قيمة البحث احلايل يف اآليت

البـاحَثِني  علم حدال يوجد بحث يف العربية، ب -1

 حـاول أن حيـدد طبيعـة ،ل مسح أدبيات احلقلمن خال

ــصويت  ــوعي ال ــارة ال ــني مه ــؤ ب ــرص التنب ــة وعن العالق

واألداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف ) الفونيمي(

) أي من غـري ذوي الـصعوبات القرائّيـة(األولية حتديدا 

عىل نحو يقيس ذلك للصفوف الثالثة األوىل وعىل نحـو 

 .تتابعي

 لطبيعـة العالقـة بـني بتشخيص البحث احلايل -2

مهارة الوعي الصويت واألداء القرائـي سـينعكس ذلـك 

عىل نحو يساعد مطوري ومصممي مناهج تعليم اللغـة 

ــة  ــة العربي ــة ويف اململك ــريب عام ــوطن الع ــة يف ال العربي

السعودية حتديدا يف تبنيُّ أمهية األنشطة والتدريبات التي 

 . واعتامدهاتساعد التالميذ عىل اكتساب مهارة القراءة

قد يسهم يف تطوير مقاييس يمكن توظيفهـا يف  -3

وجـودة ) الوعي الفـونيمي(قياس مهارة الوعي الصويت 

 .األداء القرائي للمراحل األولية

 :البحثحدود 

ز البحـث يف العالقـة بـني  :احلدود املوضوعية يركِّ

واألداء القرائـي لـدى ) الفونيمي(مهارة الوعي الصويت 

 األولية من متكلمي العربية بـصفتها تلميذات الصفوف

 .لغة أم

ــة ــطُ  :احلــدود الزماني  خــالل الفــصل بحــثق البِّ

 .)هـ1437-1436( للعام اهلجري ثاينالدرايس ال

احلايل عىل تلميـذات  بحثق البِ طُ : احلدود املكانيـة

املرحلة االبتدائية للصفوف األولية يف املدارس احلكومية 



 األولية الصفوفات تلميذ باألداء القرائي لدى الصويت مهارة الوعي عالقة : بنت عبيد العتيبينور، وعالرسيّ بن حممد عبداهللا 

– 786 – 

 .يف حمافظة الدوادمي

 :ت اإلجرائيةالتعريفا

ــوعي الــصويت  ــوجي(ال  ):Phonological الفونول

ــداِت  َف وح ــرُّ ن تع ــع تتــضمَّ ــوم واس مهــارة ذات مفه

مـن ) الكلامت، واملقاطع، وبـدايات وقـوايف الكلـامت(

ف بأنـه  ة والقدرة عىل املناورة هبا، كـام ُيعـرَّ اللغة الشفويَّ

نة للكلامت عنـد تعلُّـم القـراءة « الوعي باألصوات املكوِّ

 . (Harris & Hodges, 1995, p. 187) »والتهجئة

أصغر وحدة صـوتية يف  هو :)أو الصوتم (الفونيم

 أي تقوم بـالتفريق بـني ،متيز الكلمة عن األخرىالكلمة 

ــة  ــة الــصوتية والــرصفية والنحوي الكلــامت مــن الناحي

 يف »قـام« مثال ختتلف عـن كلمـة »نام«والداللية فكلمة 

هام يف الرتكيب الـصويت بفـضل املعنى باإلضافة الختالف

 يف الثانيـة وفـونيم القـافوجود فونيم النـون يف األوىل 

  .)491ص ،م2000برش، (

 املعرفة بالوحدات هو :)الفونيمي(الوعي الصويت 

 وفهم العالقـات اهلجائي،الصوتية كام هي ممثلة بالرسم 

، )الفـونيامت(أصـواهتا  احلـروف و أشـكالالنظامية بني

 التي تكون الكلمة، والقدرة عىل التعامـل وجتزئة الرموز

مع الرموز يف مستوى الكلمة مـن خـالل املزاوجـة بـني 

، ويتحقق ذلك عن طريق تعريض وهتجئتهانطق الكلمة 

  بـالقراءة والكتابـةوإنتاًجا وربطهـاا املتعلم للغة استامعً 

قـدرة « : وُحيال إليه كذلك بأنـه).2006، سليامنحممود (

دة يف الرتك يز عـىل األصـوات املُفـَردة مـن الكلـامت ُحمدَّ

املنطوقة واملناورة باالشتغال عليها يف شكلها املنفرد، كام 

ل الكلـامت  ف بأنـه الـوعي باألصـوات التـي ُتـشكِّ ُيعرَّ

 .(Harris & Hodges, 1995, p. 185) »املحكيَّة/املنطوقة

إدراك : يف هـذا البحـث بـالوعي الـصويتويقصد 

دة، ) افونيامهت(أصوات الكلمة  يف حالتهـا املنفـِردة املُجـرَّ

والتعامل معهـا مـن خـالل التقـسيم واملـزج واحلـذف 

 .واإلضافة

تعــرف أنــشطة الــوعي : أنــشطة الــوعي الــصويت

نشطة التعامل مع األصوات املحكية للغـة أالصويت بأهنا 

ممـا عىل نحو منفرد واالشتغال عليها، والتدريب عليهـا 

  من خالهلـا بعـدِّ  املتعلمما فونيمًيا حيث يقويتطلب وعيً 

، أو بعـزل countingاألصوات داخل الكلمـة الواحـدة 

، أو isolatingالصوت فيها أو املقطع لنطق املتبقي منهـا 

حذف صوت أو مقطع من كلمة ونطق اجلزء املتبقي منها 

deletion أو أن يقوم بتقسيم الكلمة إىل أصواهتا املنفردة ،

 أن يقوم بمزج أصـوات ، أوsegmentationأو مقاطعها 

، أو إضـافة blendingمنفردة أو مقاطع لتـشكيل كلمـة 

، أو addition أخــرى ل كلمــةيصــوت أو مقطــع لتــشك

من أجل تشكيل  لكلمة الواحدةلفونيامت الإعادة ترتيب 

ف جمموعـة مـن نِّ َص قابل ويُ كلمة أخرى جديدة، أو أن يُ 

ــالكلــامت وَ   ا لــصوهتا األول أو األوســط أو األخــريفًق

categorization ، االنتبـاه كام يتطلب النشاط من املتعلِّم
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ـــط  ـــيمفق ـــاس أو التنغ ـــسجع أو اجلن  rhyming إىل ال

/alliteration داخل اجلملة من خالل استامعه لنصوص 

 ,.Snow et al) تتضمن ذلك ومساعدته عىل مالحظتهـا

1998; Yopp & Yopp, 2000 ،ــرسيع ، )م2015؛ ال

جة التي حتصل عليها التلميـذة ويتحدد هذا الوعي بالدر

يف بطاقــة األداء املهــاري املعــد مــن قبــل البــاحثني 

 ).اختبار الوعي الصويت/مقياس(

هذا املـصطلح يتـصف بالعموميـة : األداء القرائي

د بالسياق الذي يرد فيـه، ويف هـذا البحـث ُعنـَي  ويتحدَّ

الباحثان باألداء املُتمثِّل يف قراءة الكلامت قراءة صحيحة 

 جانب، والوقت الـُمستغَرق يف قراءهتـا مـن جانـب من

 .آخر

 املقصود بالـصفوف األوليـة يف :الصفوف األولية

 مـن املرحلـة االبتدائيـة الـدنياهذه الدراسـة الـصفوف 

  ).الثاين، الثالث الصف األول،(

 :منهج البحث وإجراءاته وأدواته

طبيعـة   لوصـفاملـنهج االرتبـاطيالباحثان  تبنَّى

 متغـريي الـوعي الـصويت واألداء القرائـي، العالقة بني

ة عىل نحو يقيس مـدى  ثم معرفة درجة تلك العالقومن

ين يف التنبؤ بـاملتغريِّ اآلخـر مـن  إسهام أحد هذين املتغريِّ

 .خالل منهجية االنحدار اإلحصائي

 :إجراءات البحث

َذ الباحثان اإلجراءات املناسبة لوصف العالقـة  اختَّ

مل التنبؤ فيها، حيث اختارا مقياًسـا وحتديد اجتاهها وعا

تـم فيـه حـُرص ) م2015الرسيع، (سابًقا للوعي الصويت 

أبرز مهارات الوعي الصويت التي يمكـن أن يـستخدمها 

املعلمون داخل حجرات الدراسة لتنمية مهارات الوعي 

الصويت لتالميذهم، والتي هي ذات عالقة بجودة األداء 

ام اختبـارً . القرائـي ا لقيــاس جــودة األداء كــذلك، صــمَّ

القرائـي يناســب املرحلــة مــن حيــث مقــدرهتا القرائيــة 

واختِريت عينـة مـن جمتمـع الدراسـة بطريقـة . املحتملة

عشوائية من مدارس من حمافظة الدوادمي، بلغ عـددهنَّ 

 .ثالثني تلميذة من كل صف

تــم القيــام بدراســة اســتطالعية لتطبيــق مقيــايس 

ي الــذي قــام الباحثــان الــوعي الــصويت واألداء القرائــ

تلميذات من جمتمـع ) 10(بتصميمه عىل عينة مكونة من 

 .الدراسة للتأكد من ثبات األداة وصدقها

تم تطبيق مقيايس الوعي الـصويت واألداء القرائـي 

تلميذة من كل صـف ) 30(عىل عينة البحث املكونة من 

من الصفوف األولية تم سـحبها عـشوائًيا مـن املدرسـة 

 .ذلك بعد أخذ اإلذن بذلكاملختارة، و

تصحيح املقاييس مـن أجـل مجـع املعلومـات ثـم 

تفريغها بيانًيا تبًعا ملتغـريات البحـث وحتليلهـا بواسـطة 

 .SPSSبرنامج 

  :بحثجمتمع ال

اشتمل جمتمع البحث احلـايل تلميـذات الـصفوف 
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 من متكلمـي اللغـة العربيـة بـصفتها اللغـة األم األولية

ــ( ــاين، والثال ــة يف )ثاألول، والث ــدارس احلكومي  يف امل

 .التعليم العام

  :بحثعينة ال

تم اختيار عينة البحث مـن التلميـذات العاديـات 

يف املراحـل ) أي من غـري ذوات الـصعوبات التعلُّميَّـة(

من مدراس ) األول، والثاين، والثالث االبتدائي(األولية 

ر  التعليم العام احلكومي يف مدينة الدوادمي، ونظًرا لتعذُّ

إمكانية سـحب العينـة عـشوائًيا مـن جمتمـع تلميـذات 

املراحل األولية كلها مبارشة من قوائم متـوافرة؛ وذلـك 

حلساسية املرحلة ولتعذر ذلك عمليا، تم اختيار مدرسـة 

من جمتمع املدارس االبتدائية يف حمافظة الدوادمي بشكل 

عشوائي، وذلك لسهولة الوصـول إليهـا، حيـُث اختـري 

الـصف (ل مرحلة من املراحل األولية فصل واحد من ك

عـشوائًيا أيـًضا، وتـم ) األول، الثاين، الثالث االبتـدائي

تلميذة كعيِّنة من تلميذات كـل صـف أويل ) 30(اختيار 

ونظًرا لتطبيق التجربـة فردًيـا، وهـذا . عىل نحو مقصود

يتطلَّب وقًتا طويًال، فقد اكتفى الباحثان بالعدد املناسب 

  ).تلميذة 30(ي من كل صف درايس للتحليل اإلحصائ

  :األدوات

 : مقياس مهارات الوعي الصويت- 1

من خالل مراجعة احلقول املتعلقة بتعلـيم القـراءة 

ــة وأنــشطة الــوعي الــصويت وطبيعــة  للــصفوف األولي

العالقة بينهام، اتضح أن الرشحية البارزة واملستفيدة هـي 

صـل من ذوي الصعوبات القرائية وهو األمـر الـذي تو

بأن الصعوبات املرتبطـة «إليه الباحثون من نتيجة مؤكدة 

باجلوانب الصوتية من اللغة كانت العالقة األكثر بـروًزا 

 ,Shaywitz, 2005) »وحتديًدا للعرس القرائـي لألطفـال

، ولذا كـان االهـتامم موجًهـا هلـذه املرحلـة حتديـًدا (55

بتــشخيص مهــارات الــوعي الــصويت لــدهيم، ومقارنــة 

 بأداء طالب اعتياديني لغرض الـضبط التجريبـي أدائهم

أو لغرض املقارنـة أو لبنـاء مقـاييس قرائيـة تـستلزم أن 

 املنيـع،(تكون هناك عيِّنة من غـري ذوي العـرس القرائـي 

ــا ســابًقا للــوعي ). م2013 ــان مقياًس ــى الباحث وقــد تبنَّ

لـشموليته وحداثتـه حيـث ) م2015الـرسيع، (الصويت 

) مع التمثيـل هلـا(الوعي الصويت ُحِرصْت أبرز مهارات 

ــن أن  ــي يمك ــي الت ــودة األداء القرائ ــة بج ذات العالق

يستخدمها املعلمون داخل حجرات الدراسة لتنمية تلك 

وهيـدف املقيـاس إىل حتديـد . املهارات لـدى تالميـذهم

مهارات العمليات الصوتية األساسية يف تعلـم القـراءة، 

مـتالك تلك التي يمكـن مـن خالهلـا تـشخيص مـدى ا

تلميذات املراحل األولية مهارَة الوعي الـصويت املتمثِّلـة 

يف حتديد الفونيم يف الكلمة، وحتليل الكلمـة إىل مقـاطع 

ها، وحذف،  وحتليل املقاطع والكلامت إىل فونيامت، وعدِّ

وإضــافة الفــونيامت، ومتييــز األصــوات يف مواقعهــا يف 

مت كل وبناء عليه ُقوِّ . الكلمة، وضم األصوات ومزجها
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تلميذة يف مهارة الوعي الصويت باستخدام حمـك ربـاعي 

 بحيث ُتصنَّف املهارة بناًء »Likertليكرت «َوفًقا ملقياس 

، بحيـث 4 – 1: عليه من ضعيف إىل متقن، أي من قيمـة

ملهــارة كــان ا التلميــذة تعنــي أن امــتالك )1(ن القيمــة إ

 تعنـي أن امتالكهـا مهـارة الـوعي )2( والقيمة ضعيًفا،

طا،الصويت كان   أن امتالكهـا مهـارة )3( والقيمـة متوسِّ

 تعني أن امتالكها )4( ة والقيمجيِّدا،الوعي الصويت كان 

ا أو ُمتقنًا، كام استخدمت آلة تسجيل يف ملهارة كان متميِّزا

هذا االختبار لتسجيل النطق وللتأكد من صحته الحًقا، 

 . كام استخدمت بطاقات لتدوين املالحظات عليها

 :األداء القرائي) اختبار(مقياس 

نظًرا لعدم إمكانية تبنِّـي مقـاييس معياريـة ملهـارة 

القراءة لتالميذ املرحلـة األوليـة، قـام الباحثـان بإعـداد 

اختبارين لقيـاس األداء القرائـي، أحـدمها ضـم قائمـة 

بخمسني كلمة من الكلـامت الكثـرية والقليلـة الـشيوع 

)High/Low Frequency (املقياس قـوائم حيث تضمن 

هة للصف األول والثاين من املرحلة  لكلامت منفردة موجَّ

األولية حتديًدا، وثانيهام عبارة عن نص قرائي قصري مـن 

ــايت  ــوع املعلوم ــه informational/expositoryالن  موّج

وقـد تـّم . لتلميذات الصف الثالث من املرحلة األوليـة

ملدرسية حتديد الشيوع للكلامت من خالل مسح الكتب ا

للتلميذات وتقديرات معلـامت املرحلـة مـن خـالل مـا 

مـني  ُيعَرف يف مناهج البحث بالتقديرات الذاتية للمحكَّ

)judgment rating .( ــاس ــار لقي وهيــدف هــذا االختب

القدرة القرائية يف التعرف عىل الكلامت من خالل حتديد 

مستوى الطالقة اللغوية وذلك عن طريق سـاعة لـضبط 

) 1(حة القرائية عن طريق احتساب درجـة الوقت والص

للكلمـة املنطوقـة بـشكل ) صـفر(للكلمة الـصحيحة و

علام أن الدرجـة الكليـة هـي جممـوع الكلـامت . خاطئ

الختبـار الـصفني األول والثـاين )  درجة50(الصحيحة 

ــدائي و ــث ) 100(االبت ــصف الثال ــار ال ــة الختب درج

سـني االبتدائي، حيث كـان هنـاك تنـاوب لتطبيـق املقيا

؛ وذلك لتجنُّـب )counterbalance(إلجياد تأثري متعادل 

 carryover »التـأثري العـابر أو نقـل األثـر«تأثري كلٍّ من 

، بحيث ُتكلَّف التلميـذة order effect »تأثري الرتتيب«و

بقراءة كلامت النص القرائي قراءة جهرية مـع احتـساب 

امت األخطاء إذا حذفت أو أبدلت أو ترددت، وأما إذا ق

ل من  التلميذة بالتصحيح الذايت فال حيتسب، ولكن ُيسجَّ

وتم تقويم كل تلميـذة يف مهـارة القـراءة . حيث الوقت

وحتديد جودة قراءهتا عن طريق آلة تسجيل للتأكـد مـن 

صحة النطق وضبط الوقـت باسـتخدام سـاعة توقيـت 

باإلضافة الستامرة ُدون فيها وصُف األداء، وبناء عليهـا 

ارة التلميـذة القرائيـة، واسـتخرجت النتـائج ُصنِّفت مه

 عـدد –عـدد الكلـامت (وفًقا لعدد الكلامت الـصحيحة 

  ).النتيجة النهائية= األخطاء 

عـىل ) االختباران(ُعِرضت األداتان : صـدق األداة
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عدد مـن ذوي االختـصاص بموضـوع البحـث، وهـم 

ام من محلـة املاجـستري واملـرشفات الرتبويـات ) 13( ُحمكَّ

ــام ــث ومعل ــن حي ــصهام م ــة، لفح ــصفوف األولي ت ال

وحمكـات التقـويم، فـتمَّ ) construct(املهارات املقاسـة 

التحقق من صدق حمتوى االختبـارين وذلـك بعرضـهام 

مني إلبداء رأهيـم يف مقيـاس الـوعي  عىل جمموعة املحكَّ

الصويت من حيث مناسبة بنائه اللغوي للصفوف األولية 

علـيم الـوعي الـصويت ومدى انتامء كل نشاط ملطالـب ت

ومدى صحة هذه األنشطة، ويف مقيـاس األداء القرائـي 

مـن حيـث سـالمة اللغـة ومقروئيـة املفـردات وحتديــد 

ضـبط أواخـر الكلـامت «شيوعها، وكان من توصـياهتم 

كـذلك، مـا أظهرتـه نتـائج . »لتحقيق هـدف االختبـار

التحليل البعدي للبيانات من أن هناك عالقة سالبة دالـة 

ا بني بيانات قراءة الكلامت وبيانات وقت القراءة إحصائيً 

 وهـو اتفـاق نتـائج »بالصدق التالزمـي«وهو ما ُيعَرف 

مقياسني يقيسان سمتني يفرتض فيهام أن تأخـذا منحـى 

تعاكسًيا؛ أي زيادة الصحة القرائية للكلمة مع قلة الوقت 

الذي أخذته هذه الكلامت لقراءهتا من ِقبـل التلميـذات 

 )3( االرتباط ومستوى الداللة يف جدول رقم انظر قيمَ (

 لبيانات الصف )4(لبيانات الصف األول، وجدول رقم 

  .) لبيانات الصف الثالث)5(الثاين، وجدول رقم 

ـــات األداة ــني : ثبـ ــات األدات ــن ثب ــد م ــم التأك ت

عـن طريـق إعـادة االختبـار وذلـك بعـد ) االختبارين(

ة مـن تلميـذات من خارج أفراد الدراس تطبيقه عىل عينة

تلميـذات مـن ) 10(الصفوف األولية بلغ عدد أفرادهـا 

مدارس املرحلة االبتدائية يف حمافظة الـدوادمي وبفـارق 

ومن ثم، ُحسب معامـل . زمني يف التطبيق بلغ أسبوعني

 بني التطبيقني، وذلك لكل اختبار مـن »بريسون«ارتباط 

 . اختبارات املقاييس

 

 

 .معامالت الثبات الختبارات مقياس األداء القرائي). 2(جدول   . الختبار مقياس الوعي الصويتمعامالت الثبات). 1(جدول 

 مستوى الداللة معامل الثبات  اختبار مقياس األداء القرائي مستوى الداللة معامل الثبات اختبار مقياس الوعي الصويت

 0.000 0.85 الصحة القرائية 0.000 0.91 أنشطة الوعي الصويت

  

  

 0.000 0.95 الوقت املستغرق

 

ــدولني،  ــن اجل ــضح م ــامالت )2(، )1(يت ، أن مع

الثبــات بطريقــة اإلعــادة لالختبــارات جــاءت بنتيجــة 

 مـن 0.85)(لتطبيق مهارات الـوعي الـصويت، و) 0.91(

ــة و ــصحة القرائي ــث ال ــت ) 0.95(حي ــث الوق ــن حي م

املستغرق للقراءة، وتعترب معامالت الثبات هذه مناسـبة 

 . غراض البحث احلايلأل
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  :عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها

هـل توجـد «: لإلجابة عن السؤال األول يف الدراسة

عالقة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي مـن حيـث 

كـام هـو مقـاس مـن خـالل الـصحة (التعرف عىل الكلمة 

 من خالل الوقـتكام هو مقاس (ة والطالقة القرائيَّ ) القرائية

تلميــذات الــصفوف  لــدى )ستغَرق يف قــراءة الكلــامتاملــ

قام الباحثان أوًال بفحص أويل للبيانات قبل إجـراء  »األولية؟

ـق االفرتاضـات  د من حتقُّ التحليل االستداليل، وذلك للتأكُّ

الالزمة الستخدام املعامل اإلحصائي املعني، وهو معامـل 

 ،البيانـاتالتأكـد مـن طبيعـة بريسون لالرتبـاط، وذلـك ب

، خطيـة البيانـاتو للمتغريات،واعتدالية التوزيع للبيانات 

 : وفيام ييل تفصيل ذلك .)homoscedasticity(ها جتانسو

 : بيانات الصف األول االبتدائي:أوالً 

 البيانات حوهلـا ت ثالثة متغريات تابعة مجعُتوَجدُ 

 :  وهياالبتدائي،للصف األول 

 )2(و الـصويت، عىل اختبـار الـوعي ندرجاهت) 1(

 الـصحة مـن حيـث عىل اختبار األداء القرائي ندرجاهت

 عـىل ندرجـاهت )3( و،)كلمة ونمخس(للكلامت القرائية 

 الـُمـسَتغَرق يف الوقـت من حيـثاختبار األداء القرائي 

وقـد أظهـر . ) كلمـةونمخـس(قراءة الكلامت املستهدفة 

فحص االفرتاضات أن البيانات كميَّة من نـوع البيانـات 

 مهارة الـوعي الـصويت مـن خـالل ة حيث ِقيستالفئويَّ 

ج ليكرت الرباعي  األداء ،أما املتغـريان اآلخـران، وتدرُّ

القرائيـة يف قـراءة القرائي للكلامت مـن حيـث الـصحة 

 فهـي الوقت املـستغرق يف قراءهتـا،ومن حيث الكلامت 

 حيث قيس األول بعدد الكلامت نسبة،متغريات من نوع 

 فقـيس خـراآلوأمـا املتغـري  ة،صحيحقراءًة التي ُقرئت 

. قراءة اخلمـسني كلمـةيف  التلميذةالوقت الذي تقضيه ب

وقد أظهر فحص البيانات مـن خـالل الرسـوم البيانيـة 

ــول واألوراق ( ــيًام ) Stem-and-Leafاألص ــاك ق  أن هن

 يف  عـىل نحـٍو ُيـؤثِّرا ولكنها ليست متطرفة جدً متطرفة،

ا بالنـسبة ملتغـري للبيانـات وتوجيههـاملعاجلة اإلحصائية 

ويف العمـوم أظهـر أفـراد العينـة قـدًرا . الوعي الـصويت

مناسًبا من الوعي الصويت يف أثناء فحص البيانات إال أن 

هناك بعض القيم املتطرفة التي ظهـرت يف أثنـاء فحـص 

البيانات لكـل مـن املتغـريات الثالثـة، ولكنهـا مل تكـن 

يف سـري عمليـة متطرفة إىل حد كبري مما يعني أهنا لن تؤثر 

. املعاجلــة اإلحــصائية أو أن يكــون هلــا تــأثري يف النتــائج

راءة الكلـامت مـن حيـث قـ« املعنون بـمتغريللوبالنسبة 

 فقد تبنيَّ أن هنـاك قيمـة متطرفـة جـًدا »الصحة القرائية

ــم ( ــذة رق ــة بالتلمي ــة املرتبط ــي القيم ــة 30وه  يف عيِّن

اءة الكلامت من قر«وبالنسبة للمتغريِّ املعنون بـ). الدراسة

 فقد أظهرت البيانـات أن أفـراد »حيث الوقت املستغرق

العينة عامة استغرقوا وقًتـا مناسـًبا يف معاجلـة الكلـامت 

باستثناء ثالث قيم جاءت متطرفة بـشكل ملحـوظ فـيام 

 خيص الوقت الالزم ملعاجلة الكلامت، وذلك للتلميذات
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. اسـةمـن عيِّنـة الدر) 30( ،)26( ،)19( ،ذوات األرقام

ويعزو الباحثان السبب يف ذلك إىل أن أفراد العينة الاليت 

حصلن عىل هذه القيم قد تكون لدهين صعوبة يف معاجلة 

ونظــًرا لوجــود هــذه القــيم . الكلــامت يف وقــت قــصري

ــِري  ــة ُاج ق ــُل املتطرِّ ــات التحلي ــىل البيان ــصائي ع  اإلح

 للنظـر يف تغـريُّ وذلـك  ؛وبعـدم وجودهـامرة بوجودها 

 باستخدام معـامالت حتتمـل وجـود ا لذلكفقً  وَ النتائج

مثـل املعــامالت (مثـل هـذا النــوع مـن القـيم املتطرفــة 

اإلحصائية الالبارمرتية كمعامـل سـبريمان عـىل سـبيل 

تـم اختبـار  التوزيع االعتدايل للقـيمومن حيث ). املثال

-اعتدالية التوزيع للقيم من خالل اختبار كوملـوجروف

 الــوعي ،قــيم املتغــريات والــذي أظهــر أن ،وفرينســم

 وقـراءة ،ة الكلـامت مـن حيـث الـصحةءالصويت وقـرا

 أي ،ا مل تتوّزع اعتـداليً ،الكلامت من حيث وقت املعاجلة

 رفض الفـرض  تمَّ مَّ  ومن ثَ ، عن التوزيع الطبيعيبُعدت

 ،ا لقـيم املتغـري التـابعا اعتداليً الصفري بأن هناك توزيعً 

 Normal Q-Qَرف بـ ولكن بفحص الرسم البياين فيام ُيع

Plot، ات عة حول اخلط ُلوِحظ لكل املتغريِّ  أن القيم متوزِّ

ً )خط االنحدار (املستقيم ا إىل أن البيانات  مما ُيعطي مؤرشِّ

وفـيام خيـتصُّ  .تقرب إىل حٍد مـا مـن املنحـى االعتـدايل

ـــق  ـــع املتعلِّ ـــاالفرتاض الراب ـــانس ب ـــوم التج بمفه

homoscedasticity ،ملسافة بني القيم عىل  أن افقد ُلوحظ

 نتجـه مـن نمـا إ ،اخلط متقاربة أو متـشاهبة إىل حـٍد مـا

 تطـرف بعـض القـيم، بـسبب وهكذا. اليسار إىل اليمني

 وألن ،اا طبيعًيـ البيانات يبدو لـيس توزيًعـوكون توزيع

ين مل يتجاوز فقـد  ، لكل صـفتلميذة )30( عدد املختَربِ

عامــل حلــل الباحثــان البيانــات باســتخدام كــل مــن م

ـــذلك  ـــون وك ـــلاملعابريس ـــصائيم ـــبريمان اإلح   س

)Spearman Rho( إذا كانـت هنـاك عالقـة مـا  الختبار

ات املـستهدفة  الـوعي الـصويت مـن ،ارتباطية بني املتغريِّ

 واألداء القرائي للكلامت كام قيس بالصحة القرائّية ،جهة

وُيظِهـر .  املستغَرق لقراءهتـابالوقت وكام قيس ،من جهة

نتـائج التحليـل للبيانـات باسـتخدام كـال ) 3(اجلدول 

 . بريسون وسبريمان عىل التوايل: املعاملني اإلحصائيني

 

 . وسبريمان لبيانات الصف األول بريسونمعاميلنتائج التحليل باستخدام ). 3(جدول 

 وقت معاجلة قراءة الكلامت )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت  الوعي الصويت 

  **-502.-  **565.  ويتالوعي الص

  **-616.-   .366* )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت 

   -.422-*  -.304- وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.05(دال عند مستوى * ؛ )0.01(دال عند مستوى ** 
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القيم التي حتتهـا خـط يف هـذا اجلـدول : مالحظة

لبيانـات واجلداول التالية هي القيم الناجتـة مـن حتليـل ا

بمعامل سبريمان، واملذكورة مـن غـري خـط حتتهـا هـي 

 .الناجتة من معامل بريسون

 أن هناك عالقة ارتباطيـة )3 (ظهر اجلدول أعالهيُ و

موجبة بني متغريِّ الوعي الصويت ومتغـري األداء القرائـي 

 للصف األول االبتدائي عنـد مـستوى داللـة أقـل مـن

وعي الــصويت  قيمــة االرتبــاط بــني الــ، إذ ظهــرت0.05

 0.366= يتــساو) قــراءة الكلــامت(واألداء القرائــي 

؛ مما يعني أنه )0.565= وبمعامل بريسون قيمة االرتباط (

 قيمة متغـري الـوعي الـصويت عاليـة صـاحبها تكلام كان

 درجة عالية يف األداء القرائي املتمثِّل يف قـراءة الكلـامت

تني حول  التحليل نتيجتني خمتلفكام أظهر. قراءًة صحيحة

طبيعة العالقة بني متغري الـوعي الـصويت ومتغـري األداء 

ــا ) الوقــت املــستغرق يف قــراءة الكلــامت(القرائــي  َوفًق

فبالتحليـل البـارامرتي . للمعامل اإلحصائي املُـستخَدم

عالقـة ارتباطيـة سـالبة بـني متغـريِّ الـوعي تبنيَّ وجود 

 أقل منالصويت ومتغريِّ األداء القرائي عند مستوى داللة 

أن ، والذي يعني، 0.502- = ، وبقيمة معامل ارتباط0.05

األداء العايل يف مهـارة الـوعي ، بمعنى أن سالِبةالعالقة 

ــصويت ــصاحبهال ــراءا ي ــستهلك يف ق ــصري ُي ــت ق ة  وق

ين  الكلامت، وهو ما ُيتوقَّع يف طبيعة العالقة بـني املُتغـريِّ

 تتَّـِضح مـع بأن تكون سلبيَّة، إال أن داللة هذه العالقة مل

 مـع 0.102=فقد كانت قيمة ألفـا (التحليل الالبارمرتي 

 ). معامل سبريمان

 : بيانات الصف الثاين االبتدائي :ثانًيا

سار الباحثان يف حتليل البيانات عىل املنـوال نفـسه 

الـــذي تـــم عـــىل بيانـــات الـــصف األول االبتـــدائي 

وعي  عىل اختبار الالدرجات(وللمتغريات التابعة الثالثة 

لـصحة من حيـث اعىل اختبار األداء القرائي و الصويت،

الوقــت الـُمــسَتغَرق يف  للكلــامت ومــن حيــث القرائيـة

ق رشط نوعية البيانات، )هتاقراء ، وانتهى التحليل إىل حتقُّ

البيانات من خالل الرسوم وبفحص . ةكمية فئويَّ بكوهنا 

 ة،متطرفـ هنـاك قـيًام  تبـنيَّ أن Stem-and-Leaf البيانية،

 بحيـث تـؤثر يف التجـانس اولكنها ليست متطرفـة جـدً 

الذي يسود استجابات عينة الدراسة فينعكس ذلك عىل 

وفـيام خيـتصُّ . املعامالت اإلحصائية هلذه االسـتجابات

ــا ــيمب ــدايل للق ــار بلتوزيع االعت ــوجروف اختب  - كومل

الـوعي  ن قـيم متغـريفقد تبنيَّ أ) K-S Test(وف مرينس

توزيـع بخالف  ، التوزيع الطبيعي عنتحاد قد الصويت

الـصحة « مـن حيـث تملتغـريي قـراءة الكلـامالبيانات 

توزيـع  الـذي كـان »وقت املعاجلة« حيث  ومن»القرائية

ــات  ــيهام البيان ــف ــداليً اتوزيًع ــي. ا اعت ــا ف ــتص وأم ام خي

 أن املسافة بـني القـيم عـىل اخلـط فقد ُلوِحظ ،بالتجانس

 أن نتجه من اليـسار إىل  ما،متقاربة أو متشاهبة إىل حٍد ما

بـسبب أن بعـض القـيم متطرفـة، وأن توزيـع و .اليمني
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ات، وألن اعتداليً  ليس االبيانات يبدو توزيعً  ا لكل املتغريِّ

ين مل يتجاوز  لكل صـف، فقـد تلميذة) 30( عدد املختَربِ

أجرى الباحثان التحليل باستخدام كال املعاملني، معامل 

  سـبريمان راواإلحـصائي مل املعابريسون باإلضافة إىل

ات  إذاما الختبار  كانت هناك عالقة ارتباطية بني املتغـريِّ

ــة ــي الثالث ــة، واألداء القرائ ــن جه ــصويت م ــوعي ال ، ال

 بالوقـتة وكـام قـيس للكلامت كام قيس بالصحة القرائيَّ 

 من جهة أخرى، وفيام ييل نتائج حتليـل املستغَرق لقراءهتا

 . ني عىل التوايلالبيانات باستخدام كال املعامل

 

 

 .لبيانات الصف الثاين) القيم التي حتتها خط( وسبريمان  بريسونمعاميلنتائج التحليل باستخدام ). 4(جدول 

 وقت معاجلة قراءة الكلامت )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت  الوعي الصويت 

  -233.-  **496.  الوعي الصويت

  -240.-   .426* ) للكلامتالصحة القرائية(قراءة الكلامت 

   -.206-  -.092- وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.05(دال عند مستوى * ؛ )0.01(دال عند مستوى ** 

 

 أن هناك عالقة ارتباطية )4(ظهر اجلدول أعاله يُ و

موجبة بني متغريِّ الوعي الصويت ومتغـري األداء القرائـي 

 الثـاينف  للص من حيث الصحة القرائيةلقراءة الكلامت

 حيــث ،0.05 االبتــدائي عنــد مــستوى داللــة أقــل مــن

ــصويت واألداء  ــني الــوعي ال ــاط ب ظهــرت قيمــة االرتب

 لكـال 0.426 و0.496  تـساوي) قراءة الكلامت(القرائي 

 ممـا يعنـي املعاملني عىل التوايل، وهي قيم دالة إحصائًيا؛

 قيمة متغري الوعي الصويت عالية صـاحبها تأنه كلام كان

 عالية يف األداء القرائي املتمثِّل يف قـراءة الكلـامتدرجة 

مـع يف حني مل تكن القيمة داّلة إحـصائي�ا  قراءة صحيحة،

الوقت املـستهلك يف قـراءة  املُتعلِّق بمتغريِّ األداء القرائي

 ). 0.628= قيمة ألفا(الكلامت 

 : بيانات الصف الثالث االبتدائي:ثالًثا

ات  التابعة للـصف الثالـث ُفِحصت بياناُت املتغريِّ

ــق مــن االفرتاضــات الالزمــة  بالطريقــة الــسابقة للتحقُّ

درجات عـىل اختبـار الـوعي الـ(للمعامل اإلحـصائي 

 )1(مــن حيــث  وعــىل اختبــار األداء القرائــي الــصويت،

 مـن )2( وكلمـة،مائـة يف قراءة نص من الصحة القرائية 

أي الوقـت القرائـي، درجات عىل اختبار األداء حيث ال

وقـد ). النص املكون من مائة كلمةلـُمسَتغَرق يف قراءة ا

 وتبنيَّ من. نوع الفئويالبيانات كمية من تبنيَّ أن نوعية ال

فحص البيانات لكل املتغريات الثالثة من خالل الرسوم 

 ولكنهـا ، وجود قيم متطرفـة،Stem-and-Leaf البيانية،

  بحيث تؤثر يف التجانس الذي يسوداليست متطرفة جدً 
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التوزيع وفيام خيتص باعتدالية  .استجابات عينة الدراسة

  وف رينســم - مــن خــالل اختبــار كوملــوجروف للقــيم

)K-S Test(أن قـيم املتغـريات، فقد أظهـرت النتـائج ، 

، ة الكلـامت مـن حيـث الـصحةءالوعي الـصويت وقـرا

، »وقت القـراءة«بخالف متغريِّ قراءة الكلامت من حيث 

 ومن ،أي حادت عن التوزيع االعتدايل ،امل تتوّزع اعتداليً 

ثم تم رفض الفرض الصفري بأن هناك توزيعا اعتـداليا 

ولكن بفحص الرسم البياين فـيام ني؛  التابعينلقيم املتغري

ات ُيلَحـظ أن Normal Q-Q Plotُيعَرف بـ  ، لكل املتغريِّ

ا إىل  عة حول اخلط املستقيم؛ مما ُيعطـي مـؤرشِّ القيم متوزِّ

وفـيام  .العتدايلا تقرب إىل حٍد ما من املنحى أن البيانات

أن املسافة بني القيم إىل فقد ُلوِحظ ،  القيمتجانسبتص خي

حٍد ما عـىل اخلـط متقاربـة مـا أن نتجـه مـن اليـسار إىل 

ف بعـض القـيم،بسبب وهكذا  .اليمني  وأن توزيـع تطرُّ

ات ليس اعتداليً توزيعاالبيانات يبدو   وألن ،ا لكل املتغريِّ

ين مل يتجاوزعدد   فقـد ، لكل صـفتلميذة )30( املختَربِ

 الختبار »سبريمان راو«  اإلحصائيامل املعان الباحثىتبنَّ 

ات املستهدفةما   إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بني املتغريِّ

مع عرض نتـائج التحليـل املُجـرى باسـتخدام معامـل 

 : بريسون كذلك، وذلك فيام ييل

 

 .لبيانات الصف الثالث) القيم التي حتتها خط( وسبريمان  بريسونميلل باستخدام معانتائج التحلي). 5(جدول 

 الوعي الصويت 
الصحة القرائية لقراءة (قراءة الكلامت 

 ) كلمة100نص من 

وقت معاجلة قراءة الكلامت لنص من 

  كلمة100

 2390.  -210.-  الوعي الصويت

  **-843.-   -.411- )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت 

   -.801-**  .238 وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.01(دال عند مستوى ** 

 

ارتبـاط أنه ال يوجد ) 5(اجلدول  وُيظِهر: مالحظة

فـة جـدً ،بني املتغـريات ا وبعـد  مـع وجـود القـيم املتطرِّ

، وهـو أن  فقد انتهى التحليل إىل النتائج نفـسها،حذفها

ئًيا عنـد مـستوى داللـة قيمة االرتباط غـري دالـة إحـصا

، بني متغري الوعي الصويت من جهة ومتغريي األداء 0.05

صحة قراءة الكلامت يف النص، (القرائي من جهة أخرى 

ولكن ُيلحظ وجود عالقة ) والوقت املُستغَرق يف قراءهتا

= ارتباطية سالبة ودالـة إحـصائًيا عنـد مـستوى داللـة 

قراءة «غريي بني مت  لدى تلميذات الصف الثالث0.000

، »وقـت قـراءة الكلـامت« و،»الكلامت قـراءة صـحيحة

؛ ممـا يعنـي أن )- 0.80= ر(وبقيمة ارتبـاط عاليـة جـدا 

الوقت املستغرق يف قراءة الكلامت يقل بشكل كبـري مـع 

الصحة القرائية للكلامت، أي إن قراءهتن للكلـامت عـىل 

نحو صحيح ال يستهلك منهن وقًتا طويًال، وهذا متوقع 
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تلميذات الصف الثالث االبتدائي، الذي يعـد هنايـة من 

ــي ُيفــَرتض فيهــا اكتــساب مهــارة القــراءة  ــة الت املرحل

بمستوى عـاٍل بالقيـاس إىل قرينـاهتن يف الـصفني األول 

والثاين الاليت ماِزْلَن يف مرحلـة أوليـة مـن تعلـم مهـارة 

كام لوحظ أن قيمة االرتباط، وإن كانت صـغرية . القراءة

متغريِّ الوعي الصويت ومتغريِّ قـراءة الكلـامت، جًدا، بني 

كانت قيمًة سالبة، وهذا بخالف ما ُوِجد مـع تلميـذات 

ــاين ــصف الث ــصف األول وال ــرح . ال ــا نط ــذا جيعلن وه

هل ُيمكـن أن يكـون متغـريِّ الـوعي : التساؤلني التاليني

الصويت ال عالقة له البتـة بعـد أن تـصل التلميـذات إىل 

 القراءة، كمرحلة الـصف الثالـث مراحل أعىل يف مهارة

االبتدائي؟ وماذا عن هذه العالقة العكسية املوجودة بني 

ُمتغريِّ الوعي الـصويت ومتغـريِّ الـصحة القرائيـة لقـراءة 

املرتبطة ) الدرجات اخلام(الكلامت؟ إن فحص البيانات 

ــصويت لتلميــذات الــصف الثالــث عــىل  بــالوعي ال

ر أن أداءهـنَّ كـان الوعي الصويت ُيظِهـ«مقياس /اختبار

ــزا؛ فقــد حــصلت كلهــن عــىل الدرجــة القــصوى    ُمتميِّ

ــاك أي تفــاوت )  وفقــا للمقيــاس4( دون أن يكــون هن

بينهن، بخالف أدائهنَّ عىل متغريِّ األداء القرائـي، حيـث 

ُلوِحظ أن هناك تفاوتا يف األداء، وكان املدى للـدرجات 

ىل إن هــاتني املالحظتــني عــ). 100 مــن 95 – 52(اخلــام 

 درجات تلميذات الصف الثالث االبتدائي يف االختبارين

قد ُتفـرسِّ الـسبب يف عـدم اتـضاح طبيعـة العالقـة بـني 

ي الوعي الصويت واألداء القرائي من جهة كـام قـد  متغريِّ

إن الوصـول لنتيجـة مثـل . ُتفرسِّ العالقة العكسية بينهام

هذه قد يستلزم اختباَر صفوٍف أعىل من الـصف الثالـث 

ي األداء اال ــريِّ ــني متغ ــة ب ــث العالق ــأن ُتبَح ــدائي، ك بت

والـوعي الـصويت ) قراءة الكلـامت أو الـنص(القراءئي 

لدى تلميذات من الصف الرابـع االبتـدائي، وربـام مـن 

صفوف أعىل للتأكد من مدى ثبات عدم وجود العالقـة 

ين   .بني املتغريِّ

 :ولإلجابة عن التساؤل الثاين

 بني مهارة الوعي الصويت هل ختتلف طبيعة العالقة

 ؟)األول، الثاين، الثالث(واألداء القرائي تعزى للصف 

يتضح من حتليل بيانات الدراسة أن هناك اختالًفـا 

يف طبيعة العالقة تعزى للـصف بوجـود عالقـة ارتبـاط 

 املُتمثِّـل يموجبة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائ

حيـث ظهـرت يف صحة قراءة الكلامت للـصف األول، 

قراءة (قيمة االرتباط بني الوعي الصويت واألداء القرائي 

وبمعامـل بريسـون قيمـة ) (0.366(تـساوي ) الكلامت

زاد الوعي الـصويت  مما يعني أنه كلام )0.565= االرتباط 

كام أظهرت . لدى التلميذة زادت صحة قراءهتا للكلامت

لـوعي عالقة ارتباطية موجبة بـني متغـريِّ االنتائج وجود 

 من حيـث الصويت ومتغري األداء القرائي لقراءة الكلامت

 االبتـدائي عنـد مـستوى الثـاين للصف الصحة القرائية

 ظهـرت قيمـة االرتبـاط بـني ث، حي0.05 داللة أقل من
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 تساوي) قراءة الكلامت(الوعي الصويت واألداء القرائي 

وظهرت قيمة االرتباط .  قيمة دالة إحصائًياي، وه0.426

كلـام زاد الـوعي  مما يعني أنـه )0.496(ل بريسون بمعام

. القرائيـة لـدهيا الصويت لـدى التلميـذة زادت الـصحة

وهكذا نلحظ أن قيم االرتبـاط كانـت أعـىل نـسبًيا مـع 

منها ) 0.565=قيمة املعامل (الصف األول حيث جاءت 

مع الصف الثاين االبتدائي والتـي جـاءت قيمـة معامـل 

، ومها قيمتان أعىل )0.426=عامل قيمة امل(االرتباط فيها 

من القيمة املوجودة مع بيانات الصف الثالث والتي كان 

ــاط فيهــا  ــوعي )0.141-(معامــل االرتب ــني متغــري ال ، ب

، بني متغـري الـوعي )0.238(الصويت وقراءة الكلامت، و

الصويت ووقت القـراءة رغـم أهنـام قيمتـان غـري دالتـني 

  .إحصائًيا

 .لثالثاإلجابة عن التساؤل ا

 متغـريِّ  خـالل مـن باألداء القرائي التنبؤ يمكن هل

 الصويت؟ الوعي

 

ة بني الوعي الصويت واألداء القرائي لبيانات الصف األول وحتليل التباين األحادي). 6(جدول   نتائج حتليل االنحدار اإلحصائي اخلطي حلساب العالقة التنبؤيَّ

 املتغريِّ التابع
تغريِّ املُ (املُتغريِّ املستقل 

 )الـُمتنبِّئ أو املُفرسِّ 
 ²ر ر

معامل االنحدار 

 (B)غري املعياري 

معامل االنحدار 

 )β(املعياري 
 مستوى الداللة )ف(قيمة 

  319.  565. الوعي الصويت األداء القرائي
16.655  
7.917  

.565  13.124  0.001 

 ) القرائي املُتنبأ هبا من خالل األداء عىل الوعي الصويتالقيم يف األداء (y = 16.655 + 7.917 X: معادلة االنحدار اإلحصائي

 

 بـاملتغريات، فقـد متـت معاجلـة من حيـث التنبـؤ

املتغــريات التــي ُوِجــد أن هلــا عالقــات ارتباطيــة دالــة 

ـح سـابًقا فقـد ُأجـِري حتليـل . إحصائًيا فقـط، كـام ُوضِّ

بني املتغريات ذات العالقة، الوعي االنحدار اإلحصائي 

عـىل ، )قـراءة الكلـامتصـحة (األداء القرائي الصويت و

بيانات تلميذات الـصف األول، وقـد تبـني مـن خـالل 

مـن األداء القرائـي  % 32تقريباأي %،  31.9التحليل أن 

 خالل من املتمثِّل يف صحة قراءة الكلامت ُيمكن التنبؤ به

 ).6انظر اجلدول رقم (متغريِّ الوعي الصويت 

 رقـميف اجلـدول أعـاله ، كام »ف« اختبارإجراء وب

 ، وهـي قيمـة أقـل مـن0.001  =ألفا نلحظ أن قيمة )6(

بعـدم   القائـل الفرض الـصفريرفضمما ُيشري إىل  0.05

ين linear relationة يَّ  عالقة خطِّ وجود أي ( بـني املتغـريِّ

ــ ــة ب ــعأن قيم ــه ، )0 = ر تربي ــة وأن ، F = 13.124بقيم

ا؛ ل إحصائيً ، فإن االختبار دا)29، 1 (=وبدرجات حرية 

ـة إحـصائًيا خطيـة  وبذا نفرتض أن هناك عالقة بـني دالَّ

ين يف املوديل الذي تبنيناه   .املتغريِّ

 فقـد تـمَّ وبالنسبة لبيانات الصف الثاين االبتـدائي

ات ذات  إجراء حتليل االنحدار اإلحـصائي بـني املتغـريِّ

قـراءة صـحة (، الوعي الصويت واألداء القرائـي العالقة
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%، أي تقريًبـا 24.6  وقد أظهـرت النتـائج أن،)الكلامت

من األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلـامت %، 25

ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الصويت لتلميذات 

 ).7انظر اجلدول (الصف الثاين 

 

ة بني ال). 7(جدول  لبيانات الصف الثـاين، وحتليـل ) قراءة الكلامت(وعي الصويت واألداء القرائي نتائج حتليل االنحدار اإلحصائي اخلطي حلساب العالقة التنبؤيَّ

 .التباين األحادي

 املتغريِّ التابع
املُتغريِّ (املُتغريِّ املستقل 

 )الـُمتنبِّئ أو املُفرسِّ 
 ²ر ر

معامل االنحدار 

 (B)غري املعياري 

معامل االنحدار 

 )β(املعياري 
 مستوى الداللة )ف(قيمة 

  246.  496. الوعي الصويت ء القرائياألدا
12.298  
8.950  

.496  9.131 .005 

 )القيم يف األداء القرائي املُتنبأ هبا من خالل األداء عىل الوعي الصويت (y = 12.298 + 8.950 x: معادلة االنحدار اإلحصائي

 

، وهـي 0.005 =ألفـا، نلحظ أن قيمـة Fوباختبار 

 أن الفـرض الـصفري ممـا ُيـشري إىل؛ 0.05 قيمة أقل من

ين بنيوجد عالقة خطية تبأنه ال القائل  أن بـأي ( املتغـريِّ

، F = 9.131بقيمــة يمكــن رفــضه و ،)0 = ²رقيمــة 

ا؛ وبذا  االختبار دال إحصائيً ، فإنَّ 29=  حرية وبدرجات

ة إحصائًيانفرتض أن هناك عالقة خطّية ين  دالَّ  بني املتغريِّ

 ).7 اجلدول رقم ىلانظر إ(ل الذي تبنيناه يف املودِ 

وهكــذا نجــد أنــه ُيمكــن التنبــؤ بــاألداء القرائــي 

لتالميذ الصفوف األولية من خالل مهـارهتم يف الـوعي 

الصويت، وأن ذلك حمصور لـدى تالميـذ الـصف األول 

والثاين االبتدائي حتديًدا دون الـصف الثالـث االبتـدائي 

  .الذي مل يوجد بني متغرياته عالقة ذات داللة إحصائية

الوعي الـصويت وهكذا نجد أن طبيعة العالقة بني 

واألداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف ) الفونيمي(

ـا،األولية فبعـد   تتوقَّف عىل الصف، وأن ذلك ليس عام�

االطالع عىل نتائج التحليل اإلحـصائي للبيانـات التـي 

 ارتباطيـة ةوأظهرت وجود عالقـ ُمجِعت من أفراد العينة

 القرائـي األداء ومتغـري الصويت الوعي متغري بني موجبة

االبتـدائي والثـاين وعـدم دالالهتـا  األول الصفني لدى

إحصائًيا لدى الصف الثالث االبتدائي مما أظهر اختالًفـا 

) الفـونيمي(مهارة الوعي الـصويت يف طبيعة العالقة بني 

 لصالح أفراد عينة الصفني األول والثاين واألداء القرائي

ــدائي، ــائج أن كــام االبت  عــىل %32 و%25( أظهــرت النت

ــوايل ــراءة ) الت ــحة ق ــل يف ص ــي املتمثِّ ــن األداء القرائ م

 الكلامت ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الـصويت

 مدى  ملعرفةاإلحصائي االنحدار وذلك باستخدام منهج

 أن نباآلخر وهو مـا يمكـ التنبؤ يف املتغريين أحد إسهام

دمـة بمزيـد مـن اإلثبـات، وهكـذا تتبناه الدراسات القا

جاءت نتائج البحث احلايل متسقة مع مـا أظهرتـه نتـائج 

الدراسات واألبحاث السابقة يف جمـال الـوعي الـصويت 
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وعالقته باألداء القرائي والتي أشارت يف جمملهـا إىل أن 

األطفــال يف ســنوات تعلــيمهم املبكــرة يــستفيدون مــن 

 أنــه يعــزز مــن تـدريبات الــوعي الــصويت يف القــراءة إذ

استعدادهم القرائي من جهة ومن جهة أخرى فهو فعال 

العـرس (يف التقليل من فشل األطفـال املعرضـني خلطـر 

ــي ــة)القرائ ــه دراس ــفرت عن ــا أس ــن  ، إال أن م ــلٍّ م ك

(Lerkkanen, et al., 2004)،مـن )  م2012هـاليل، ( و

نتائج هي األقرُب لنتائج الدراسة احلالية يف الكشف عن 

، فقد القرائي باألداء وارتباطه الصويت الوعي ة بنيالعالق

 عـن (Lerkkanen, et al., 2004)أظهرت نتائج دراسـة 

بني الوعي الصويت يف بدايـة تعلـيم  وجود عالقة تبادلية

القراءة وأثر تعليم القراءة يف هناية العام لدى العينـة مـن 

تالميذ الصف األول االبتدائي التي أخضعت لالختبـار 

 ثالث مرات ولالختبـار القرائـي أربـع مـرات، الصويت

مـن ) م2012هاليل، ( به نتائج دراسة توكذلك ما جاء

وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــني مهــارات الــوعي 

الصويت ومهارات اللغة لدى عينة من أطفـال الروضـة، 

إال أن هذه الدراسة احلاليَّة تعد مـن الدراسـات األوليَّـة 

 طبيعـة عـن للكـشف رتباطياال املنهج التي استخدمت

القرائـي  واألداء الـصويت الـوعي متغـريي بـني العالقة

 .للصفوف الثالثة األولية

 :خالصة نتائج البحث والتوصيات

ــصائي  ــل اإلح ــائج التحلي ــه نت ــا أظهرت ــا مل وَوفًق

للبيانات التي ُمجِعت من أفراد العينة انتهت الدراسـة إىل 

 :جمموعة من النتائج، وهي ما ييل

راد العينة يمتلكون قـدًرا مناسـًبا مـن مهـارة أن أف

الوعي الصويت واألداء القرائي اجليد، وأن الوقت الـذي 

كام أظهرت أن . استغرقوه يف معاجلة الكلامت كان مناسًبا

هناك عالقة ارتباطية موجبة بني الوعي الـصويت واألداء 

القرائي عنـد تلميـذات الـصف األول والثـاين، دون أن 

تلميذات الـصف الثالـث ال مـن حيـث يكون ذلك مع 

الصحة القرائية وال من حيث الوقت املستغرق يف معاجلة 

الكلامت، وهذا قد يكون نتيجة ألن كل التلميذات كـان 

مستواهن يف الوعي الصويت عالًيا جـًدا، حيـث حـصلن 

مما منـع وجـود )  تقريبا4 من 4(عىل قيم متشاهبة وعالية 

ينتفاوت يف القيم يسمح بإجياد ا وقـد . لرتابط بني املتغريِّ

يتطلب هذا دراسة أخرى مع عينـة أكـرب مـن تلميـذات 

. الصف الثالث االبتدائي لتوثيق هذه النتـائج وتأكيـدها

كذلك ُوِجد أن هناك قيمة ارتباط صـغرية جـًدا وسـالبة 

بني متغري الوعي الصويت ومتغري قـراءة الكلـامت قـراءة 

عة مع الو قت الـُمـستغَرق يف صحيحة، وهي نتيجة ُمتوقَّ

فوجـود الـوعي . القراءة، ولـيس مـع الـصحة القرائيـة

الــصويت ُيفــَرتض أن يــساعد القــارئ عــىل فــك شــفرة 

وبالتايل، قراءهتا بشكل تلقائي ورسيع، وقرص . الكلامت

ة التي يستهلكها يف قراءهتا؛ فوجود عالقة سالبة بـني  املدَّ

ين لبيانات تلميذات الصف الثالث اال بتدائي ُتعد املتغريِّ
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نتيجة مناقضة وُمربِكة ملا هو ُمتوقَّع، مما يـستدعي إعـادة 

الـصف الثالـث (الدراسة عـىل جمتمـع الدراسـة نفـسه 

مع ضبط متغـريات أخـرى قـد تـساعد عـىل ) االبتدائي

كـذلك . اكتشاف وحتديد اجتاه العالقة عىل نحو أكثر دقة

مـن ) %32(النتائج للصف األول االبتـدائي أن أظهرت 

داء القرائي املتمثِّل يف صـحة قـراءة الكلـامت ُيمكـن األ

) %25(، وأن التنبؤ به من خالل متغـريِّ الـوعي الـصويت

األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلـامت  تقريًبا من

يمكن التنبؤ به من خـالل متغـري صف الثاين االبتدائي لل

  .الوعي الصويت

ــني ــلت إىل نتيجت ــة توصَّ ــع أن الدراس األوىل ( وم

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارة الـوعي الـصويت 

واألداء القرائــي عنــد تلميــذات الــصف األول والثــاين 

االبتدائي، واألخرى غيـاب وجـود هـذه العالقـة عنـد 

والتـي ُيمكـن مـن ) تلميذات الصف الثالث االبتـدائي

حيث املبدأ تعميمها إال أن هناك ما جيُدر التنبيـه لـه فـيام 

فمن حيث املبـدأ ُيمكـن تعمـيم . ل بمسألة التعميميتص

الدراسة عىل كل تلميذات الصفوف األوليـة يف اململكـة 

ــة الــسعودية، وذلــك لعــدم وجــود عالقــة بــني  العربي

ات الدراسة والبيئة التي تم سحب العيِّنـة منهـا أو  متغريِّ

أي خصائص أخـرى مل يـتم ضـبطها يف التجربـة، أي ال 

ات تتع لَّق باملتعلِّم واملتعلِّمة ُيمكـن أن تـؤثِّر توجد ُمتغريِّ

ين  الـوعي الـصويت واألداء (يف مسار العالقة بني املتغـريِّ

ين ذاهتام، ولكن مـا زالـت الدارسـة ) القرائي غري املتغريِّ

ــة لكوهنــا إحــصائًيا اكتفــت بثالثــني  تتَّــِصف باملحدوديَّ

تلميذة من كل صف، وهي عينة يف حـدود املقبـول مـن 

امالت اإلحـصائية، ولكـن مـا زالـت هنـاك حيث املعـ

ــة  ــع الدراس ــن جمتم ــرب م ــدد أك ــضمني ع رضورة يف ت

ل البـاحَثِني إمكانيَّـة التعمـيم ويف . للوصول لنتائج ُختـوِّ

ل إليه من نتائج فقد انتهت  العموم وبناء عىل ما تم التوصُّ

الدراسة إىل جمموعة مـن التوصـيات، يمكـن إمجاهلـا يف 

  :النقاط اآلتية

ورة االهتامم بالتدريب عىل الوعي الصويت رض -1

لتالميذ وتلميذات الصف األول االبتدائي ملا له من أثـر 

إجيايب عىل أدائهـم القرائـي وكـذلك أثـره املُتوقَّـع عـىل 

املهارات اللغوية األخـرى مـن حيـث تقلـيص الوقـت 

 .الالزم لقراءة الكلامت مثًال 

زمـة العمل عىل إدخال الربامج العالجيـة الال -2

ــسني  ــستوىلتح ــذ يف م ــدى التالمي ــصويت ل ــوعي ال  ال

 .الصفوف األولية

عقد ورشات عمل ودورات تدريبيـة ملعلـامت  -3

ــتخدام  ــىل اس ــدريبهن ع ــدف ت ــة هت ــصفوف األولي ال

األساليب والوسائل التعليمية املختلفة التي من شأهنا أن 

 .ترفع مستوى الوعي الصويت لدى تلميذاهتن

الـوعي الـصويت عـىل أهنـا النظر إىل تدريبات  -4

حمور أسايس يف بناء الربامج العالجية للتلميذات الـاليت 
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 .يمتلكن مستويات متدنية من مهارة القراءة

 :البحوث والدراسات املقرتحة

ــرتح  ــة، يق ــيات الدراس ــائج وتوص ــوء نت ويف ض

 :الباحثان القيام بالدراسات التالية

ن  احلالية لتشمل عينـة أكـرب مـالدراسةتوسيع  -1

 . جمتمع الدراسة

 َتفحُص طبيعة العالقة بني امتالك دراسةإجراء  -2

مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي لتالميذ الـصفوف 

 . العليا َبدًءا بالصف الثالث االبتدائي

 أخرى هتدف إىل كشف العالقة دراساتإجراء  -3

بني الوعي الصويت واملهارات اللغوية األخرى بعينة أكرب 

ذات وتالميـذ الـصفوف األوليـة ومـن منـاطق من تلمي

 .متنوعة

إجراء دراسات تفحـص العالقـة بـني الـوعي  -4

الصويت ودوره يف حتسني مهـارات قرائيـة أخـرى، عـىل 

سبيل املثـال، ُنطـق احلـروف الـُملتبِـسة عـىل متكلِّمـي 

، /س/، و/ز/، و/ظ/، و/ض/العربية، مثل حـرف 

 . إلخ

ــدف إىل  -5 ــرى هت ــات أخ ــراء دراس ــة إج حماول

الكشف عن دور الوعي الصويت يف تنمية مهارات أخرى 

من مهارات القراءة، مثل مهـارة القـراءة اجلهريـة لـدى 

  .الصفوف األولية
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