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ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر عالمات التشكيل عىل التسمية الرسيعة، لدى التالميذ ذوي 
صعوبات القراءة والعاديني يف الصف الرابع األسايس. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع املنهج الوصفي. 
للتجهيز  الشامل  االختبار  من  الرسيعة  التسمية  لعمليات  الفرعية  االختبارات  التالية:  األدوات  تطبيق  وتم 
السياق(.  ضمن  والكلامت  املنفردة  والكلامت  )للحروف  األبجدية  الرسيعة  التسمية  واختبارات  الصويت، 
الرابع  الصف  يف  والعاديني  القراءة  صعوبات  ذوي  من  وتلميذٍة  تلميٍذ   )200( الدراسة  عينة  حجم  وبلغ 
األسايس بمحافظة مسقط. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا بني ذوي صعوبات القراءة 
أن  عن  أيًضا  النتائج  وأسفرت  العاديني.  لصالح  الرسيعة  التسمية  عمليات  اختبار  أبعاد  مجيع  يف  والعاديني 
عالمات التشكيل ال تأثري هلا عىل رسعة التسمية يف األبجدية العربية عىل مستوى احلروف والكلامت املنفردة، 
بخالف الكلامت ضمن السياق لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة. وانطلقت الدراسة يف تأطريها النظري 
من نظرية العجز املزدوج لتفسري صعوبات القراءة، وأوصت برضورة االهتامم بـ »الرسم الكتايب الشفاف« 
يف اسرتاتيجيات تدريس القراءة والكتابة، وتنمية املعرفة باألصوات القصرية )عالمات التشكيل( لدى ذوي 

صعوبات القراءة؛ ألن الوعي هبذه األصوات يسهم يف رفع مستوى أدائهم القرائي.
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Abstract

The study investigated the effect of diacritics on rapid naming of students with and 
without reading disabilities. The study used the descriptive method and administered 
the following instruments: sub-tests of the Comprehensive Test of Phonological 
Processing (CTOPP), Alphabet Rapid Naming Tests (Letters, Single Words, and Words in 
Text). The instruments were administered to 200 fourth grade students with and without 
reading disabilities in Muscat. The results of the study indicated that there are 
statistically significant differences in all rapid naming tests in favour of students without 
reading disabilities. Results also showed that, excluding words in texts, the use of 
diacritics has no effect on rapid naming at the letter and single word levels of students 
with reading disabilities. The results are discussed within the theoretical framework of 
the double deficits hypothesis of reading disabilities. The study recommends the use of 
transparent orthography in reading and writing instructional strategies, and the 
importance of teaching short vowels (diacritics) to children with reading disabilities 
because knowledge of short vowels contributed to improving reading performance. 
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المقدمة

إذا  التي  األداة  فهي  األكاديمية،  املهارات  تؤثر يف مجيع  التي  األساسية  اللغوية  األنظمة  أهم  القراءة من  ُتعّد 
أمهية  األخرية  السنوات  يف  ازدادت  وقد  املدريس.  النجاح  وضمن  بواسطتها،  التعلم  ق  حقَّ مبكًرا  الطفل  اكتسبها 
دة، وحتتاج إىل متطلبات أساسية سابقة؛  احلديث عن القراءة والطرق املتَّبعة يف تعليمها، فهي تتضمن عمليات معقَّ
ِرها،  ضني خلطر تطوُّ القراءة، أو املعرَّ لذا اجتهت الدراسات إىل الكشف عن األطفال الذين يعانون من مشكالت 
لون حوايل  القراءة يف سن املدرسة يشكِّ الذين يعانون من مشكالت  التقارير إىل أن األطفال  حيث أشارت بعض 

 .)Savage, 2004( من املجتمع، بغّض النظر عن البيئة، أو املستوى االجتامعي، أو اجلنس )%5(

احتلَّت »صعوبات القراءة« Reading Disabilities مكان الصدارة يف جمال صعوبات التعلم، فهي من أكثر 
فئات صعوبات التعلم انتشاًرا وشيوًعا حتى غدت أساًسا ملختلف اضطرابات التعلم )فليترش وليون وفوش وبارنز، 
مهارات  تطوير  طريقة  عىل  يؤثر  الذي  اللغوي  اخللل  أنواع  من  خاص  كنوع  القراءة  صعوبات  وُتعرف   ،)2013

التهجئة ومهارات التعرف عىل الكلامت املنطوقة ومعاجلتها )Snowling, 2001(، ولكن يبدو أن مصطلح »التعرف 
السنوات  القراءة«، يف  تداواًل من مصطلح »صعوبات  أكثر  الكلمة« )Word Recognition( وقراءهتا أصبح  عىل 
تصدره  الذي  العقلية  لالضطرابات  التشخييص  اإلحصائي  الدليل  من  اخلامسة  النسخة  أشارت  حيث  األخرية، 
اجلمعية النفسية األمريكية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fifth Edition إىل 
أن القصور يف مهارات فك الرتميز وصعوبة التعرف عىل الكلامت بطالقة، من أكثر أنامط صعوبات القراءة شيوًعا 

)فليترش وليون وفوش وبارنز، 2013(.

أو  الكلمة بطالقة،  قراءة  القراءة هو صعوبة  يعانون من صعوبات  الذين  يمّيز األطفال  ما  أكثر  أن  واحلقيقة 
هتجئتها، سواء أكانت هذه الكلمة منفردة أم ضمن السياق، وال يتمكن الطفل من االستيعاب يف أثناء القراءة إذا كان 
يواجه صعوبات كبرية يف التعّرف عىل الكلامت؛ لذا يعترب الباحثون أن »تعّرف الكلامت املنفردة« متغرٌي يمكن دراسته 
وتتبع أثره وقياسه من خالل رسعة التسمية Naming، فالكلمة املرئية تتطلب جتهيًزا وهتيئًة يف الذاكرة ليتم التلفظ هبا 
شفهيًّا Verbal Label ويستغرق ذلك زمنًا قياسيًّا عند القارئ. ومن أجل ذلك فإن اكتساَب القراءة، واهلجاء بشكل 
خاص، عملية عسرية عىل األطفال؛ حيث يتطلب تنمية كافية للقدرات املعرفية والنفسية اللغوية، وقد تكون هذه 
العملية أكثر تعقيًدا وحتّدًيا بالنسبة إىل أطفال ذوي االستعداد املنخفض؛ وذلك بسبب التعقيد اللغوي لنظام الكتابة 

.)Taha, 2013( يف اللغة

الصوتية  سامهتا  يف  ختتلف  كام   ،Orthographies كتابتها  أنظمة  يف  اللغوية  األبجديات  ختتلف  عام،  وبوجه 
القراءة يف خمتلف  الكشف عن ذوي صعوبات  به كعامل مهم يف  يزداد االعرتاف  أمر  وخصائصها اهلجائية، وهو 
اللغات، ومن مميزات األبجدية العربية وجود نوعني من التمثيل األورثوجرايف، النوع األول: التمثيل األورثوجرايف 
الشفاف Shallow Orthographies والذي يدعم عمليات التعرف عىل الكلامت املطبوعة، وذلك استناًدا إىل املعاجلة 
الصوتية؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن البنية الصوتية للكلمة املطبوعة يمكن استعادهتا بسهولة من املادة املطبوعة 
عن طريق تطبيق قاعدة التحويل التطابقي بني الفونيم واجلرافيم Grapheme-To-Phoneme Conversion. فعىل 
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سبيل املثال، يف نظام الكتابة العربية القائمة عىل عالمات التشكيل، يكون التطابق والتمثيل بني األحرف واألصوات 
متناسًقا، فاللغة املنطوقة هنا تصور اللغة املكتوبة، والتطابق والتمثيل بني التهجئة والنطق بسيط وواضح ومبارش إىل 
حد أن القارئ، يف هذه األورثوجرافية، يمكن أن يتوقع إعادة الرتميز الصويت Phonological Recoding تلقائيًّا. 
والذي   Opaque Orthographies املبهم  األورثوجرايف  التمثيل  وهو  ذلك،  من  النقيض  فعىل  الثاين  النوع  وأما 
املثال يف  املرئية )شكل الكلمة كصورة خطية(. فعىل سبيل  ُبنَِيْت عليها الكلامت  التي  النمطية  ُيوّلد دعاًم للرتاكيب 
نظام الكتابة العربية اخلالية من عالمات التشكيل يضعف التطابق الصويت، أو إعادة الرتميز الصويت ويكاد خيتفي، 
عىل  خاصة   Homograph Phenomenonاللفظي باملشرتك  يسمى  ما  أو  اللفظي،  التجانس  لذلك  نتيجة  ويظهر 
مستوى الكلامت الثالثية كـ: )َكَتَب، ُكتَِب، ُكُتُب...إلخ( )Al Ghanem & Kearns, 2015( فالقراء يف مثل هذه 
 Printed Word’s Visual-Orthographic Structure األورثوجرافية املبهمة يعتمدون عىل البنية املرئية املطبوعة
وال يستندون عىل املعاجلة الصوتية، بل يتم استدعاء الكلمة، أو اسرتجاعها صوتيًّا عن طريق الصورة العقلية للكلمة 
Mental Lexicon؛ ألن قواعد الرتميز الصويت ال تساعد عىل توليد املعلومات الصوتية للكلامت املطبوعة والوصول 

.)Frost, 2005( إليها معجميًّا

التأثري  مدى  عىل  الضوء  تسلط  النطاق  واسعة  اللغوية  الدراسات  من  سلسلة  األخرية  اآلونة  شهدت  وقد 
األورثوجرايف يف اللغة عىل رسعة إدراك الكلامت املرئية – املطبوعة )Taha, 2013(. فعىل سبيل املثال، وجد بعض 
الباحثني أن اختفاء عالمات التشكيل يف الرسم الكتايب للكلمة يعيق أداء القارئ املبتدئ، ويؤثر عىل عملية الفهم 
واالستيعاب يف أثناء القراءة )Maroun & Hanley, 2017(؛ وذلك بسبب التشابه الذي سيظهر بني الكلامت عندما 
Vocalization، ويف املقابل فإن إظهار عالمات التشكيل يف الرسم الكتايب للكلمة يمثل  تكون جمردة من الضبط 
 Maroun &( ا، وبالتايل فهي تزيد من وقت القراءة عبًئا إدراكيًّا للقارئ املبتدئ أثناء معاجلته للكلامت املطبوعة برصيًّ
 Eviatar & Ibrahim,( وتنتج عنها محولة برصية تؤثر يف التوقيت، وتبطئ املعاجلة يف أثناء القراءة )Hanley, 2017

2000(. وعىل النقيض من ذلك كشفت دراسات أخرى أن عالمات التشكيل توفر للقارئ مورًدا صوتيًّا مهامًّ يساعد 

تؤدي  )Abu-Rabia, 2001(، وأهنا  القرائي  املستوى  النظر عن  الكلامت، وحتديد هويتها برصف  التعرف عىل  يف 
 Ibrahim,( )إىل ارتفاع أداء مؤرش الدقة يف قراءة الكلامت لدى خمتلف القراء )العاديني، أو ذوي صعوبات القراءة
أن  إىل   )Abu-Rabia, 2007( ربيعة أيب  نسبيًّا، حيث أشارت دراسة  النتائج غري مستقرة  2013( ولكن تظل هذه 

ضبط التشكيل مل يرتبط بمهارات القراءة لدى طالب الصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاين عرش، عىل الرغم 
من أن النص املضبوط يكون غالًبا سهاًل وميرًسا يف القراءة من حيث الدقة والفهم القرائي، حيث شملت الدراسة 
)140( مشارًكا من خمتلف األعامر، تم اختبار مجيع املشاركني عىل عدة مقاييس معرفية للقراءة كـ: )تسمية الكلامت 
الكتابة  صورتني:  عىل  املقاييس  تلك  يف  النصوص  متثيل  وتم  والتهجئة(،  الزائفة،  غري  الكلامت  وتسمية  احلقيقية، 
املشكلة، والكتابة غري املشكلة. وقد أوضح أبو ربيعة أن ميزة عالمات التشكيل أهنا تضيف مساندة للرتميز الصويت 

.)Abu-Rabia, 2001( يف الذاكرة العاملة، مما يسّهل التعرف عىل الكلامت

وعىل ما يبدو، فإن هناك إمجاًعا بني الباحثني العرب، كام يذكر )البحريي وحمفوظي، 2014(، حول أمهية عالمات 
احلركات  )رموز  العربية  اللغة  يف  النوعية  األورثوجرافية  املالمح  وأن  مبكًرا،  القراءة  اكتساب  عملية  يف  التشكيل 
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التشكيل يف  فعالمات  املبكرة،  باملراحل  املرئية   – البرصية  الكلامت  تعرف  تؤثر عىل  أن  يمكن  والتنوين(  القصرية 
األوىل، ولكن  املراحل  القراءة يف  مهارة  لتعلم  القراءة واهلجاء، فهي رضورية  دوًرا حاساًم يف  تلعب  العربية  اللغة 
 Abu-Hamour,( ملا بعد الصف الرابع واملراحل املتقدمة، فإن نتائج األبحاث ال تزال غري واضحة يف هذا الصدد
Al-Hmouz & Kenana, 2013(، ومن هنا جاء اختيار عينة الدراسة احلالية. ويرى الباحثون يف الدراسة احلالية 

أن الدراسات السابقة يف األورثوجرافية العربية بحثت حتديًدا أثر عالمات التشكيل يف نطاق مكون من مكونات 
 Wolf & Katzir-Cohen,( الطالقة القرائية، عىل اعتبار أن الطالقة يف القراءة تتضمن مكونني ومها الرسعة والدقة
فك  يف  القارئ  يستغرقه  الذي  الوقت  إىل  فتشري  الرسعة  وأما  الكلامت،  ترميز  فك  صحة  بالدقة  ويقصد   .)2001

الرتميز؛ لذلك فإن النتائج التي أظهرهتا تلك الدراسات اقترصت فقط عىل الكلامت املنفردة والكلامت ضمن السياق 
)احلرف،  األورثوجرافية  املستويات  احلالية بحثت خمتلف  الدراسة  أن  املجردة، يف حني  إىل احلروف  التطرق  دون 

الكلمة املنفردة، الكلمة ضمن السياق( لدى العاديني وذوي صعوبات القراءة.

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة 

اكتساب مهارة القراءة وتطورها:

سنوات، حيث إن  إن اكتساب نطق األصوات مجيعها يف لغة األطفال نطًقا صحيًحا حيتاج إىل فرتة من 7-5 
الطفل يف عمر سنتني ينطق عدًدا حمدًدا من األصوات، بينام تزداد هذه األصوات مع تقدم العمر، وبعمر السادسة، أو 
ا لتعلم اللغة املكتوبة:  السابعة يصبح الطفل قادًرا عىل نطق معظم األصوات املوجودة يف لغته وبذلك يكون مستعدًّ
)االستامع  الشفهية  اللغة  اكتساب  بعد  القراءة  مهارة  الطفل  يتعلم   .)2012 وآخرون،  الديار  )أبو  والكتابة  القراءة 
والكالم(، وذلك عرب مراحل مرتابطة متعددة، تعتمد كل مرحلة منها عىل املرحلة السابقة، وقد تتداخل املراحل 
من  عدًدا  يتطلب  ذلك  فإن  إليها،  والوصول  القراءة  مهارة  اكتساب  من  الطفل  يتمكن  وحتى  بعض،  مع  بعضها 
 Taibah( واالسرتجاع اآليل، أو التلقائية Phonological Awareness القدرات اإلدراكية واللغوية كالوعي الصويت

 .& Haynes, 2011) Automaticity

ا عند حوايل 3 سنوات من عمر  وقد أشارت األبحاث احلديثة إىل أن هذا الوعي قد يتطور يف وقت مبكر جدًّ
الطفل، وربام حتى يف وقت سابق اعتامًدا عىل نمو الطفل وتطوره )Reiter, 2002(. والوعي الصويت يأيت قبل مهارات 
واملزج  عليها  الدالة  احلروف واألشكال  بني  التمييز  أو  احلروف وأشكاهلا،  بني  املطابقة  فالقدرة عىل  الشفرة،  حل 
والتجزئة بني األصوات...الخ من مهارات التهجئة تأيت نتيجة تطور الوعي الصويت عند الطفل )مريرسومريرس، 
الوعي  العجز يف  أن  إىل  تشري  التي  البحثية  األدلة  ا من  تراكمت كمية كبرية جدًّ املايض  العقد  2008(. وعىل مدى 

 Schatschneider, Carlson, Francis,( يذكر كل من  القراءة كام  تعلم  وثيًقا بصعوبات  ارتباًطا  يرتبط  الصويت 
Foorman & Fletcher, 2002(؛ ألن األطفال الصغار الذين يفتقرون إىل هذا النوع من الوعي قد ال يستطيعون 

بني  اهلجائية  العالقات  إنشاء  طريقة  عىل  بدوره  يؤثر  وهذا  وهنايتها،  ووسطها  الكلامت  بداية  يف  األصوات  حتديد 
القراءة،  عملية  يف  هاًما  مكوًنا   Automaticity التلقائية  متثل  كام  وقراءهتا.  الكلامت  لتوليد  واألشكال  األصوات 
وتعرف التلقائية يف القراءة بأهنا تلك املرحلة التي يتمكن فيها الطفل من فك التشفري للكلامت املكتوبة بشكل سهل 
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وسلس وبدون بذل الكثري من اجلهد )طيبي وآخرون، 2009(. ومع حتسن »التلقائية« تصبح عملية القراءة سهلة 
يف األداء مما يضاعف االهتامم نحو النظر إىل العمليات العليا يف سياق القراءة، والرتكيز عليها، االهتامم هبا؛ لذا يرى 
الباحثون أن الُبطء يف التلقائية قد يكون عالمة عىل الصعوبات يف املعاجلة األورثوجرافية، وليس يف املعاجلة الصوتية. 
فاألطفال الذين يعانون من البطء يف التسمية التلقائية الرسيعة غري قادرين عىل حتديد جرافيامت برسعة كافية لدعم 

.)Bowey, McGuigan & Ruschena, 2005( اإلدراك الذي يساعد عىل تعرف »الكلمة« بفعالية

القرن  تسعينيات  التي ظهرت يف   The Double-Deficit Hypothesis املزدوج  العجز  نظرية  لذلك قدمت 
املايض حتلياًل مغايًرا ملا سبق يف البحث القرائي يف هذا الصدد، وذلك بالقول إن بعض االختالفات يف القراءة قد 
صلة  ذا  يكون  قد  اآلخر  وبعضها  الرسيعة،  التسمية  يف  وصعوبات  الكلمة  قراءة  يف  التلقائية  بعدم  صلة  ذا  يكون 
 .)Swanson, Trainin, Necoechea & Hammill, 2003( باملعاجلة الفونولوجية وصعوبات يف الوعي الصويت
وتقرتح النظرية أن التسمية الرسيعة واملعاجلة الفونولوجية هي مصادر خمتلفة لصعوبات القراءة، وبحسب معطيات 
بينام  فقط،  الصويت  الوعي  يف  لقصور  صعوباهتم  ترجع  القراءة  بمشكالت  املصابني  األطفال  بعض  هناك  النظرية 
يوجد أطفال آخرون ترجع صعوباهتم لقصور يف رسعة التسمية، وهناك فئة ثالثة تعاين من قصور يف كل من الوعي 
الصويت ورسعة التسمية مًعا، وهذا ما يطلق عليه »القصور املزدوج«. )Vukovic & Siegel, 2006( ويرى الباحثون 
الديار  )أبو  الصويت  الوعي  القراءة ال تساهم هبا مهارات  الرسيعة تساهم يف تطوير مهارات فرعية يف  التسمية  أن 

وآخرون، 2012(.

خصائص األورثوجرافية )الرسم الكتايب( يف اللغة العربية

 Maroun &(العامل حول  شخص  مليون   280 من  يقرب  ملا  األم  اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  من  الرغم  عىل 
Hanley, 2017( إال أن قدًرا ضئياًل نسبيًّا من األبحاث العلمية قام بدراسة العمليات املعرفية التي تشارك يف قراءة 

متيزها عن  العربية  األورثوجرافية  متعددة يف  فنية  فهناك جوانب  ذلك  عليها، ومع  الضوء  العريب وسلطت  النص 
لألنظار وداعية  مثرية لالهتامم وحمطة  العربية  األورثوجرافية  أن جيعل  األورثوجرافيات األخرى، وهذا من شأنه 
للدراسة )Maroun & Hanley, 2017( إال أن هناك عدًدا من اخلصائص للنموذج الكتايب يف العربية، أونمط الكتابة 

 :)Al Ghanem & Kearns, 2015(يف العربية وهي حسب

األشكال الكتابية، أواخلطية ألصوات العلة القصرية )الفتحة والضمة والكرسة( يف العربية ختتلف عن أشكال 
– ت ... ي(، فهي بمنزلة رموز أو عالمات مستلقة ومعزولة، تظهر أعىل، أو أسفل  – ب  احلروف األبجدية )أ 
احلرف، ويتم توظيف هذه العالمات »أصوات العلة القصرية« )Short Vowel Markers( يف الكتابة القائمة عىل 
التشكيل فقط، ويتم إخفاؤها يف الكتابة العادية املعتادة )Non-Vowelized Texts(. إن الكتابة اخلالية من التشكيل 
ينتج عنها ما يعرف بـاملشرتك اللفظي أي ظهور ألفاظ تشرتك يف الرسم الكتايب ويف اللفظ وتتابني يف املعنى والداللة 

مثل: )كلمة »العم« تعني أخا األب، وتعني اجلمع الكثري(. 

عىل الرغم من أن الكتابة العربية كتابة متصلة احلروف يف صياغة بناء الكلمة، إال أن األحرف املتصلة يف العربية 
عددها 22 حرًفا فقط من بني 28 حرًفا يف األبجدية العربية. واالتصال احلريف يف العربية نوعان: األول اتصال من كال 



جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر164

اجلانبني، والثاين اتصال من جانب واحد )اجلانب األيمن(، هذه امليزة األورثوجرافية ينتج عنها نوعان من املسافات 
داخل النص العريب: أواًل املسافات التي حتدث داخل بنية الكلمة الواحدة نتيجة االتصال احلريف، واملسافات التي 

متثل احلدود بني الكلامت يف سياق اجلملة.

يعتمد رسم شكل احلرف يف العربية عىل موقعه ضمن الكلمة )أول الكلمة – وسط الكلمة – آخر الكلمة – أو 
العريب )شكل  أنواع اخلط  لتعدد  نتيجة  قياسية  بأشكال غري  ترسم  حرف معزول منفصل( وهناك بعض احلروف 
حرف اهلاء يف خط الرقعة وشكل حرف اهلاء يف خط النسخ(، ويتكون النص العريب من 28 حرًفا، يمتاز 15 حرًفا 
منها بالتنقيط )أعىل، أو أسفل احلرف( و13 حرًفا من غري التنقيط، وبالتايل فإن للنقاط أمهية بالغة يف الرسم العريب 

وختتلف يف عددها )واحدة، أو اثنتان، أو ثالثة( ويف موقعها )أسفل، أو أعىل احلرف(.

مشكلة الدراسة:

يف  األول  الصف  بعد  القراءة  عىل  تؤثر  تعد  مل  الصويت  الوعي  مقاييس  أن  إىل  الدراسات  من  عدد  تشري 
األورثوجرافية املتسقة، أو الشفافة، ويف الوقت نفسه فإن الدور التنبؤي للتسمية الرسيعة يف األورثوجرافية املتسقة 
 )Swanson, Trainin, Necoechea & Hammill, 2003(. مقابل األورثوجرافية غري املتسقة ال يزال قيد املناقشة
وقد جادل العديد من الباحثني يف أن التسمية التلقائية الرسيعة تعترب مؤرًشا داالًّ للقراءة يف اللغات املتجانسة أكثر 
مما هو احلال يف اللغات غري املتجانسة، وكذلك تلعب التسمية الرسيعة دوًرا أكرب مقارنة بالوعي الصويت يف تطوير 
القراءة يف األورثوجرافية املتسقة )Vukovic & Siegel, 2006(، إال أن بعض الباحثني ادعى أن التسمية الرسيعة 
 Araújo( أقل أمهية بصورة جمملة من الوعي الصويت بغض النظر عن شفافية النص، أو مستوى العمق األورثوجرايف

.)et al., 2011

وخالصة نتائج الدراسات أكدت أن أداء الطفل يف مهام التسمية التلقائية الرسيعة يعكس قدرته عىل اسرتجاع 
الرموز الصوتية للكلامت املرئية املألوفة، والتي هي خمزنة يف الذاكرة طويلة املدى )أبو الديار وآخرون، 2012(، وحقيقة 
إدراك الكلامت املرئية، أو البرصية ومعرفتها يعتمد عىل التمثيل األورثوجرايف )الرموز التي تستخدم للكتابة يف لغة 
من اللغات(، حيث إن الكلامت املطبوعة )البرصية( يتم صياغتها وفق أنظمة الكتابة اللغوية وقواعدها، فاكتساب 
مهارات القراءة يعتمد عىل إنشاء عدد كبري من التمثيالت األورثوجرافية إلدراك الكلامت يف الذاكرة طويلة املدى 
)Bowey et al., 2005(، ولعل األمر قد يكون خمتلًفا يف اللغة العربية يف هذا السياق، فهي لغٌة استثنائية وهلا صفاهتا 
مهارات  تعلم  ا يف  دوًرا حموريًّ الصفات  تلك  )الفونيم(، وتلعب  والنطق  )اجلرافيم(  الرسم  اخلاصة هبا يف  اللفظية 
القراءة وتطّورها )البحريي وحمفوظي، 2014(، فثمة نوعان من التمثيل األورثوجرايف يف العربية، كام مر معنا سابًقا، 
النوع األول: يعطي متثياًل صوتيًّا كاماًل للكلمة )الكتابة مع عالمات التشكيل(، والنوع الثاين: يعطي متثياًل جزئيًّا 
للكلمة )الكتابة اخلالية من عالمات التشكيل(. والنوعان يستخدمان بصورة، أو بأخرى يف منهاج التعليم األسايس 
لتعلم القراءة والكتابة، أو اللغة املكتوبة، ففي املناهج الدراسية يف سلطنة عامن يقرأ الطالب النصوص بعالمات 
جزئيًّا  ولكن  التشكيل  بعالمات  نصوًصا  ويقرؤون  الرابع.  إىل  األول  من  األوىل  احللقة  صفوف  يف  كليًّا  التشكيل 
نصوًصا  ويقرؤون  التاسع.  إىل  اخلامس  من  الثانية  احللقة  القصرية( يف صفوف  الصوائت  دون  الصوامت  )ظهور 

خالية من عالمات التشكيل ابتداًء من الصف العارش )املديرية العامة للتخطيط وضبط اجلودة، 2017(.
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واستناًدا إىل ما سبق يتضح أن وظيفة التشكيل يف الكتابة العربية هي توصيل البنية الصوتية للقارئ من خالل 
الكلمة املطبوعة املرئية، ووظيفة رسعة التسمية هي إدراك قراءة الكلمة املطبوعة بتلقائية ومعاجلتها. فهل لعالمات 
التشكيل يف نظام الكتابة العربية تأثري فارق )يف حالة ظهورها، أويف حالة اختفائها( عىل رسعة إدراك الكلمة، أو عىل 
تسميتها وخاصة يف املراحل التعليمية األوىل عند ذوي صعوبات القراءة؟ وكيف يكون األمر لدى العاديني يف هذا 
الصدد؟ إن الدراسة احلالية تسعى لإلجابة عن السؤال اآليت: ما أثر عالمات التشكيل عىل التسمية الرسيعة لدى 

طلبة ذوي صعوبات القراءة والطلبة العاديني؟ 

أسئلة الدراسة

من خالل السؤال الرئيس للدراسة يمكن صياغة األسئلة الفرعية عىل النحو اآليت: . 1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات القراءة والطلبة العاديني يف . 2
رسعة تسمية )األلوان – األعداد – األشياء(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات القراءة والطلبة العاديني . 3
بعالمات  السياق(  ضمن  الكلامت   – املنفردة  الكلامت   – )احلروف  األبجدية  الرسيعة  التسمية  عمليات  يف 

التشكيل ودون عالمات التشكيل؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات القراءة يف عمليات التسمية . 4
الرسيعة األبجدية )احلروف – الكلامت املنفردة – الكلامت ضمن السياق( بعالمات التشكيل ودون عالمات 

التشكيل؟ 

الرسيعة . 5 التسمية  عمليات  يف  العاديني  الطلبة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
األبجدية )احلروف – الكلامت املنفردة – الكلامت ضمن السياق( بعالمات التشكيل ودون عالمات التشكيل؟

أهمية الدراسة 

تبحث هذه الدراسة أثر عالمات التشكيل عىل التسمية الرسيعة لدى الطلبة ذوي صعوبات القراءة والعاديني، 
وعليه تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتصدى ملعاجلته، واألمهية التي تسعى لتحقيقها يمكن 

إجيازها فيام ييل:

تستمد الدراسة احلالية أمهيتها النظرية من كوهنا تتناول متغرًيا مستحدًثا يف جمال تشخيص صعوبات القراءة 	 
)رسعة التسمية( وفًقا لنظرية العجز املزدوج، وتزداد هذه األمهية نتيجة قلة الدراسات يف البيئة العربية يف هذا 
العربية عموًما ما زال يف بدايته يف نظر  القراءة والكتابة يف الدراسات  الصدد، فالبحث يف اكتساب مهارات 

بعض الباحثني )البحريي وحمفوظي، 2014(.

التطبيقي يف تسليط الضوء عىل طبيعة نظام الكتابة العربية )إظهار 	  تتمثل أمهية الدراسة احلالية عىل املستوى 
وإخفاء عالمات التشكيل( ودورها يف إحداث صعوبات القراءة، األمر الذي سيسهم يف تصميم وبناء الربامج 

اإلرشادية والعالجية لذوي صعوبات التعلم النوعية. 
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التعليم 	  املدارس  التعلم يف  معاجلة صعوبات  برنامج  معلمي  مساعدة  الدراسة يف  نتائج هذه  توظيف  حماولة 
األساس علی توفري أفضل ممارسات يف حجرات الدراسة عند تطبيق طرق تدريس القراءة لذوي صعوبات 

التعلم النوعية. 

حدود الدراسة 

الصف  من  األسايس  التعليم  مرحلة  مسقط،  بمحافظة  السيب  والية  يف  احلكومية  املدارس  املكانية:  احلدود 
األول حتى الرابع.

احلدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل العام الدرايس )2018-2017(.

احلدود البرشية: طلبة الصف الرابع األسايس من ذوي صعوبات القراءة والعاديني.

مصطلحات الدراسة 

)Vocalization or Diacritical( التشكيل

التشكيل يف اللغة يقصد به الصورة والصفة التي يوجد فيها اليشء، أو اهليئة التي يبدو عليها، وثمة أصوات 
يف العربية توضع رموزها فوق غريها من الرموز، أو حتتها، كعالمات املصوتات القصرية الثالثة )الفتحة والكرسة 
والضمة( حني يتم وضعها فوق احلروف، أو حتتها يف الكتابة العربية، وتشكل هذه احلركات الثالث، أو الصوائت 
الكلمة  نطق  خيتلف  وبذلك  )احلروف(،  الصوامت  حددته  الذي  الداليل  اإلطار  داخل  املختلفة  الصيغ  القصرية 

وداللتها باختالف تلك احلركات )عبده، 2010(.

ويعّرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنه: العالمات )Diacritical Marks( التي تظهر فوق، أو أسفل بنية الكلمة 
املكتوبة؛ لتمثيل احلركات الثالث: الفتحة والكرسة والضمة. 

)Naming Speed( رسعة التسمية

التسمية هي القدرة عىل التلفظ الشفوي لعدد من املثريات املرئية – املألوفة، ويتم عرضها عادة بشكٍل متواٍل، 
التلقائية يف السلوك،  لتتوّلد  القدرة اإلرساع  كاألرقام، أو األشياء، أو األلوان، أو األبجديات، ويتطلب أداء هذه 
ولقياس هذه القدرة بأرسع وقت ممكن ُتطبق جمموعة مهامٍّ يطلق عليها »التسمية التلقائية، أو اآللية الرسيعة« ويتم 
 Bowey, McGuigan & Ruschena, 2005 ; Kirby, Georgiou,(تسجيل الزمن املستغرق ألداء هذا املهام بالثواين
Martinussen & Parrila, 2010( 	 ويف الدراسة احلالية تم تصميم أداة لقياس التسمية التلقائية الرسيعة، تعتمد 

عىل هذه الفكرة.

)Reading Disabilities( صعوبات القراءة

أشار رامس وزمالؤه )Ramus et al., 2003( إىل أن صعوبات القراءة تتمثل يف: قلب األحرف وتبديلها، 
وحذف بعض الكلامت، أو أجزاء منها، وضعف التمييز بني حروف العلة، وإبدال بعض الكلامت بأخرى هلا املعنى 
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نفسه، وتكرار قراءة الكلمة، أو اجلمل أكثر من مرة دون مسّوغ، وقراءة اجلملة بطريقة رسيعة وغري واضحة، أو 
بطريقة بطيئة، وإضافة بعض الكلامت، أو املقاطع، أو األحرف غري املوجودة إىل الكلمة املقروءة، وضعف التمييز 
كتابة.  واملختلفة  لفًظا  املتشاهبة  األحرف  بني  التمييز  ضعف  وكذلك  لفًظا،  واملختلفة  كتابة  املتشاهبة  األحرف  بني 

وصعوبة تتبع مكان الوصول يف القراءة، واالنتقال من هناية السطر إىل بداية السطر التايل. 

منهجية الدراسة

عينة الدراسة:

طالًبا   )30( عىل  اشتملت  االستطالعية  فالعينة  أساسية.  وعينة  استطالعية،  عينة  من  الدراسة  عينة  تكونت 
وطالبة من غري أفراد العينة األساسية، وقد استخدمت هذه العينة يف حساب ثبات أدوات الدراسة، وتم اختيارها 
بصورة عشوائية بسيطة من الطلبة العاديني يف الصف الرابع األسايس. وأما العينة األساسية فاشتملت عىل )200( 
طالب وطالبة من ذوي صعوبات القراءة والعاديني، موزعني يف مخس مدارس حكومية للحلقة األوىل )1-4(، تم 
اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من قائمة مدارس الوالية والتي تضم )27( مدرسة. ويوضح اجلدول )1( توزيع 

عينة الدراسة.

جدول )1(

توزيع عينة الدراسة حسب املجموعة والنوع

املدرسة
العادينيذوي صعوبات القراءة

املجموع
إناثذكورإناثذكور

98151547األوىل

119101040الثانية

1010101040الثالثة

137101040الرابعة

11125533اخلامسة

54465050200املجموع

خطوات اختيار أفراد العينة األساسية:

أوًل: األطفال ذوو صعوبات القراءة )100( تلميذ وتلميذة، تم اختيارهم بطريقة قصدية من غرف صعوبات  	
ذوي  للطلبة  غرف  بإنشاء   2007 عام  منذ  عامن  سلطنة  يف  التعلم  صعوبات  برنامج  تطبيق  تم  حيث  التعلم، 
صعوبات التعلم، يتم فيها تلقي التدريس اإلضايف والتدخالت العالجية املختلفة من خالل معلم متخصص، 
هو معلم صعوبات التعلم، والذي يتم تأهيله من خالل حصوله عىل التدريبات املختلفة أثناء اخلدمة ودبلوم 
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تشخيص  إجراءات  وتتضمن  قابوس.  السلطان  جامعة  مع  بالتعاون  تم  برنامج  وهو  التعلم،  صعوبات 
صعوبات التعلم، طبًقا لوزارة الرتبية والتعليم، االعتامد عىل مدخل التعارض بني التحصيل واالستعداد من 
خالل حساب درجة ذكاء الفرد عىل أحد اختبارات الذكاء وحساب درجة حتصيله وحساب التباين بمقدار 2 
انحراف معياري، كام يتضمن استخدام حمك االستبعاد من حيث التأكد من أن سبب الفجوة يف التحصيل ليس 
الذهنية وغريها من االضطرابات  أو اإلعاقة  بإعاقات حسية،  أو اإلصابة  ثقافية واجتامعية،  راجًعا لظروف 
التي يمكن أن تؤثر عىل التحصيل وتتداخل مع صعوبات التعلم بوجه عام، وصعوبات القراءة بوجه خاص 

)املديرية العامة للتقويم، 2016(. 

ثانًيا: عينة األطفال العاديني )100( تلميذ وتلميذة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة كالتايل: 	

قامت معلمة اللغة العربية بتحديد هؤالء التالميذ من مجيع شعب الصف الرابع باملدرسة، استناًدا إىل أن الطفل 
العادي هو الطفل الذي ال يعاين نقًصا يف جممل قدراته العقلية واحلسية واحلركية وسلوكه االجتامعي، فال حيتاج إىل 
خدمات تربوية خاصة له لتطوير قدراته، أو حتسينها، ومن حيث حتصيل القراءة فهو يتقن مهارات القراءة األساسية، 
Talented Child الذين يتاميزون عن أقراهنم برسعة البدهية والذكاء  مع احلرص عىل استبعاد األطفال املوهوبني 
الفني. وقامت املعلمة بإعداد  التعلم والقدرة عىل الطالقة ورسعة اإلدراك والفهم والتفوق الدرايس، أو  ورسعة 
قائمة تضم أسامء الطلبة العاديني من مجيع شعب الصف الرابع يف املدرسة، واختار الباحثون من القائمة أفراد العينة 

عن طريق القرعة.

أدوات الدراسة

 Wagner, Torgesen & Rashotte,( أوًل: الختبار الشامل للمعاجلة الصوتية لواجنر، تورجيسن وروشتل
)1999

التسمية  التسمية الرسيعة فقط وهي:  املرتبطة بعملية  الدراسة احلالية االختبارات  الباحثون يف  وقد استخدم 
الرسيعة لألشياء، والتسمية الرسيعة لأللوان، والتسمية الرسيعة لألعداد. ويتضمن كل اختبار من هذه االختبارات 
الفرعية )72( شكاًل مقّساًم عىل نموذجني )أ(، )ب(. حيث يعرض النموذج األول للطالب، ثم يطلب منه تسمية 
املثريات، مبتدًئا من اليمني يف النسخة العربية، بأرسع ما يمكن. ثم ينتقل إىل النموذج الثاين، وحيسب الزمن وعدد 
األخطاء لكل نموذج. وتقيس هذه االختبارات الرسعة التي يستطيع هبا الطالب تسمية املثريات املختلفة )األلوان – 
األعداد 	 األشياء(. وتم حساب الدرجة الكلية عىل أهنا جمموع الثواين التي استغرقها املفحوص يف تسمية املثريات 

يف النموذجني )أ(، )ب(.

اخلصائص السيكومرتية لالختبار

صدق الختبار 

قياسه  سيتم  الذي  املجال  بتحديد  قاموا  حيث   (Face Validity) الظاهري  الصدق  عىل  الباحثون  اعتمد 
حتديًدا واضًحا )عمليات التسمية الرسيعة( من االختبار الشامل للمعاجلة الصوتية املشار له سابًقا، واختاروا ثالثة 
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اختبارات فقط تتعلق باملجال، وهي اختبار التسمية الرسيعة لأللوان، واختبار التسمية الرسيعة لألعداد، واختبار 
التسمية الرسيعة لألشياء. ومل تعتمد هذه االختبارات الفرعية عىل نصوص يف الرتمجة حيث اشتملت عىل مثريات 

إدراكية فقط.

وقام الباحثون ببناء جمموعة مماثلة من االختبارات باللغة العربية عىل نفس النمط واملحتوى والشكل: 

الباحثون باعتامد نفس األلوان الواردة يف املحتوى األجنبي؛ ألن تلك 	  اختبار التسمية الرسيعة لأللوان: قام 
األلوان تالئم السياق العام وتنسجم معه بعيًدا عن التنافر، أو الغموض كام أهنا حمررة من الثقافة. 

اختبار التسمية الرسيعة لألعداد: قام الباحثون بتعريب األرقام األجنبية إىل أرقام عربية عىل غرار ما ورد يف 	 
النسخة األجنبية. 

اختبار التسمية الرسيعة لألشياء: قام الباحثون بانتقاء األشكال التي تنسجم مع البيئة املحلية وتتوافق معها، 	 
واستقروا عىل األشكال اآلتية )كرة – كتاب – جرس – بيت – باب(. 

ووردت تعليامت التطبيق والتصحيح يف مجيع هذه االختبارات الفرعية بصورة موحدة يف األدب النظري يف 
جمال التسمية الرسيعة والدراسات السابقة، وقد اعتمد الباحثون عىل ذلك عند بناء هذه االختبارات. وتم عرض 
االختبارات الفرعية للتسمية الرسيعة عىل عدد 11 حمكاًم من املتخصصني للحكم عىل مدى مالءمة حمتوى االختبار 

للبيئة املحلية. وجاءت مالحظات جلنة التحكيم يف جمملها تعديالت عامة وطفيفة، وتم األخذ هبا. 

ثبات الختبار 

وتم التأكد من ثبات االختبار بطريقتني: طريقة إعادة االختبار، وطريقة ألفاكرونباخ.

عينة 	  عىل  االختبار  بتطبيق  الباحثون  قام  حيث   :)Test-Retest( االختبار  تطبيق  إعادة  طريقة  تطبيق  تم 
استطالعية من طلبة الصف الرابع، والبالغ عددهم )30( طالًبا وطالبة تم اختيارهم بصورة عشوائية بسيطة 
الرابع، ثم تم إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني )أسبوعني(، وذلك  من مدرسة واحدة من شعب الصف 
 0,90 بني  االختبارات  ثبات  معامالت  تراوحت  معامل بريسون حيث  استخدام  الثبات عن طريق  حلساب 
إىل 0,64. حيث بلغت قيم معامالت االرتباط، أو االستقرار الختبار تسمية األلوان 0.90، والختبار تسمية 

األعداد 0.90، والختبار تسمية األشياء 0.90. وكانت كلها دالة عند مستوى > 0.01.

تم استخدام معادلة ألفاكرونباخ )Cronbach’s Alpha( لالتساق الداخيل للتأكد من ثبات االختبار، ودلت 	 
النتائج عىل معامالت الثبات التالية: )0,85 أعداد – 0,82 ألوان – 0,91 أشياء( وتعترب هذه املعامالت ذات 

داللة عالية ويمكن االعتامد عليها. 

مع/دون  السياق(  ضمن  وللكلامت  املفردة  وللكلامت  )للحروف  األبجدية  الرسيعة  التسمية  اختبار  ثانًيا: 
عالمات التشكيل - إعداد الباحثني

تم االستعانة بنامذج من اختبارات التسمية الرسيعة، كام جاءت يف الدراسات السابقة، والتي أجريت عىل البيئة 
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العربية، مثال: )السيد، 2009؛ أبو الديار، 2010؛ جلجل، 2008؛ (Taibah & Haynes, 2011) وتم إعداد االختبار 
عىل هيئته من قبل الباحثني.

اختبار التسمية الرسيعة األبجدية للحروف )التشكيل – دون التشكيل( 	 

هيدف هذا االختبار إىل قياس التسمية الرسيعة للحروف، ويشتمل عىل بعدين: األول حروف مع عالمات 
التسمية  اختبار  الباحثون هذا االختبار عىل هيئة  التشكيل. وصمم  التشكيل، والثاين: حروف جمردة من عالمات 
جاء  ما  وبحسب   »Rapid Automatized Naming الرسيعة  التلقائية  »التسمية  بـ  املعروف  الكالسيكي  الرسيعة 
يف األدبيات الرتبوية، حيث قامت داْنكال Dunkla ببنائه ألول مرة سنة 1974، واستخدم يف البحوث والدراسات 
– ُس – ِت ...إلخ(، حروف  الحًقا بنفس الطريقة )Ibrahim, 2015(. مثال: حروف مع عالمات التشكيل )َج 

جمردة من عالمات التشكيل )ج 	 س 	 ت ... إلخ(. 

اختبار التسمية الرسيعة األبجدية للكلامت )التشكيل – دون التشكيل( 	 

بُعدين؛ األول: كلامت مع عالمات  للكلامت، ويشتمل عىل  الرسيعة  التسمية  قياس  إىل  هيدف هذا االختبار 
التشكيل، والثاين: كلامت خالية من عالمات التشكيل. وكل بُعد يشتمل عىل )5( سالسل للكلامت، وكل سلسلة 
هبا مخس كلامت، ويتم ترتيب الكلامت عشوائيًّا يف كل سلسلة، ويتم قياس الرسعة من خالل حساب زمن القراءة 
بالثواين مع األخذ يف االعتبار حساب عدد الكلامت اخلاطئة. مثال: كلامت مع عالمات التشكيل )ُرُسوُم – ُزُهوُر	 

َطِريُق ...إلخ( كلامت خالية من عالمات التشكيل )رسوم 	 زهور 	 طريق ... إلخ(. 

اختبار التسمية الرسيعة األبجدية للكلامت ضمن السياق )التشكيل 	 دون التشكيل( 	 

تلك  السياق هي  والكلامت ضمن  السياق،  للكلامت ضمن  الرسيعة  التسمية  قياس  إىل  االختبار  هيدف هذا 
بُعدين؛ األول: الكلامت  املعنى. ويشتمل االختبار عىل  التي حتتوي عىل ثالث كلامت، أو أربٍع، مع اكتامل  اجلمل 
بُعد  وكل  التشكيل.  عالمات  من  خالية  السياق،  ضمن  الكلامت  والثاين:  التشكيل.  عالمات  مع  السياق،  ضمن 
بالثواين، مع األخذ يف االعتبار  القراءة  يشتمل عىل )10( من اجلمل. ويتم قياس الرسعة من خالل حساب زمن 
حساب عدد الكلامت اخلاطئة. مثال: الكلامت املشكلة ضمن السياق )ُزْرُت َبْيَت َجاِري – َيْلَعُب اْلَوَلُد بِاْلُكَرِة 	...

إلخ( الكلامت غري املشكلة ضمن السياق )زرت بيت جاري 	 يلعب الولد بالكرة ... إلخ(.

وفيام ييل استعراض للمعايري اللغوية التي تم األخذ هبا عند بناء حمتوى االختبارات: 	 

أن تكون الكلامت عىل أوزان رصفية غري ثالثية جتنًّبا للظاهرة اهلوموجرافية )Homographs( التي تظهر  ●
يف الكلامت الثالثية، وتؤثر يف قراءة الكلامت من حيث اختالف النطق كـ )َكَتَب 	 ُكتَِب 	 ُكُتُب ... إلخ(.

من حيث نوع الكلامت تم اختيار األسامء واألفعال فقط، جتنًّبا للحروف؛ ألن احلروف ال حتمل معنًى يف  ●
ذاهتا.

أو  ●  )Full Connected Words( كليًّا  احلروف  متصلة  الكلامت  كانت  للكلمة  الكتابية  البنية  حيث  من 
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 Non-Connected( متباعدة األحرف الكلامت  استبعاد  جزئًيا )Partially Connected Words( وتم 
Words( حتى يستطيع الطالب، وخاصة ذوي صعوبات القراءة، إدراكها للوهلة األوىل.

الكلامت ضمن السياق تم صياغتها كجمل اسمية، أو فعلية فقط )ألن بقية أنواع اجلمل كاالستفهامية،  ●
مثال، قد تشغل الطالب ويعيد قراءهتا أكثر من مرة؛ حتّسًبا للفهم القرائي( وكانت تلك اجلمل قصرية يف 

مداها بني ثالث كلامت إىل مخس كلامت؛ العتبارات تتعلق بزمن القراءة. 

التعريف )ال(؛  ● أداة  التنوين، أو  التضعيف )الشدة( يف الكلامت، أو  اللغوية اآلتية:  تم استبعاد الظواهر 
ألهنا تستوقف الطالب كثرًيا أثناء القراءة، وتتطلب مهارة خاصة.

الكلامت املنفردة، أو الكلامت ضمن السياق مشّكلة كاملة )Fully Vowelized(، أو خالية من عالمات  ●
التشكيل )Unvowelized( حسب اهلدف من االختبار. 

كـ  ● )ُفُعول  مثل:  القراءة  كتب  يف  املتداولة  األوزان  استخدم  املنفردة  للكلامت  الرصيف  الوزن  حيث  من 
»رسوم« 	 وَفِعيل كـ »كثري« 	 وفاعل كـ »فارس«(.

ومثااًل  التسمية،  زمن  وحساب  املمتحن،  وبيانات  االختبار،  تعليامت  ويتضمن  االختبار،  كتيب  إعداد  وتم 
توضيحيًّا. وأما عن تصحيح االختبار فتم استخدام ساعة التوقيت حلساب زمن التسمية، كذلك تم حساب عدد 

األخطاء أثناء التسمية بإضافة ثانية لكل خطأ يقع فيه الطالب يف أثناء التسمية. 

اخلصائص السيكومرتية لالختبار

صدق الختبار 

 وللتحقق من الصدق الظاهري لالختبار تم عرض االختبار عىل جمموعة من املحكمني املتخصصني يف اللغة 
العربية وصعوبات التعلم داخل السلطنة وخارجها حيث بلغ عدد املحكمني داخليا )11( يف التخصصيات اآلتية: 
– النحو والرصف  – علم اللسانيات واألصوات العربية  – القياس والتقويم  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية 
العريب – الرتبية اخلاصة – مرشفو صعوبات التعلم بالوزارة. أما خارجيًّا فبلغ عدد املحكمني اثنني من اخلرباء يف 
جمال اللغويات وأبحاث القراءة. وطلب من املحكمني التأكد من مدى مالئمة حمتوى االختبار ملا وضع له، لغرض 
وطريقة  االختبار،  حمتوى  حول  املالحظات  من  جمموعة  املحكمون  أبدى  وقد  االختبار.  هدف  صحة  من  التأكد 
تصحيحه، وقد تم األخذ بأغلب مالحظات املحكمني يف االعتبار، وتم إعداد النسخة النهائية لالختبار يف ضوء 

تلك املالحظات. 

ثبات الختبار

تم تطبيق طريقة إعادة تطبيق االختبار لقياس الثبات: حيث قام الباحثون بتطبيق االختبار عىل عينة استطالعية 
من طلبة الصف الرابع، والبالغ عددهم )30( طالًبا وطالبة تم اختيارهم بصورة عشوائية بسيطة من مدرسة واحدة 
طريق  عن  الثبات  حلساب  وذلك  )أسبوعني(،  زمني  بفاصل  االختبار  تطبيق  إعادة  ثم  الرابع،  الصف  شعب  من 
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 – التشكيل  التالية: )0,671 تسمية األحرف دون  الثبات  النتائج عىل معامالت  استخدام معامل بريسون، ودلت 
الكلامت  تسمية   0,903  – التشكيل  دون  املنفردة  الكلامت  تسمية   0,776  – التشكيل  مع  األحرف  تسمية   0,671

املنفردة مع التشكيل – 0,880 تسمية الكلامت ضمن السياق دون التشكيل – 0,815 تسمية الكلامت ضمن السياق 
مع التشكيل(، وتعترب هذه املعامالت معامالت ارتباط موجبة وذات داللة عالية، ويمكن االعتامد عليها، مما يعني 

أن االختبار بأجزائه الفرعية يعترب داالًّ بام يكفي للثقة. 

نتائج الدراسة 

فيام ييل النتائج التي توصل هلا الباحثون، وتفسريها – يف ضوء األدبيات والدراسات السابقة:

نتائج السؤال األول:

ينص السؤال األول عىل أنه: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات 
القراءة والعاديني يف رسعة تسمية )األلوان، األعداد، األشياء(؟ 

ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل عملية من عمليات 
التسمية الرسيعة الثالث )األلوان، األعداد، األشياء(، وتم مقارنة املتوسطات احلسابية باستخدام نتائج اختبار »ت« 

)T-test( لعينتني مستقلتني )Independent Samples( اجلدول )2(

جدول )2(

نتائج اختبار »ت« لعينتني مستقلتني مع املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية لزمن عمليات التسمية الرسيعة

عمليات 
التسمية 

** قيمة »ت«العادينيصعوبة القراءة

*ع*م*ع*م درجة احلرية )198(

812464136,17األلوان

53114288,08األعداد

932177146,12األشياء

* املتوسط احلسايب )م( االنحراف املعياري )ع( ** عند مستوى داللة )∞=0.00(

والعاديني،  القراءة  صعوبات  ذوي  للطلبة  احلسابية  املتوسطات  بني  فروق  وجود   )2( اجلدول  من  ويتضح 
الفروق يف املتوسطات احلسابية بني املجموعتني عند مستوى الداللة أقل )ᾱ ≥0,05( تم استخراج  وملعرفة داللة 
قيمة »ت« لعينتني مستقلتني لكل عملية من عمليات التسمية الرسيعة الثالث. وتشري النتائج إىل وجود فروق ذات 
داللة إحصائية عند مستوى )ᾱ=0,00( بني الطلبة ذوي صعوبات القراءة وبني الطلبة العاديني يف عمليات التسمية 
الرسيعة الثالث لصالح العاديني، حيث إن متوسط الزمن املستغرق من قبل الطلبة ذوي صعوبات القراءة أعىل من 
أقراهنم العاديني يف زمن تسمية األلوان واألعداد واألشياء؛ مما يدل عىل أن ذوي صعوبات القراءة يعانون من بطء 

يف عمليات التسمية الرسيعة.
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ويمكن تفسري هذه النتيجة من خالل ما ذهبت إليه نظرية العجز املزدوج )القصور، أو اخللل املزدوج( املرتبطة 
والتسمية  الصويت  الوعي  ملتغريي:  وفًقا  فرعية  أنواع  ثالثة  إىل  القراءة  الصعوبات  صنّفت  التي  القراءة  بصعوبات 
التسمية  عىل  القدرة  مع  فقط،  الصويت  الوعي  مهارات  يف  الضعف  من  يعانون  األطفال  بعض  فهناك  الرسيعة، 
الرسيعة، وهناك البعض اآلخر يعاين من الضعف يف التسمية الرسيعة فقط، مع التمكن من مهارات الوعي الصويت، 
ونوع ثالث يعاين من الضعف يف مهارات الوعي الصويت ومن الضعف يف القدرة عىل التسمية الرسيعة مًعا، وهؤالء 

.)Schatschneider et al., 2002( معّرضون لصعوبات القراءة احلادة بحسب النظرية

استناًدا إىل نظرية العجز املزدوج، وبحسب ما ورد يف اإلطار النظري للدراسة احلالية، فإن األطفال املصابني 
الرسيعة  التسمية  مهام  عىل  أداؤه  نوع  الرسيعة«:  »التسمية  للمتغري  وفًقا  نوعني،  إىل  ينقسمون  القراءة  بصعوبات 
متصاعد ومرتفع، ونوع آخر أداؤه عىل مهام التسمية الرسيعة منحدر، أو منخفض. فالنوع األول يعاين، يف املقابل، 
من ضعف يف مهارات الوعي الصويت، والنوع الثاين حيتفظ بمهارات الوعي الصويت، أو يفتقدها وبذلك يعاين من 
القراءة  التسمية الرسيعة عند الطفل ذوي صعوبات  القرائي الشديد. فعندما يكون األداء حسنًا يف مهام  الضعف 
يعّول عىل مهارات الوعي الصويت يف تفسري الصعوبة وأسباهبا، ويف املقابل عندما يكون األداء رديًئا، أو بطيًئا يف مهام 
التسمية الرسيعة عند الطفل؛ فمهارات الوعي الصويت إما أن تكون صاحلة، ويف هذه احلالة تكون صعوبة القراءة 
من الدرجة الثانية من حيث الشدة، أو احلدة، وإما أن تكون مهارات الوعي الصويت ركيكة وضعيفة، ويف هذه احلالة 
تكون صعوبة القراءة من الدرجة األوىل، وهي أشّد أنواع صعوبات القراءة. ولعل هذه أحد مقومات نظرية العجز 

املزدوج حيث استطاعت أن تستقيص أنواًعا متفاوتة من صعوبات القراءة.

التسمية يوازي  التسمية الرسيعة قد يكون متصاعًدا، أو منحدًرا، وإن بطء األداء يف  إن أداء الطفل يف مهام 
 Bowey, McGuigan & Ruschena,( الضعف يف أداء القراءة، فالتسمية الرسيعة تعد بمثابة األساس للطالقة القرائية
2005(، ويتم تصنيف أداء األطفال يف مهام التسمية الرسيعة باالعتامد عىل متوسط رسعة االستجابة العامة للفرد 

et al., 2000 (Wolf) فأداء ذوي صعوبات القراءة يف مهام التسمية الرسيعة قد يكون أضعاف أداء صغار السن 

الدراسة احلالية  العام )Araújo, Faísca, Petersson, & Reis, 2011(، ففي  املتوسط  )مضاعف(، أو أقل من 
كان متوسط أداء العاديني عىل عمليات التسمية الرسيعة )األلوان، األعداد، األشياء( )64.ث( لأللوان و)42.ث( 
القراءة فكان )81.ث( لأللوان و)53.ث( لألعداد  أداء ذوي صعوبات  أما متوسط  لألعداد و)77.ث( لألشياء، 
و)93.ث(. واملالحظ أن هذا الفارق ليس متسًعا، أو كبرًيا بني متوسط أداء العاديني ومتوسط أداء ذوي صعوبات 
القراءة يف مهام عمليات التسمية الرسيعة، وإن كان ذلك داالًّ إحصائيًّا فطبيعة مهام التسمية الرسيعة أن يظهر التباين 
يف األداء )Tuersley, 2005( وعليه نستخلص من هذا الفارق الزمني بني املتوسطني أن ذوي صعوبات القراءة يف 
هذه الدراسة من النوع األول الذي أرشنا إليه سابًقا؛ أي أداؤه يف مهام التسمية الرسيعة متصاعد ومرتفع، ويعاين يف 

املقابل من بعض ضعف يف مهارات الوعي الصويت. 

األعداد،  )األلوان،  الرسيعة  التسمية  عمليات  عىل  العاديني  أداء  متوسط  يف  تفاوًتا  نجد  آخر  جانب  ومن 
األشياء(، وكام ذكر باورز ولف: أن االضطراب، أو التفاوت يف أداء رسعة التسمية مرتبط بوظيفة آلية التوقيت التي 
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تؤثر يف التكامل الزمني بني األجزاء الصوتية والبرصية للمثري، وهذا يعكس بدوره التباين يف القدرات بني األطفال، 
مما يساعد يف التنَبُّؤ باملستوى القرائي ملهارات ما قبل التعلم عند األطفال Pre-Literate. ويرى بعض الباحثني أن 
املثريات املستخدمة يف التسمية غري األبجدية )األلوان واألشياء( وخاصة األشياء )كرة، ساعة، باب، كتاب ...إلخ( 
عادة تكون ذات مالمح متميزة يصعب إدراكها عىل عجلة، أو عىل حني غرة للوهلة األوىل، فيستغرق يف تسميتها 

.)Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010( وقًتا أكرب، وهذا يؤثر بدوره عىل رسعة النفاذ

نتائج السؤال الثاين: 

ينص السؤال الثاين عىل أنه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات 
القراءة والعاديني يف عمليات التسمية الرسيعة األبجدية )احلروف، والكلامت املنفردة، والكلامت ضمن السياق( 

بعالمات التشكيل وبدون عالمات التشكيل. 

ولإلجابة عنه تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينتني للكشف عن 
املنفردة، والكلامت  التسمية الرسيعة األبجدية )احلروف، والكلامت  بينهام لكل عملية من عمليات  الفروق  داللة 
اختبار  باستخدام  احلسابية  املتوسطات  مقارنة  وتم  التشكيل،  وبدون عالمات  التشكيل  بعالمات  السياق(  ضمن 

»ت« لعينتني مستقلتني )Independent Samples(. اجلدول )3، 4( 

جدول )3(

نتائج اختبار »ت« لعينتني مستقلتني مع املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية لزمن عمليات التسمية 
األبجدية مع عالمات التشكيل

التسمية األبجدية مع عالمات 
التشكيل

** قيمة »ت«العادينيصعوبة القراءة

درجة احلرية )198( *ع*م*ع*م

954460197,33احلروف

1679871239,55الكلامت املنفردة

18511883268,48الكلامت ضمن السياق

* املتوسط احلسايب )م( االنحراف املعياري )ع( ** عند مستوى داللة )∞=0.00(

والعاديني،  القراءة  صعوبات  ذوي  للطلبة  احلسابية  املتوسطات  بني  فروق  وجود   )3( اجلدول  من  ويتضح 
وملعرفة داللة الفروق يف املتوسطات احلسابية بني املجموعتني عند مستوى الداللة )ᾱ ≥0,05( تم استخراج قيمة 
»ت« للعينتني املستقلتني لكل عملية من عمليات التسمية الرسيعة األبجدية مع عالمات التشكيل. وتشري النتائج 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ᾱ=0,00(، بني الطلبة ذوي صعوبات القراءة والعاديني 

يف عمليات التسمية الرسيعة األبجدية بعالمات التشكيل لصالح العاديني.
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جدول )4(

نتائج اختبار »ت« لعينتني مستقلتني مع املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية لزمن عمليات التسمية 
األبجدية دون عالمات التشكيل

التسمية األبجدية دون 
عالمات التشكيل

** قيمة »ت«العادينيصعوبة القراءة

درجة احلرية )198( *ع*م*ع*م

56154586,43احلروف

14675521712,06الكلامت املنفردة

19211676249,84الكلامت ضمن السياق

* املتوسط احلسايب )م( االنحراف املعياري )ع( ** عند مستوى داللة )∞=0.00(

والعاديني،  القراءة  صعوبات  ذوي  للطلبة  احلسابية  املتوسطات  بني  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  ويتضح 
وملعرفة داللة الفروق يف املتوسطات احلسابية بني املجموعتني عند مستوى الداللة )ᾱ ≥0,05( تم استخراج قيمة 
»ت« لعّينتني مستقلتني لكل عملية من عمليات التسمية الرسيعة األبجدية دون عالمات التشكيل. وتشري النتائج 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ᾱ=0,00( بني الطلبة ذوي صعوبات القراءة والعاديني يف 

عمليات التسمية الرسيعة األبجدية دون عالمات التشكيل لصالح العاديني. 

أوًل: تسمية احلروف وعالمات التشكيل عند املجموعتني 

كشفت نتائج الدراسة احلالية أن إظهار عالمات التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة تسمية احلروف لدى ذوي 
صعوبات القراءة، حيث إن املتوسط احلسايب لتسمية احلروف بعالمات التشكيل بلغ )95.ث(. يف حني أن املتوسط 
احلسايب لتسمية احلروف دون عالمات التشكيل بلغ )56.ث( وبفارق زمني يبلغ )38.ث( بني احلالتني. مما يرتتب 
عليه أن تسمية احلروف دون عالمات التشكيل أرسع من تسمية احلروف مع عالمات التشكيل لدى هذه الفئة. وعىل 
الطرف اآلخر كشفت نتائج الدراسة احلالية أن إظهار عالمات التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة تسمية احلروف 
املتوسط  أن  حني  يف  )60.ث(.  بلغ  التشكيل  بعالمات  احلروف  لتسمية  احلسايب  املتوسط  إن  حيث  العاديني  لدى 
احلسايب لتسمية احلروف دون عالمات التشكيل بلغ )45.ث( وبفارق زمني يبلغ )15.ث( بني احلالتني. مما يرتتب 
الفئة.  التشكيل لدى هذه  التشكيل أرسع من تسمية احلروف مع عالمات  عليه أن تسمية احلروف دون عالمات 
إذن، فعالمات التشكيل أبطأت رسعة تسمية احلروف عند ذوي صعوبات القراءة والعاديني، وقيمة الفارق الزمني 
خمتلف أيًضا بني املجموعتني: ذوي صعوبات القراءة )38.ث( والعاديني )14.ث(. والعادّيون كان أداؤهم أرسع يف 

تسمية احلروف سواء مع عالمات التشكيل، أودون عالمات التشكيل مقارنة بذوي صعوبات القراءة. 

البحث عن  إطار  يف  النطاق  واملحدد  الدقيق  اجلانب  هذا  إىل  الصدد  هذا  يف  أجريت  التي  الدراسات  ُترِشْ  مل 
دور عالمات التشكيل يف تسمية احلروف املجردة. فعىل الرغم من أن قراءة احلروف أقل تعقيًدا من قراءة الكلامت 
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)Neuhaus & Swank, 2002( إال أن إدخال عالمات التشكيل عىل احلروف املجردة أبطأ أداء مهام التسمية الرسيعة. 
وكام ذكر البحريي وحمفوظي )2014( هناك ثالثة حماور أساسية تتعلق باحلرف سلط عليها الضوء يف البحوث العربية 
بشكل عام وهي: الوعي باحلرف )من حيث طريقة الكتابة، أو الرسم(، ودور عالمات التشكيل يف عملية القراءة، 
ا. وبالرجوع إىل »مسح أهم الدراسات والبحوث املتعلقة باكتساب املهارات القرائية  ومدى تعقيد اخلط العريب برصيًّ
األساسية باللغة العربية« الذي قام به الباحثان املذكوران أعاله، والذي شمل مسح )180( دراسة نرشت، أو أجريت 
 Al Ghanem & Kearns,( خالل 1960–2013. مل يعثر الباحثون عىل دراسة بحثت هذا اجلانب، وأيًضا الباحثان
2015( عندما أجريا مراجعة شاملة لألدب النظري يف القراءة والكتابة يف العربية، ذكرا أن املهارات األورثوجرافية 

لنظام مفردات الفرعي Sub Lexical تبدو مهمة يف قراءة الكلامت بعالمات التشكيل وبدون عالمات التشكيل، 
وخاصة يف حالة إظهار عالمات التشكيل. ولكن ذكر الباحثان أن املراجعة الشاملة التي قاما هبا اقترصت، فقط، عىل 
قراءة الكلمة املنفردة )خارج السياق( دون التطرق إىل احلروف املجردة. وبالعودة إىل أوائل الدراسات التي ظهرت 
السنوات )1996،  أبو ربيعة يف  التي قام هبا  الدراسات  العريب؛ نجد تلك  القرائي  البحث  تاريخ  يف هذا الصدد يف 
1997، 1998(، التي ذكرها )Elbeheri, Everatt, Mahfoudhi, Abu Al-Diyar, & Taibah, 2011( قد كشفت 

عدة حقائق جمملة عن عالمات التشكيل ودورها يف مكونات الطالقة القرائية، ويلخصها الباحثون فيام ييل استناًدا 
:)Elbeheri et al., 2011( إىل ما ذكره

ا مهامًّ يف التعرف عىل الكلامت يف اللغة العربية. 	  أن عالمات التشكيل التي متثل حروف العلة القصرية كانت ميرسِّ

أن عالمات التشكيل القصرية هلا تأثري إجيايب عىل السياق يف أثناء القراءة من حيث الدقة والرسعة عند طالب 	 
الصف العارش. 

أن عالمات التشكيل القصرية كان هلا تأثري إجيايب عىل دقة القراءة، وعىل الفهم القرائي لدى الضعاف واملهرة 	 
بغض النظر عن العمر ويف خمتلف النصوص القرائية )آيات قرآنية، أبيات الشعر، مقاالت صحفية، والقصص( 

فإدخال عالمات  التشكيل واحلروف بصورة حمددة،  العالقة بني عالمات  إىل  احلالية  الدراسة  أشارت  إذن، 
أو  القراءة،  الطلبة ذوي صعوبات  التسمية الرسيعة سواء عند  أداء مهام  ُتبطئ من  املجردة  التشكيل عىل احلروف 
العاديني. ويمكن تفسري هذه النتيجة كاآليت: إن عالمات التشكيل يف مستوى األجزاء الصوتية التي تكّون الكلمة 
املنفردة ال أمهية هلا بمفردها من حيث إضافة داللة، أو معنى للحرف، وإنام يكمن دورها يف توصيف احلرف وحتريكه 
بصفة صوتية معينة )ب َ ُب ِب(. وأما عند إدخال عالمات التشكيل عىل احلروف املجردة، أو عندما يتم اجلمع بني 
»فونيمني« من مستويني خمتلفني، فإن ذلك حيدث إخالاًل وإرباًكا لدى القارئ يؤثر عىل مهام التسمية الرسيعة. أما 
حماولة اجلمع بني صوتني مًعا والنطق هبام دفعة واحدة، فهي عملية تتطلب بعًضا من أجزاء الثانية، وال تتم بصور 
تلقائية، ولعل هذا يدفعنا إىل النظر إىل ما ذكره بعض الباحثني من أّن حالة اجتامع الصامت مع الصائت يف مقطع 
واحد )َب( عملية صعبة: هل نطق احلرف يسبق نطق احلركة؟ أم أن نطق احلركة يسبق نطق احلرف؟ أم أهنام ينطقان 
معا؟ والذي قد يؤيد ما ذهب إليه الباحثون آنفا؛ هو أن بعض الدراسات بحثت يف مسألة إسقاط حركة العينني عىل 
النص، مع إظهار عالمات التشكيل، وكشفت نتائجها أنه يف أثناء إدخال عالمات التشكيل يف عملية القراءة يظهر، 

.)Impaired Vision( )Abu Leil, Share, & Ibrahim , 2014( أو يربز إعياء – وإهناك للبرص
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وعىل صعيد التطبيقات الرتبوية خاصة عند تعليم الطرائق اهلجائية، أو عند تعلم األساسيات األولية للقراءة 
والكتابة Literacy يتحتم علينا التنبيه إىل أن توظيف عالمات التشكيل – وإن كانت تبطيء رسعة التسمية – لتعليم 
صغار األطفال احلروف األبجدية رضورة ملحة يف املراحل األوىل؛ لتحقيق الدقة يف تعلم النظام الصويت يف العربية، 
اخلالية  املجردة  باحلروف  االكتفاء  أو  االستغناء،  نستطيع  التعليم،  من  العليا  الصفوف  أو  الالحقة،  املراحل  ويف 
 Rapid Letter التسمية الرسيعة للحروف  التسمية، أو  التشكيل؛ وذلك لتحقيق دواعي الرسعة يف  من عالمات 
Naming، ويرى الباحثون – يف الدراسة احلالية 	 أن عالمات التشكيل تؤثر يف دقة التسمية كـ »ضابط صويت«، وال 

تأثري هلا يف رسعة التسمية كـ »حافز زمني«، وعليه جيب رضورة األخذ بتوظيف عالمات التشكيل عند تعليم القراءة 
يف املراحل األوىل مراعاة للدقة، ثم االكتفاء عنها يف املراحل الالحقة مراعاة للرسعة، عىل االعتبار أن كليهام )الرسعة 

والدقة( أساس الطالقة القرائية.

ثانًيا: تسمية الكلامت املنفردة وعالمات التشكيل عند املجموعتني 

كشفت نتائج الدراسة احلالية عن أن إظهار عالمات التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة تسمية الكلامت املنفردة 
لدى ذوي صعوبات القراءة، حيث إن املتوسط احلسايب لتسمية الكلامت املنفردة بعالمات التشكيل بلغ )167.ث(. 
يبلغ  زمني  وبفارق  )146.ث(  بلغ  التشكيل  عالمات  دون  املنفردة  الكلامت  لتسمية  احلسايب  املتوسط  أن  حني  يف 
)21.ث( بني احلالتني. مما يرتتب عليه أن تسمية الكلامت املنفردة دون عالمات التشكيل أرسع من تسمية الكلامت 
املنفردة مع عالمات التشكيل لدى هذه الفئة. وعىل الطرف اآلخر كشفت نتائج الدراسة احلالية أن إظهار عالمات 
املتوسط احلسايب لتسمية  أيًضا، حيث إن  العاديني  املنفردة لدى  التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة تسمية الكلامت 
دون  املنفردة  الكلامت  لتسمية  احلسايب  املتوسط  أن  حني  يف  )71.ث(.  بلغ  التشكيل  بعالمات  املنفردة  الكلامت 
عالمات التشكيل بلغ )52.ث( وبفارق زمني يبلغ )19.ث( بني احلالتني. مما يرتتب عليه أن تسمية الكلامت املنفردة 

دون عالمات التشكيل أرسع من تسمية الكلامت املنفردة مع عالمات التشكيل لدى هذه الفئة. 

إذن، فعالمات التشكيل أبطأت من رسعة تسمية الكلامت املنفردة عند ذوي صعوبات القراءة وعند العاديني، 
القراءة  صعوبات  وذوي  )19.ث(  العاديني  احلالتني:  ويف  املجموعتني  بني  ا  جدًّ متقارب  الزمني  الفارق  وقيمة 
 Abu Leil et al., 2014; Bourisly et al., 2013;( نتائج دراسات الدراسة مع  نتائج هذه  )21.ث(. وتتفق 
 Abu-Rabia & Abu-Rahmoun,( :بينام ال تتفق مع نتائج دراسة .)Ibrahim, 2013 ; Maroun & Hanley, 2017

2012( واللذين ذكرا أن ذوي صعوبات القراءة كان أداؤهم أفضل يف قراءة الكلامت املنفردة مع عالمات التشكيل 

عن  فضاًل  الزائفة،  الكلامت  وقراءة  احلقيقية  الكلامت  قراءة  بني  النتائج  يف  املقارنة  كانت  ولكن  الدقة،  حيث  من 
العينة  بينام  الباحثان يف دراستهام اقترصت عىل طالب الصفني اخلامس والسادس فقط،  التي استخدمها  العينة  أن 
املستخدمة يف الدراسة احلالية هم طالب الصف الرابع، وعليه تبقى املسألة حمل نظر يف املامرسات الرتبوية، حيث 
جيب األخذ يف االعتبار طبيعة األبجدية )كلامت حقيقية مقابل كلامت زائفة( وطبيعة املرحلة العمرية )صغار وكبار( 

وطبيعة األداء القرائي )الرسعة والدقة(. 

يتوافق االستنتاج السابق مع دراسة )Al Ghanem & Kearns, 2015( والتي قدمت إيضاحات متباينة حول هذه 
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الظاهرة التي تكاد تستقر بالدعم التجريبي إىل مستوى حقيقة علمية وهي أن )الكلامت املنفردة أرسع يف التسمية يف حالة 
غياب التشكيل(. إن نتائج الدراسة احلالية أكدت أن ذوي صعوبات القراءة ال خيتلفون عن أقراهنم العاديني حيال هذا 
األمر. ويمكن تفسري هذه النتيجة بأن الكلمة املطبوعة واخلالية من عالمات التشكيل هلا صورة نموذجية ذات مالمح 
ثابتة، حيث إن الكتابة العربية تكتب بطريقة خطية متوالية )من اليمني إىل اليسار( تتصل فيها احلروف بعضها مع البعض 
يف الكلمة الواحدة يف الغالب، وعالمات التشكيل رموز خارجية مستقلة ال تتصل ببنية الكلمة املطبوعة مبارشة، وإنام يتم 
وضعها أعىل، أو أسفل بنية الكلمة بحسب املعنى املراد من الكلمة؛ ولذلك فالقارئ ال ُيِعرُي اهتامًما هلذه العالمات، وال 
يلتفت إليها، يف نطاق بنية الكلمة، وكأن القارئ ينظر إىل املالمح اخلطية للكلمة فقط ويف اجتاٍه مستقيم، وكأنه أيًضا يعتمد 
بشكل أساس عىل البنية اهلجائية للكلامت املنفردة دون االلتفات إىل عالمات التشكيل، ولعل هذا ما جيعل أداء القارئ 
للكلامت املنفردة أرسع يف حالة غياب عالمات التشكيل. وكام يرى بعض الباحثني أن النزعة املهيمنة يف األورثوجرافية 
العربية هي إعطاء األسبقية للقرائن املورفولوجية )حالة السياق( عىل حساب الشفافية الصوتية، أو الفونولوجية؛ ما 
يؤدي إىل تفضيل النص اخلايل املجرد من عالمات التشكيل، وخاصة بعد مرحلة الصفوف االبتدائية يف تعلم القراءة 

.)Al Ghanem & Kearns, 2015( والكتابة

ثالًثا: تسمية الكلامت ضمن السياق وعالمات التشكيل عند املجموعتني 

ضمن  الكلامت  تسمية  ترسيع  يف  أسهمت  التشكيل  عالمات  إظهار  أن  عن  احلالية  الدراسة  نتائج  أسفرت 
السياق لدى ذوي صعوبات القراءة، حيث إن املتوسط احلسايب لتسمية الكلامت ضمن السياق بعالمات التشكيل 
بلغ )185.ث(. يف حني أن املتوسط احلسايب لتسمية الكلامت ضمن السياق دون عالمات التشكيل بلغ )192.ث( 
وبفارق زمني يبلغ )6.ث( بني احلالتني. إال أن نتائج اختبار »ت« مل تكشف وجود فروق ذات داللة إحصائية، مما 
يرتتب عليه أن األمر ِسّيان وال فرق يف تسمية الكلامت ضمن السياق بعالمات التشكيل، أودون عالمات التشكيل 
لدى هذه الفئة. وهي نتيجة تشري إىل عدم حتقق الفرض يف هذا اجلانب. وعىل الطرف اآلخر أسفرت نتائج الدراسة 
احلالية عن أن إظهار عالمات التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة تسمية الكلامت ضمن السياق لدى العاديني، حيث 
إن املتوسط احلسايب لتسمية الكلامت ضمن السياق بعالمات التشكيل بلغ )83.ث(. يف حني أن املتوسط احلسايب 
يبلغ )8.ث( بني احلالتني. مما  بلغ )76.ث( وبفارق زمني  التشكيل  السياق دون عالمات  الكلامت ضمن  لتسمية 
يرتتب عليه أن تسمية الكلامت ضمن السياق دون عالمات التشكيل أرسع من تسمية الكلامت ضمن السياق مع 

عالمات التشكيل لدى هذه الفئة. 

العاديني، ومل يتضح أثرها يف تسمية  التشكيل أبطأت من تسمية الكلامت ضمن السياق عند  إذن، فعالمات 
التي  والكلامت  املنفردة  الكلامت  يقرؤون  فالعاديون  القراءة.  صعوبات  ذوي  الطلبة  عند  السياق  ضمن  الكلامت 
ضمن السياق بصور أرسع عندما تكون تلك الكلامت خالية من عالمات التشكيل، ولكن ذوي صعوبات القراءة 
الكلامت خالية من عالمات  تلك  تكون  عندما  العاديني  أقراهنم  من  فقط بصورة أرسع  املنفردة  الكلامت  يقرؤون 
التشكيل. وأما الكلامت ضمن السياق فظهور عالمات التشكيل فيها، أو غياب عالمات التشكيل عنها ال حتدث 
فرًقا يف التسمية عند الطلبة ذوي صعوبات القراءة بحسب نتائج الدراسة احلالية. وتتفق نتائج هذه الدراسة يف هذا 

.);Abu-Rabia, 2001 Abu Leil et al, 2014( الصدد مع نتائج دراسات
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ويمكن تفسري هذه النتيجة يف أن وجه القراءة عند العاديني يف تسمية الكلامت املتفردة وتسمية الكلامت التي 
ضمن السياق يصاغ بصورة واحدة، فالعادّيون، عىل ما يبدو، يلتقطون الكلمة دفعة واحدة سواء أكانت منفردة أم 
ضمن السياق، ولكن هذا ال يعني أهنم يتهاونون بالسياق دون اكرتاث، بل إهنم يوظفون السياق للعمليات املعرفية 
ذات املستوى األعىل كالفهم القرائي مثاًل، وكام يرى أبو ربيعة )Abu-Rabia, 2001( أن قراءة الكلامت ضمن السياق 
عملية تفاعلية )Interactive Process( يقوم فيها القارئ بتحديد أصل اجلذر يف بنية الكلمة والنظر إىل الكلمة من 
األعىل إىل األسفل لسدَّ الفجوة الداللية. ويضيف الباحثون – يف الدراسة احلالية 	 كأن األمر يشبه عملية »املسح 
األورثوجرايف العاجل للكلمة« استعداًدا لالنتقال إىل الكلمة املجاورة ضمن السياق، ونتيجة ذلك حتقق التلقائية، 
فالطفل القارئ يقوم بمالحقة الكلامت واحدة تلو األخرى وقراءهتا، وهو بذلك حياول أن يصل إىل آخر السياق، 
وخالل هذا التفاعل تعمل املعرفة العامة للطفل القارئ عىل سدِّ الفجوات الداللية وإدراك معاين الكلامت يف السياق 
الستمرار الفهم القرائي. إن ظهور عالمات التشكيل للكلامت ضمن السياق قد يرصف انتباه القارئ )العادي( إىل 
التحقق من دقة قراءة الكلامت، واالنشغال باملعاجلة الصوتية للكلامت حتى تتوافق حركات التشكيل الظاهرة أعىل 
وأسفل الكلامت مع بنية الكلامت، وهذا من شأنه أن جيعل القارئ يستهلك وقًتا إضافيًّا لتسمية هذه الكلامت ومتابعة 
السياق. فعالمات التشكيل لدى العاديني يتم استخدامها كأدوات للتحقق فقط يف حالة إذا ما كانت هناك كلمة 
شاذة غري مألوفة، أو غريبة ومركبة، وهذا الوعي بعالمات التشكيل ينّم عن نظر العاديني لطبيعة هذه العالمات، 
وملاذا تظهر هذه العالمات يف بنية الكلمة وكيف ومتى تستخدم؟ إال أن تسمية الكلامت ضمن السياق لدى ذوي 
صعوبات القراءة بعالمات التشكيل، أودون عالمات التشكيل مل تكشف نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات 
داللة إحصائية مما يرتتب عليه أن األمر ِسّيان وال فرق يف تسمية الكلامت ضمن السياق بعالمات التشكيل، أودون 
عالمات التشكيل لدى هذه الفئة. وهي نتيجة تستدعى النظر، بصورة مكثفة، وتثري التساؤالت حول نظرة ذوي 
صعوبات القراءة للسياق يف أثناء عملية القراءة، هل يدركون حقيقة السياق؟ وأن توايل الكلامت عىل السطر يرتبط 
بالداللة، أو بالفهم القرائي؟ ولكن أشارت نتائج دراسة فريق من الباحثني )Abu Leil et al., 2014( إىل أن قراءة 
الكلامت ضمن السياق تتدهور، أو تضعف )Impair( عند إدخال عالمات التشكيل، وكأن أمهية هذه العالمات 
تتضاءل وختتفي وبالتايل تعمل عالمات التشكيل عىل تثبيط رسعة القراءة، ويف املقابل يزداد دورها يف تثبيت حركة 

العيون للتحقق من دقة تسمية الكلامت. 

نتائج السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث عىل أنه: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة ذوي صعوبات 
بعالمات  السياق(  ضمن  والكلامت  املنفردة،  والكلامت  )احلروف،  األبجدية  الرسيعة  التسمية  عمليات  يف  القراءة 

التشكيل وبدون عالمات التشكيل؟

ذوي  الطلبة  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  تّم  السؤال،  عن  ولإلجابة 
صعوبات القراءة، ولتحديد اجتاه الفروق يف عمليات التسمية األبجدية بعالمات التشكيل ودون عالمات التشكيل، 

وتم مقارنة املتوسطات احلسابية باستخدام اختبار »ت« لعينتني غري مستقلتني. 
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جدول )5(

املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية للتسمية بالتشكيل والتسمية دون التشكيل عند ذوي صعوبات القراءة

مستوى

الدللة

قيمة »ت«

درجة احلرية 
)99(

التسمية دون عالمات التشكيل التسمية بعالمات التشكيل عمليات 
التسمية 
األبجدية

النحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

0,00 10,01 15 56 44 95 احلروف
0,00 3,57 75 146 98 167 الكلامت املنفردة

0,07 1,83- 116 192 118 185
الكلامت ضمن 

السياق

وقد تبني من نتيجة اختبار »ت« لعينتني غري مستقلتني )اجلدول 5( بأن قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية 
دون  احلروف  لتسمية  املستغرق  الزمن  متوسط  قيمة  من   )44  = ع  95ث،   = )م  أعىل  التشكيل  بعالمات  احلروف 
عند  إحصائيا  دالة  وهي   )99( احلرية  لدرجات   )10(  = »ت«  قيمة  وأن  ع=15(،  56ث،  )م=  التشكيل  عالمات 
مستوى الداللة )0,00(. ويتضح أيًضا أّن قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت املنفردة بعالمات التشكيل 
التشكيل  عالمات  دون  املنفردة  الكلامت  لتسمية  املستغرق  الزمن  متوسط  قيمة  من   )98  = ع  167ث،   = )م  أعىل 
الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  وهي   )99( احلرية  لدرجات   )3,57(  = »ت«  قيمة  وأن  ع=75(  146ث،  )م= 
الطلبة  عند  زمنيًّا  أرسع  التشكيل  عالمات  دون  املنفردة  والكلامت  احلروف  تسمية  أن  سبق  مما  ونستنتج   .)0,00(
ذوي صعوبات القراءة. بينام أظهرت النتائج أن قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت ضمن السياق بدون 
عالمات التشكيل أعىل )م=192ث، ع=116( مقارنة بقيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت ضمن السياق 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تكشف  مل  »ت«  اختبار  نتائج  أن  إال  ع=118(  )م=185ث،  التشكيل  بعالمات 
عند مستوى الداللة )ᾱ ≥0,05(. فال توجد فروق دالة إحصائية بني تسمية الكلامت ضمن السياق دون عالمات 

التشكيل وتسمية الكلامت ضمن السياق مع عالمات التشكيل عند ذوي صعوبات القراءة.

كشفت نتائج الدراسة احلالية أن إظهار عالمات التشكيل أسهمت يف إبطاء رسعة عمليات التسمية األبجدية 
لدى ذوي صعوبات القراءة، حيث إن املتوسط احلسايب لتسمية احلروف وتسمية الكلامت املنفردة، وتسمية الكلامت 
احلروف  لتسمية  احلسايب  املتوسط  أن  حني  )185.ث(.يف  )167.ث(  )95.ث(  التوايل  عىل  بلغ  قد  السياق  ضمن 
)56.ث(  التوايل  عىل  بلغ  قد  التشكيل  عالمات  دون  السياق  ضمن  الكلامت  وتسمية  املنفردة،  الكلامت  وتسمية 
)146.ث( )192.ث( مما يرتتب عليه أن تسمية احلروف وتسمية الكلامت املنفردة دون عالمات التشكيل أرسع لدى 
هذه الفئة ما عدا تسمية الكلامت ضمن السياق؛ فأثر عالمات التشكيل يف رسعة التسمية مل تكشف عنه النتائج يف 
الدراسة احلالية، وإن كان هناك فرق يف املتوسط احلسايب، ولكن نتائج اختبار »ت« مل تكشف وجود فروق ذات داللة 

 .)0,05≤ ᾱ( إحصائية عند مستوى الداللة
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من  أرسع  بصور  التشكيل(  عالمات  )غياب  املبهمة  األورثوجرافية  يقرؤون  القراءة  صعوبات  ذوو  إذن، 
األورثوجرافية الشفافة )ظهور عالمات التشكيل( عىل مستوى احلروف والكلامت املنفردة فقط. وعىل الرغم من 
أداء ذوي صعوبات القراءة عىل مهام التسمية التلقائية الرسيعة يف الدراسة احلالية متصاعد باملقارنة مع العاديني. إن 
مهام التسمية الرسيعة تظهر آثارها عىل األورثوجرافية املبهمة أكثر من األورثوجرافية الشفافة. ولعل هذا يتوافق مع 
ما أشارت إليه املعطيات اللغوية املتعددة التي أنتجتها األبحاث من أمهية التسمية الرسيعة يف حتسني القراءة وخاصة 

.)Ibrahim, 2015( يف األورثوجرافية األقل شفافية

واملالحظ أن ظهور عالمات التشكيل، أو غياهبا يف سياق النص ال يسهم يف رسعة القراءة عند ذوي صعوبات 
القراءة، وكأن ذوي صعوبات القراءة ال يستثمرون تلك العالمات يف فك ترميز الكلامت يف أثناء السياق، أو يستفيدون 
منها يف الدقة، وكأن ذوي صعوبات القراءة يعانون من قصور يف مهارات الطالقة القرائية يف هذا الصدد، الطالقة 
يف القراءة تتضمن مكونني، ومها الرسعة والدقة )Wolf & Katzir-Cohen, 2001( ويقصد بالدقة صحة فك ترميز 
الكلامت وأما الرسعة فتشري إىل الوقت الذي يستغرقه القارئ يف فك الرتميز. وبالرغم من أن مناهج تعليم القراءة 
والكتابة يف السنوات األوىل مبنية عىل األورثوجرافية الشفافة )ظهور عالمات التشكيل( والتي تدعم التلقائية يف 
القراءة بسبب االتساق األورثوجرايف الذي يعطي متثياًل صوتيًّا كاماًل للكلمة، إال أن أثر عالمات التشكيل يف تسمية 
الكلامت ضمن السياق غري واضح لدى ذوي صعوبات القراءة! ويرى الباحثون، يف الدراسة احلالية، أن نظرة ذوي 
صعوبات القراءة للسياق قد حتكمها متغريات ثانوية مل تكشف عنها حيثيات الدراسة احلالية، وربام مستوى معرفة 
األطفال يف كيفية توظيف عالمات التشكيل أثناء السياق والوعي هبا، قد أثر يف نتائج السؤال الثالث، وعليه يرى 
الباحثون يف الدراسة احلالية أن تنمية املعرفة باألصوات القصرية )عالمات التشكيل( لدى ذوي صعوبات القراءة 
رضورة ملحة؛ أي الوعي هبذه األصوات، وملاذا تظهر يف الكتابة؟ وكيف تستخدم يف القراءة؟ ... إلخ قد يسهم يف 

رفع مستوى األداء القرائي عند ذوي صعوبات القراءة.

نتائج السؤال الرابع:

العاديني  الطلبة  ت  درجا  متوسطي  بني  إحصائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  أنه:  عىل  الرابع  السؤال  ينص 
يف عمليات التسمية الرسيعة األبجدية )احلروف، والكلامت املنفردة، والكلامت ضمن السياق( بعالمات التشكيل 

وبدون عالمات التشكيل؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات الطلبة العاديني، 
مقارنة  ومتت  التشكيل،  عالمات  ودون  التشكيل  بعالمات  األبجدية  التسمية  عمليات  يف  الفروق  اجتاه  ولتحديد 

املتوسطات احلسابية باستخدام اختبار »ت« لعينتني غري مستقلتني.
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جدول )6(

املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية للتسمية بالتشكيل، والتسمية دون التشكيل عند العاديني

عمليات التسمية 
األبجدية

* قيمة »ت«التسمية دون عالمات التشكيلالتسمية بعالمات التشكيل

درجات احلرية
)99(

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

60194588.61احلروف

7123521712.54الكلامت املنفردة

832676244.68الكلامت ضمن السياق

* عند مستوى داللة )∞=0.00(

وقد تبني من نتيجة اختبار »ت« لعينتني غري مستقلتني )اجلدول 6( بأن قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية 
الزمن املستغرق لتسمية احلروف دون  19( من قيمة متوسط  ث، ع =   60 التشكيل أعىل )م =  احلروف بعالمات 
عند  إحصائيا  دالة  وهي   )99( احلرية  لدرجات   )8,61(  = »ت«  قيمة  وأن  ع=8(  ث،   45 )م=  التشكيل  عالمات 
مستوى الداللة )0,00(. ويتبني أيًضا أّن قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت املنفردة بعالمات التشكيل 
أعىل )م = 71 ث، ع = 23( من قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت املنفردة دون عالمات التشكيل )م= 
52ث.ع=17( وأن قيمة »ت« = )12,54( لدرجات احلرية )99( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,00(. 

وأخرًيا تشري قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت ضمن السياق بعالمات التشكيل إىل أهنا أعىل )م = 83 
ث. ع = 26( من قيمة متوسط الزمن املستغرق لتسمية الكلامت املنفردة دون عالمات التشكيل )م= 76 ث. ع= 24( 

وأن قيمة »ت« = )4,68( لدرجات احلرية )99( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,00(.

ونستنتج مما سبق أن أداء الطلبة العاديني أرسع زمنيًّا يف مجيع عمليات التسمية األبجدية )احلروف، والكلامت 
املنفردة، والكلامت ضمن السياق( دون عالمات التشكيل. حيث كشفت نتائج الدراسة احلالية أن إظهار عالمات 
لتسمية  احلسايب  املتوسط  إن  حيث  العاديني،  لدى  األبجدية  التسمية  عمليات  رسعة  إبطاء  يف  أسهمت  التشكيل 
احلروف وتسمية الكلامت املنفردة وتسمية الكلامت ضمن السياق قد بلغ عىل التوايل )60 ث( )71 ث( )83 ث(.يف 
حني أن املتوسط احلسايب لتسمية احلروف وتسمية الكلامت املنفردة وتسمية الكلامت ضمن السياق دون عالمات 
التشكيل قد بلغ عىل التوايل )45 ث( )52 ث( )76 ث( مما يرتتب عليه أن تسمية احلروف وتسمية الكلامت املنفردة 

وتسمية الكلامت ضمن السياق دون عالمات التشكيل أرسع لدى هذه الفئة.

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )Abu Rabia, 2001( حيث أشار إىل أن قراءة نّص مكتوب بعالمات التشكيل 
يعترب محاًل إدراكيًّا للقارئ املبتدئ والعادي، حيث يتطلب منه القيام بالعديد من املعاجلات يف أثناء السياق الستخراج 
املعنى املراد من املادة املطبوعة. وإن اخللط بني احلروف من حيث النقاط )أعىل وأسفل( واخللط بينها من حيث النطق 
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)الضمة والكرسة والفتحة( وفًقا لعالمات التشكيل كل هذا وغريه يؤثر عىل القارئ ويعرقل عملية القراءة، وعليه 
املبهمة )غياب عالمات  األورثوجرافية  يقرأون  العادّيون  إذن  العريب.  للنص  البرصي  التعقيد  َيِزيُد من  فالتشكيل 
األبجدية:  مستويات  مجيع  وعىل  التشكيل(  عالمات  )ظهور  الشفافة  األورثوجرافية  من  أرسع  بصور  التشكيل( 
احلروف والكلامت املنفردة والكلامت ضمن السياق. فاألورثوجرافية املبهمة، عىل ما يبدو، هي أكثر فعالية يف األداء 
الرئيس الذي حيدد  العامل  العاديني. فاالتساق األورثوجرايف )Orthographic Consistency( هو  القرائي لدى 
معدل اكتساب القراءة عند العاديني حيث يستخدم القراء املهرة املعلومات األورثوجرافية والصوتية واملورفولوجية 
والداللية حول كل كلمة مطبوعة لتحديد مكان دخوهلا املعجمي )Lexical(، وبعبارة أخرى يستخدم القراء معرفتهم 
العمليات  هذه  من  عملية  لكل  املهرة  القراء  استخدام  مدى  وخيتلف  لقراءهتا.  ومعناها  وأصواهتا  الكلمة  بأحرف 
للوصول إىل املعجم تبًعا خلصائص اللغة املنطوقة واملكتوبة )Frost, 2005(. يف الوقت احلارض هناك معرفة حمدودة 
ا عن كيفية مسامهة هذه العمليات يف قراءة األطفال يف اللغة العربية، وهي لغة سامية ذات خصائص أبجدية  جدًّ

.)Al Ghanem & Kearns, 2015( ولغوية فريدة

تطبيقات الدراسة

تشتمل الدراسة عىل عدد من التضمينات الرتبوية:

االستفادة من التطبيقات الرتبوية لنظرية العجز املزدوج يف معاجلة صعوبات القراءة يف مدارس التعليم األسايس،  ●
ا ملهارة القراءة تساعدنا عىل تصنيف املشكالت القرائية، فالقراءة بحسب النظرية  فالنظرية قدمت تصوًرا وظيفيًّ
الربامج  تصميم  ينبغي  وعليه  الرسيعة؛  التلقائية  والتسمية  الصوتية،  املعاجلة  أساسيتني:  مهارتني  عىل  تعتمد 

العالجية بحسب القصور الذي يظهر يف مهارة من املهارات القرائية األساسية.

األسايس.  ● التعليم  من  األوىل  احللقة  يف  والكتابة(  )القراءة  املكتوبة  اللغة  يف  التشكيل  عالمات  أمهية  تعزيز 
تأثري  التسمية كضابط صويت، وال  التشكيل تؤثر يف دقة  الدراسة احلالية عن أن عالمات  نتائج  حيث كشفت 
هلا يف رسعة التسمية كحافز زمني، وعليه جيب رضورة األخذ بتوظيف عالمات التشكيل عند تعليم القراءة يف 

املراحل األوىل مراعاة للدقة.

إجراء مزيد من الدراسات التي هتتم باجلوانب الصوتية واملورفولوجية واألورثوجرافية يف العربية؛ ألن هذه  ●
اجلوانب مكونات أساسية يف اكتساب القراءة والكتابة.

الدراسة احلالية بحثت يف التمثيل األورثوجرايف لألبجدية العربية )مع التشكيل/ودون التشكيل(، نقرتح إجراء  ●
دراسات مماثلة تبحث يف مكونات الطالقة القرائية، وكيفية اجلمع بينها )الدقة والرسعة( يف آلية ثنائية فعالة. 

الدراسة احلالية قامت عىل منهج املقارنة بني العاديني وذوي صعوبات القراءة؛ ولذلك نقرتح إجراء دراسات  ●
مماثلة عىل مستوى الفقرة، أو النص القرائي الشفاف )قائم عىل عالمات التشكيل( والنص القرائي املبهم )خاًل 
من عالمات التشكيل( ألن قضية السياق مل تفصح عنها نتائج هذه الدراسة وخاصة مع ذوي صعوبات القراءة.
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