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 بالـمدرسة  االبتدائية"للتالميذ ذوي صعوبات القراءة سرعة التسمية " برنامج تدريبي  لتحسين 
 تمهيد 
ت لمهارااستخدامهم إن العديد من الصعوبات التي تواجه التالميذ في المدرسة ترجع لعدم         

م التالميررذ فرري المررذا ر،    رردم عرردرتهم ر ررء فهررتتمثررف فررء  ر ة القرراة،  فجدررد العديررد مرن ال رر ا   
  ن   تضر  ذرذا  درالة فري التعبيرر ال ترا يمدلول األسئ ة     ردم عدرتهم ر ء التعبيرر رمرا ير رد

 ال فهي ل طالب  فالعديد من الطالب يقرؤ ن د ن فهم     مسرتو ات ديارا مرن الفهرم     يقررؤ ن 
  فهم مجاسب  ل ن  ب ة شديد يضاع معه المعجي العام ل جص   دع ه مف  ا..

(Theresa A. Deeney,2010, 7  ) 

الم ويرات فالمهرار، ه ذري عردر، رالارة ر رء  داة فعرف معقرد مدموررة مرن مهار، القرراة، ر ري ت تمف 
 (  16  2012في مدال معين  سهولة  دعة . )ربد هللا تركمايي   

اسررا  السررررة  اةررد، مررن م ويررات مهررار، القررراة، هفالسررررة فرري القررراة،  فهررم المرراد، المقررر ة،  س     
ي فرفري عراةتره  فال رد  ن ي رون د اقرا ل قراة، الديد، ي مف  ةرداذما اخررر  فركن كران الطفرف سرر عا 
 ن يمت ررررا مهررررارات السررررررة ل ت ميررررذ فهمرررره ل معررررايي المتضررررمجة  ةتررررء ي ررررون عار ررررا جيرررردا. فال ررررد 

  االستاعاب ةتء يتسجء له عراة، صحاحة ل جص المقر ة.
 ( 33   1998محمد محمود رضوان    (

  مهرار، ارتباطرا ال غو رة اتالمسرتو    ثرر  سرررة تسرماة ال  مرات  التعرري ر يهرا مرن  تعرد    

 ت و ن في سير ر، ر الا   يضا   إن   ة التسماة  القراة،  سررة مجاسبة يع س ال تا ة  مهار، القراة،

 الخ رف  ذرذا فعالرة   رم ارة تدمارع تطرور    ي روة يعرعرف ممرا  ال تا رة  ل قرراة، األ دديرة اإلسرتراتاداة

الم توبرة  سرررة تسرميتها   بالترالي تتر  ر    مراتال ر رء ل تعرري الالةر  الجمرو ر رء  رد ر  يرجع س
 مسئولة ر اسة روامف (  ةيث  شار لثال ةFrith,2003الطالعة ال غو ة لديه    ذذا ما  شار إلاه )

 المجبهرات تسماة ر ء القراة،  ذي القدر، رسر لتفسير  ساساا  تمثف  صبحت  م  من تع م القراة،  رن

المعقرد،     البسراطة البصرر ة ل مجبهرات الصروتي الترمير  طر ر  ررن رالترذك ر رء المثيرات(    القردر،(
ر رء  القردر، فري المتمث رةاة (الصروت القردر،( الصروتي  الروري توظار  ر رء مثالا  القردر، عرراة،  رجص

 ( . (Frith,2003,24 مخت فة  مستو ات  ف  ذذجااا   تح ي ها ال فو ة ال غة م ويات است عار
 القرراة، السرررة  الفهرم   صربحت القرراة، ال جرد   مجهرا  فرال جرد   مرن  من ذجا فكذا فقردت      

 عراة، د ن فهم  ال جد ى  يضا من عراة، تتصف  الدعة في فهرم التفاصريف   ل جهرا  طيئرة  طئرا عرد
 يضاع كثيرا من الوعت  الدهد   عد يضاع المعجي العام الذ  يستخ صه المتع م من عراةت. )فهام

 (  123   2004مصطفء   
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ة  سراطة  فالسررة  الفهم في القراة، ُيجماان لدى الت ميذ الطالعة ال غو ة  فرالقراة، لاسرت رم ارة  لار
 ) رشرد   ةمرد طمامرة تعري  فهم األف ار األساسراة  الثايو رة فري الرجص.ال إيما ذي هالقدر، ر ء 

  1998   67 ) 
اس سرررة القرراة،  امرتال  (  ن :   ار Elizabeth, B. Meisienger,2005:3  ؤكد كال مرن )

 . مهارات ذذ  السررة من  ذم مقومات الطالب السو  
 مشكلة البحث 

 يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
 ل تالميذ ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  اال تدا اة ؟ سررة التسماة  ما   ر  ريامج تدر بي  لتحسين 

 يسي سؤالين فرعيين هما :هذا السؤال الرئ عن   ويتفرع
  ؟تدا اةل تالميذ ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  اال لسررة التسماة ما الفر ق  ين القااسين القب ي  البعد   -

 ؟  تدا اةل تالميذ ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  االلسررة التسماة  ما الفر ق  ين القااسين البعد   التتبعي -

 أهداف البحث
 البحث الحالي في: تتمثف  ذداي

، ل تالميذ ذ   صعوبات القراةلسررة التسماة التحق  من   ر  ريامج تدر بي  لتحسين  -
  الرمدرسة  اال تدا اة .

ل حد من لسررة التسماة ال  ف رن مدى استمرار ة  فار اة  ريامج تدر بي  لتحسين    -
قراة،  الرمدرسة   تطو ر مهارات القراة، ل تالميذ ذ   صعوبات ال راة،صعوبات الق

 اال تدا اة   عد ايتهاة الفتر، التتبماة ل بريامج .

 أهمية البحث
  األهمية النظرية -أ

ت  صعوبا ا رالعته ا مستو اتهسررة التسماة   ذميتها إطاراا يظر ا ةول الباةث يقدم  -
 اة إيدا، ؛ أليها من  ذم مهارات القراة، في العم اة التع اماة   التي تجع س  صور القراة، 

  ر ي فهم الجص القرا ي. 
 .   الحد من صعوبات القراة، سررة التسماة تحسين عالعة  ين يقدم البحث دراسة ال -

  األهمية التطبيقية -ب
  من يم ن ل قا مين ر ء العم اة التع اماة االستفاد، من البريامج التدر بي رجد التحق -

 بات القراة، ا .ل تالميذ ذ   صعو سررة التسماة يداةه  في تحسين 
لدى فئات  ررى من سررة التسماة يم ن االستفاد، من البريامج الحالء فء  تحسين  -

 الطالب. 
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 مصطلحات البحث 
 البرنامج التدريبي أوال  :   

ذو المخط  العام الذ  يوضع في  عت سا   ر ي رم يتي التع ام  التدر س في مرة ة من 
را ي يجظمها المدرس من رالل مد، معيجة عد ت ون شهمراةف التع ام      خص اإلجراةات الت

 )   ستة  شهر    سجة   كما يتضمن الخبرات التع اماة التي يدب  ن ي تسبها المتع م . 
 (  77   2003ةسن شحايه  ز جب الجدار   

  Reading Disabilityصعوبات القراءة  ثانيا :    
 رر فيال معريارا راصرا يدعرف صراةبه يمترد ربرر سرجوات يمرو الطفرف   ع رس ذي اضطراب ه 

ررضة ل ف ف القرا ي    لم  الت معرياة  لغو رة  ررر  مب رر، تظهرر عبرف  ن يبرد  الطفرف فري تع رم 
 (   Snowling,2002,20القراة،      ون التعثر غالبا في رم اة المعالدة الصوتاة ه ) 

 ثالثا : سرعة التسمية 
تضررمن المسررتو ين   يهررا ه مهررار، ت ”التسررماة سررررة (Rasinski,2009,1-2سرركاي )  راعرر   

 ةدذما المستوى السرطحي    رير ذرذا المسرتوى ر رء عردر  التالميرذ ر ري  عرراة، المفرردات ال غو رة 
ذا  دعه  ما يتط به ذرذا المسرتوى مرن امرتال هم مهرارات القرراة، اخلارة السرر عة  مرن  ذرم مهرارات ذر

  ركايه ) ك مات   صوات  الررب   رين الصروت    الدايب فا شفر  الموضوع  التعري ر ء لبجاته
الرمرر  الرردال ر ارره  الدمررف (   مسررتوى  رررر رميرر  يقرروم ر رري ةسررن التعبيررر  األداة  فهررم المعجرري 

 العام لما يقر  ه.
 .باةثال /إرداد التسماة ر ي ارتبار سررة الطفف ر يها يحصف التي  الدرجة :في الدراسة الحالية    إجرائيا ويتحدد    

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 أوال:سرعة التسمية 

التي  راتالمثي أسماء Recall استدعاء في الطفل دقة إلى Naming التسمكة مفهوم يشير       

 ال من   يه Naming Speed التسمكة س عة مفهوم يعرف بينما الذاكرة، من عليه تعرض

    (Wolf & Bowers,1999,8)  ا .  استرجاره المثيرات  تهيئة في تدهي  المستغرق 

 إلي  ن سررة التسماة ذي الجوع الثالث من رم اات الت غيف(  Wolf,1999,65والف   ويشير    
ام    الصوتي  عد الوري الصوتي  الذا ر، الصوتاة    إن سررة التسماة لألشااة    األلوان    األرع

 ر، طو  رررة المرررد  ؛ فعجرررد القرررراة، يسرررترجع الحرررر ي تتط رررب اسرررترجاع المع ومرررات الصررروتاة مرررن الرررذا
 األطفال ماي ي : 
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 الوةدات الصوتاة المرتبطة  الحري    ازد اج الحري .  -
 يط   ج اة ال  مات ال ا عة  . -

يط  ال  مات ك ف   إن عدر، الطفف ر ي استرجاع ال فرات الصوتاة المرتبطة  الوةردات  -
اة ت ك ف يدب  ن تت  ر  درجة كون المع ومة الصوتالصوتاة الفردية      ج اة ال  مة     ال  ما

 مقيد، من فا شفر، ال  مات المطبورة. 

 ن  (Wolf & Bowers,1999,11)والرف وورور   ( لتعر ر  1 2008  شرارت يصرر، ج درف )       
سررة التسماة مث هرا مثرف    مهمرة لغو رة  ررر  ت رتمف ر ري يمرو الرمر  الصروتي    مرع ذلرا فالعم ارات 

بة ل سرررررة تتط رررب  يضرررا رم ارررات ايتباةارررة   إدرا ارررة     ررررر   راصرررة  الرررذا ر،   المفرررردات    المصررراة
ن رررالجطرر .  فرري الحقاقررة يبررد   ن مهررام سررررة التسررماة تقرراس شررية مررا مسررتقف رررن الرروري الصرروتي     
اسرة المقااس يفسه الذ  يقاس سررة التسماة يرتب   صور، ضمافة مع الوري الصوتي ؛ ألن المهمرة الر 

وان  مقااس تتط ب  ن يجظر الفرد إلي مدمورة من ) الحر ي    األرعرام    ال  مرات    األشر ال    األلرل
 ررن ذلررا    إن  داة األفررراد ذ   صررعوبات القررراة، ر رري ذررذ  المقرراياس ي ررون م(  تسررميتها  سررررة ك مررا  

  طيئا  صور،  اضحة مقارية   عرايهم العاديين . 
 ءة كة في الق اأهمكه س عة التسم  -3

إن السررة في القراة، غدت  مر  ساسي في العصر الحاضر ؛  ذلا لما لها من  ذماة فري         
ظررف التسررارع المعرفرري  الترررا م الف ررر  خالي الصررفحات المطبورررة كررف يرروم مررن صررحف  مدررالت  كتررب 

 يسررماه الع مرراة الق رر   غيرذررا مررن المطبورررات المخت فررة فالعررالم المتسررارع ةررول اإليسرران جع رره يصرراب  مررا
المع وماتي ر ء درجات متفا تة؛ لذلا صار ر ي اإليسان  ن يرتع م كار  ي  رد مرن سرررة عراةتره ليوا رب 

   لو ع يال ت ا السررة الفا قة التي تجتقف  ها المع ومات من ةوله. 
م ارة ةااتره العكما ُتعد السررة في التسماة  من  ذم مهرارات القرراة، ؛أليهرا سربيف اإليسران فري       

  ي رراطه الع مرري فهرري ترروفر الوعررت  تعيررين ر ررء غرر ار، التحصرريف فرري  عررف  عررت   كمررا  يهررا تسررارد ر ررء 
مالةقة  الفاض مما تطالعجا  ه المطا ع كف يوم    ذي كرذالا مظهرر ةضرار  يمارسره الفررد فري مرا يقرع 

        عررراة، شرر   األربررار    رين يديرره مرن رسررالة    كتراب يعترر م شرراة       كتا ررة إررالن ر ررء الحرا  
 .شر   الترجمة  الت فاز  غير ذلا مما يتط ب سررة في القراة،   ضاعه الب ة فيها

 (.85   2000) فخر الدين رامر   
لقررراة، اإن  ذمارره سررررة التسررماة  فرري "  و إلضرر فة ىلرر  مرر  سررال راررك  اللراسررة ال  لكررة ىلرري       

را كبيرررا فرري التحصرريف  التثقارر      فرري ترروفير الوعررت     صررقف تتد ررء فرري العصررر الحررالي  رران لهررا   رر
  ال خصاة     تحقي  المتعة     توسراع اخفراق الذذجارة ل قرارك   كمرا  يهرا تحسرن مقدرتره ر رء الفهرم 

تج ررا  ذا رترره  ذذجرره   تم يجرره مررن جمررع المع ومررات الترري يحتاجهررا   جرراة ةديثرره   رر ف  سرررع  اإلطررالع 
 ةداث  التطورات الحديثة في مدال تع مه  تخصصه.ر ي  رر األربار  األ
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 مستويات سرعة التسمية  في القراءة  -2
سرررررة التسرررماة فررري القرررراة،: فرررالبعض يررررى  يهرررا  تعرررددت اخراة اتفاعرررا  ارتالفرررا ةرررول مسرررتو ات 

مسررررتو ان ذمررررا: السررررر ع  البطررررية   الرررربعض األرررررر يرررررى  يهررررا  ررررالث مسررررتو ات ذرررري: السررررررة   
ةرررد مرررا    البطيئرررة  الررربعض يررررى  يهرررا  ربعرررة مسرررتو ات ذررري: الخاطفرررة   السرررر عة  السرررر عة إلرررء 

 (  55   1988 المتمه ة   الو يد، . ) رطاة رمر   
  الث مستو ات ل سررة في القراة،:  (92 ، 1988وقد عرضت )عطاء عمر ،     

ة ف رر، العامر ذي  ر ء مسرتو ات السرررة   تسرتخدم ل حصرول ر رء ال األولى القراءة الخاطفة:
والمستوي الثاني لموضوع سهف في القراة،    ل عثور ر ء  سماة  عض األشخاص    األرعام  

القرررراة، السرررر عة  ذررري  عرررف درجرررة فررري سرررررتها مرررن الخاطفرررة  تسرررتعمف ل حصرررول ر رررء  عرررض  :
 التفاصيف  المع ومات المستمد، من الجص المقر ة.

عاديررررة فهرررري المسررررتو  العرررراد  ل قررررارك  تسررررتعمف القررررراة، المتمه ررررة    ال والمســــتوي الثالــــث : 
 الستخالص  عض األف ار من الجص المقر ة  إلدرا  العالعة  ين التفاصيف  األف ار الر اسة 

مسرتو ات السرررة فري القرراة، إلرء رمرس (  88 ، 2006وقد قسم ) أحمد زينهم حجـا  ،
ا لهررا رصا صررها    ذرردافها مسررتو ات  معتبرررا كررف مسررتو  مررن ذررذ  المسررتو ات عررراة، عا مررة  ررذاته
   غراضها  المواضع التي تستخدم فيها. فسررات القراة، رجد  ذي: 

 ذرري القررراة، الترري يبحررث فيهررا القررارك رررن ك مررة  عيجهررا   ذلررا مررن رررالل  قــراءة المســ : – 1
تتبررع ك مررات الررجص المقررر ة  د ن التوعررف رجررد    ك مررة  خررالي ال  مررة الترري يبحررث رجهررا القررارك 

 فه  التداري المعدمي   ةيث ال يهدي القارك إال ل وصول ل   مة المراد،. ياما يعر 
لرا ع من السررات   قصد  ها العم اة التي يقوم  هرا افهي تمثف المستو  القراءة لتصف :  -2

الفررد   جراة البحررث فري الررجص المقرر ة مررن  جرف الوصررول إلرء ك متررين متدرا رتين عرردمتا ر رء يحررو 
 ا يتط ب استخدام البجاة الداللي ججبا إلء ججب مع التداري المعدمي. مقولب    مع وس   ذذ

ديررة  التررري تررتم لفهرررم موضررروع مررا   الررررب   ررين  جررر اة الموضررروع    العاالقـــراءة المعتـــادة:  -3
ك مرة  200 استخراج األف ار  التفصيالت الد  اة   عد جعف سررة القرراة، فري ذرذا المسرتو  مرن 

  ك مة في الد اقة. 300إلء 
:  ذرررري ال تخت رررف كثيررررا رررررن القرررراة، العاديررررة   ف رررم يفرررررق )ةدررراج(  ررررين القـــراءة للــــتعلم – 4

مرررن اةتااجاتررره  %80المسرررتو ين   رررف  يررره تحررردث ررررن  ن ذرررذ  السرررررة يسرررتخدمها اإليسررران فررري 
ب ترذكر اليوماة   ل ن مي  )ةداج(  رين القرراة، العاديرة  القرراة، ل رتع م فري  ن القرراة، ل رتع م تتط ر

  ار  ترتيبها ترتيبا مجطقاا دارف الذذن  القدر، ر ء استرجاع ذذ  األف ار. األف
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ــراءة للحفــ : – 5  ترري ي ررون ذرردي القررارك فيهررا القرردر، ر ررء اسررتدراة ال  مررات  األف ررارل ا الق
المقررررر ة، فرررري  عررررت الةرررر    ال تجتهرررري رم اررررة القررررراة، ل حفرررر  إال ةيجمررررا ت ررررون يتررررا ج القررررراة،    

  ررروو    تحقيررر  مح رررات الترررذكر  متط باتررره مرررن اسرررترجاع محتررروى المررراد،  مخرجاتهرررا عرررادر، ر رررء
 المقر ة،   القدر، ر ء تذكرذا في ترا    ررض مجطقي .

 ( مستويات سرعة القراءة إلى : Paul Nation,2009, 142وقد قسم )
اصررف ال  مررة  ذرري عررراة، تسررتخدم لمعرفررة الموضرروع العررام ل ررجص.  القــراءة للتصــف   : -1

 االججبء
 ذرري ُتسرررتخدم ل بحررث رررن رعررم    اسررم    جرر ة مرررن  قــراءة للبحــث أو المســحية :ال -2

 عطعة يحتو  ر ء مع ومات  القراة، العادية  ذي التي تستخدم ل تع م  الدراسة .

راسر ت مر  اللراس ت رامكة مه رة س عة التسمكة  للى التالمكر  ومرن هر ل اللمن  العليل وقل را ولت 

 يلي: 

 وهدفت إلى تحسين مستوى القرراءة عنرد تيميرذ بطي رين( Herms Meyer, 2000 دراسة      

ن مررتلميرذا(  31بغر  النررر عررن السررعة، ووفررت هررذة الدراسرة لتيميرذ المرموعررة الترري يرة )

ولم  ء األمور،تيميذ الصف األول بمدرسة ريفية تدري ا على مهارات القراءة يتم باالستعانة بأوليا

مدرسرة تلميذا( مرن تيميرذ نفرل الصرف ب 41يميذ المرموعة الضابطة )توفر مثل هذا التدريب لت

اءة مراورة، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظرا فري سررعة التعررف علرى ال،لمرات، وفري اترراة القرر

ع أقررا  مرلدى تيميذ المرموعة الترري ية، وأوصت الدراسة بممارسة األطفال الم ط ين للقرراءة 

 يحسن معدالت سرعة التسمية في القراءة لديهم.  مهارة مؤكدة أ  ذلك يم،ن أ 

ى األداء إستراتيرية لتطوير مهرارة الطيقرة فري القرراءة، تعتمرد علر (Blau, 2001 واقترح       

ة، ويعقرب النموذجي للقراءة السريعة، ثم مناقشة الطيب ليستنتروا كيف ت،و  السرعة فري القرراء

عرال  ث يعرض المعلم نصا على التيميرذ يققررأ بصروتذلك تفصيل جيد ل،يفية سرعة التسمية، حي

ج يقرأ المسرتري و  للسررعة فررادو، ويردم –وبسرعة ثم يشرح شرحا بسيطا كيف ت،و  السرعة 

م عين المعلالم ط و  في قراءة جماعية، ويتم تعليم الطيب بش،ل م اشر القراءة جملة جملة، ويست

 بمساعدين للمتابعة والتوجيه. 

( دراسررة هرردفت إلررى تعرررف أثررر برنررامج فرري القررراءة الم،ثفررة  Bell, 2001  وأجرررى -1

فرراد ألوالفهرم فري القرراءة وفري هرذة الدراسرة ققردمت  والموسعة على تنمية كل من سررعة التسرمية

لررى العينررة نصرروي قصرريرة لقراءتهررا بشرر،ل م،ثررف يلرري كررل منهررا أسرر لة للفهررم، ثررم قسررم األفررراد إ

راءات ام بقراءات موسعة،وقد كشفت النترائج عرن ترأثير القرمرموعات حسب مستواهم القرائي للقي

 والفهم في القراءة.  الم،ثفة والموسعة في سرعة التسمية
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 لزي دة معلل مه رة الس عة سواء وتامكة مه راره ، أو وقك سه  را ولت  اللراس توها ك وعض      

 ه  : وما ور سكن صعوو ت الق اءة س عة التسمكة في الق اءة

لقرراءة االتي هدفت إلى تحديد للعيقة بين مهام سرعة التسمية  في  (Burgess,2000 راسة د   

ات فري وبين المهرام الصروتية والمعرفرة الهرائيرة، وتمرت هرذة الدراسرة بتط ير  عردد مرن اال ت رار

 األصرروات والهررراء، وفرري السرررعة فرري قررراءة ال،لمررات، وتوصررلت إلررى أ  التيميررذ الضررعاف فرري

ة ، فري ت، وفي التعرف عليها أبدوا تراجعرا فري ا ت رارات سررعة التسرمية فري القرراءهراء ال،لما

 اءة. القربعيقة  أنها ذو  حين أ  المش،يت المتعلقة باألصوات لم ي،ن لها تأثير دال على

ي هدفت  الدراسة إلي معرفة دور سررعة التسرمية فري القردرة علر(  Sunseth,etal,2000ودراسة  

  ة والمعرفة بنرام ال،تاب عند طيب الصف الثالث . القراءة والتهر

، وعمليرررات سررررعة التسرررمية دراسرررة عمليرررات بهررردف ( wolf&Bowers,2000دراسرررة  وجررر ءت 

لتسرمية توقيت، وطيقة القراءة لدو عينة من ذوو صعوبات القراءة . من  يل نموذج متطور مرن اال

ن سرررعة التسررمية وعلررم األصرروات فرري ال صرررية يو ررا مررراالت اال ررتيف ومررراالت الترردا ل برري

هرام أداء الم متطل اتها األساسية..وأشارت نتائج هذة الدراسة إلي وجود قصور في الطيقة القرائية فري

،  ة نتيررة القصرور فري سررعة التسرمي لردو التيميرذ ذوو صرعوبات التعررف ةالتي تتطلب أوتوماتي،ير

 ش،ال والرموز واألرقام والصور . األحيث تم قياس التسمية السريعة من  يل تسمية 

عة إلي بحث أثر التدريب والتعليم الم،ثرف فري تحسرين سرر(  Booker,2003دراسة   وكام  هلفت 

مة (  مقسر 8 – 6مرن )  ف( بالصرفو 32ت،ونرت عينرة الدراسرة مرن ) التسمية والتعرف علي ال،لمرات و

 لدراسرة عرناوأفادت نتائج   ية السريعة ،استخدمت الدراسة ا ت ار را  للتسم إلي مرموعتين مت،اف تين

 لدو عينة الدراسة  الصوتي فاعلية التدريل الم،ثف علي تحسين سرعة التسمية  و الوعي 

 عينتري برين الفررو  بحرث  :  إلري (Tsur, Faust, & Zivotofsky, 2009) دراسرةوهرلفت 
 ذوو مرن عينرة دراسرة علريترم أجرراء ال والرن،، وال،لمرات والحروف الرموز ودقة في سرعة الدراسة

إلري )  ( 23مرن)  الزمنيرة أعمرارهم تترراوح الرامعرة، طل رة من ( طال ا 27قوامها )  صعوبات القراءة 

 نتائج شفتك فقد .سنة (  29( إلي )  22)  من الزمنية أعمارهم العاديين تتراوح من وعينة ( سنة  27
 الرمروز تسرمية ودقرة سررعة فري لدراسرةا عينرات برين داللرة إحصرائية ذات فررو  وجرود عرن الدراسرة

 ددعر كرا  حيرث العراديين، من طيقة أقل كا  ذوو صعوبات القراءة  كما .والن، وال،لمات والحروف
 رةبصرو العراديين مرن أقل ترري ي شرط كل في  وء ذوو صعوبات القراءة  ق ل من المنترة ال،لمات

 .إحصائيا دالة



 63 

 ف       طالعة القراة، القدر، ر ء   المعجوية ه:  ((Elizabeth& Wolf, 2012دراسة : )اما 
المهارات اةد   )ران(   ارتبارذا ةقدم رجاصر م لوفة   المعر فة  اسم تسماة السر ع ف متس سف

 .  لها د ر كبير في القراة،  طالعة األساساة في عراة، 
 :  ( عالقة س عة التسمكة وصعوو ت الق اءة   ب

،فقد اشارت العديد من إث اتاً ك يراً  واألدبيات ال حوث في مث تة السريعة لتسميةوا القراءة بين الصلةإ  

 Sunseth,2000دراسة   الدراسات إلي ارت اط صعوبات القراءة بسرعة التسمية مثل دراسة كي من

 عانو  منلذين ياأ  األطفال الذين يعانو  من بطء في التسمية يعانو  أكثر من الطيب  والت  راك ال 

  والت (wolf&Bowers,2000مشاكل في الوعي الصوتي  بصعوبات القراءة ، بينما دراسة )

 قد التي أشارت إلي الروابط المفتر ة بين سرعة التسمية وعمليات القراءة وعن مصادر اال طراب

وجود  ة إليتس ب صعوبة القراءة الناترة عن ا طراب في سرعة التسمية . وأشارت نتائج هذة الدراس

رف بات التعو صعولدو التيميذ ذو ةور في الطيقة القرائية في أداء المهام التي تتطلب أوتوماتي،يقص

أ   ( Landerl, 2001 وأظهرت دراسة ، كما تقاس بتسمية األش،ال والرموز واألرقام والصور . 

علي  أثر  من أس اب صعوبات القراءة ، العرز في التعرف علي ال،لمات والتسمية السريعة لها مما

نة العي القراءة بطيقة و كا  العرز في الذاكرة الصوتية وا ا أيضا )ول،ن معتدل( ،.و أظهرت

لغوو . هم الالحالية ألطفال عقسر القراءة وجود عرز في سرعة المعالرة ال صرية باإل افة إلى عرز

  حثلت    (Evans, J.. Floyd. G.. McGrew. S.. & Lelbrgee,2002)وجاءت  دراسة  

 عينة بين واألرقام واألش،ال، اللفرية، المثيرات تسمية وسرعة الترهيز الصوتي ، في الفرو  بحث

أ   النتائج صلتتو وقد صعوبات القراءة ، من يعانو  االبتدائي أطفال المرحلة من ( طفي 78)  قوامها

هذا ما أكدته . و للغويةا المثيرات وسرعة تسمية الصوتي  الترهيز تعود لقصور في  صعوبات القراءة 

في سرعة  الذين يتسمو  بالضعف  القراءة صعوبات ذوو الطيب أ   (Ross, 2004) دراسة

  أ (Birch, 2004) بينما كشف دراسة  الصوتي  الترهيز في التسمية يعانو  من الضعف أيضا

في  بطءو ، ، يالترميز األورثوجراف في إحصائيا داال قصورا أظهرت ذوو صعوبات القراءة  عينتي

ن أ م( وأكدت نتائرها  أ  التسمية السريعة هي  Plazaa&Cohen,2004 وجاءت دراسة  التسمية

 مستقل باألداء القرائي . 

 المعالدرة رالعرة ررن ال  رفتهردي إلري :  والتـى ( 2018نـوف محمـد صـال  ،  جراةت دراسرة ) 

 لمخترار،ا القرراة، مهرارات في  إسهاماتها  )الصوتاة الذا ر،   السر عة التسماة ,الصوتي الوري( الصوتاة
 غيرر ال  مرات عرراة، طالعرة الرجص عرراة، طالعرة الدم رة فهرم سرررة الدم رة فهرم دعرة ال  مرة تعرري( 

  م .التع  صعوبات  ذ     مقاريتها العاديين األطفال من  ف لدى العرباة  ال غة )الحقاقاة
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 صعوبات القراءة    : ثانيا 
 مران  ذرو  ذم يوافذ المعرفة اإليساياة   بامتال هرا يسرتطاع الفررد  ن يدرول فري الم ران  التعد القراة،      

جررالس فرري م ايرره   ُ عررد التعثررر فرري تع ررم القررراة، مررن   ثررر الم رر الت شرريورا لررد   طفررال ذ   صررعوبات 
لقررراة، ا؛ألن ة الرتع م   فعجردما يتعثرر الطفرف فري تع رم القرراة، ي ررون ذلرا  مثا رة م ر  ة فري العم ارة التع امار

 دا، الررتع م   سرري ته    الطفررف الررذ  يواجرره صررعوبة فرري تع ررم القررراة، لررن يررتم ن مررن تحقيرر     يدررا  فرري 
موضورات   اديماة  رر      م ن القول: إن صعوبة القراة، تخت رف فري درجتهرا  رارتالي السربب الرذ  

 المتمثرف  صرعوبات إدرا ارة سرمماة  د  إلي ذلا سواة يتع   السبب  الدايب البجيرو      الخ رف العصربي
     صر ة      ضعفا في االستاعاب القرا ي.

 Specific الرتع م فري راصة صعوبات القراة،   يها : صعوبة  ن  إلي  (Ellis, 2003,5)ويشير إليس
learning disabilities يولوجي  – رصبي  صف    مج   ذات  neurobiological in origin  تتسم 

 الترمير   عردرات التهدري   ضرعف تعرري ال  مرة ال فري الطالعرة    /  الدعرة فري م ر الت     صرعوبات
 فري متوعرع غيرر يعرد  الرذ  ل غرة الم رون الفرويامي فري عصرور يتادرة الم ر الت    الصرعوبات ذرذ    ن

 ذلرا ءر  المترتبة الثايو ة الجتا ج  مجاسبته   من الصفي التع ام  كفاة، األررى  المعرياة القدرات ضوة
 المفرردات يمرو إراعرة إلرء ترؤد   رد رذا  التري القرا ارة الخبرر،  يقرص القرا ري الفهرم فري م ر الت  جرود

  القرا اة.   الخ فاة
 هر وأعراض صعوبات القراءة مظا  -4

تخت ف مظاذر   رراض    مؤشرات صعوبات القراة، من مرة ة رم اة إلء مرة ة رمر ة  ررى   من 
ن ايي مة ة تع اماة  ررى    م ن لآل اة  المع مين تحديد ما إذا كان الطفف يعمرة ة تع اماة إلء مر 

صعوبات القراة،    من المحتمف  ن يعايي مجها ياما  عد   ذلا من رالل المؤشرات    األرراض 
 . تء ساستعرضها الباةث الةقا.التي ةددذا األرصا يون  المع مون   ال
 لقراءة لدى أطفال ما قبل المدرسة: ) أ ( المؤشرات المنبئة بصعوبات ا

ةرردد كررف مررن ) سررامة محمررد البطاياررة  م ررا  ةمررد الراشررد   ربيررد ربررد ال ررر م السررباي ة   ربررد المديررد سرر مان  
( المؤشرات المجبئرة  صرعوبات القرراة، فري 68   2009(  ) طرس ةاف   طرس    42 , 2005الخطاطبة  

لعديرررررررررررررررررد مررررررررررررررررن الدراسرررررررررررررررررات مثرررررررررررررررررف دراسرررررررررررررررررة المرة ررررررررررررررررة اال تدا ارررررررررررررررررة  اتفررررررررررررررررر  مررررررررررررررررع ذلرررررررررررررررررا الرررررررررررررررررر   ا
Kevin,Chung,Wong,Penney,Hocs(2008)  دراسررة : ربررد الفتررا  رجررب مطررر    اصررف محمررد    

 (  36   2019   دراسة شفاقة  زاد  )   (farquharson,2014 )(   فرا  ذارسون 2009العايد )
 يلي:  متمثلة فيما  المؤشراتو 
  س ش( -ي ق   – ال تا ة )ع  و  يخ    ين األةري المت ا هة في القراة، -
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 ي تب األةري دارف ال  مات في غير  ما جها الصحاحة ) لد ي تبها لود(.  -

  تا ة األةري  ال  مات  خ  رد ة يصعب عراةته.  -

 ( 8  7 -  2,6ال يمي   ين األرداد المت ا هة في القراة،  ال تا ة )  -

 ء الجص المقر ة. يضا     يحذي ك مات   جاة القراة، عد تغير من معج -

 قصة. اليعايي من صعوبات في ر اية  -

 ) ب ( أعراض ومظاهر صعوبات القراءة لدى أطفال المرحلة االبتدائية: أشارت إليها دراسة 
 ,Ramus. Stuart, Rosen Steven, Dakin Brian, Day Juan:   كال من

CastelloteSarah, White Uta Frith (2003 )صعوبات القراة، تعد  أن  الء ةيث  شارت
المرة ة اال تدا اة   تتجوع مظاذر القراة، لدى الت ميذ  فقد من   ثر الموضورات ايت ارا  ين تالميذ 

يعايي ت ميذ في التميي   ين ال  مات المت ا هة   جاة القراة،    عايي ت ميذ  رر من صعوبة في فهم 
 الماد، المقر ة،    م ن إيداز مظاذر صعوبات القراة، ياما ي ي: 

 عة في صعوبات القراة، ؛ ةيث يقر  الطفف ع ب األةري  تبدي ها:  ذي من  ذم األرطاة ال ا -
 ال  مات  المقاطع مع وسة     كما يراذا في المر ،    ةاايا يخطئ في ترتيب  ةري ال  مة. 

   ت(.ب  -  و  ع -ضعف في التميي  يبن األةري المت ا هة رسما  المخت فة يطقا )س  ش   -

 فيف(.ضعف في التمي   ين  ةري الع ة فقد يقر  )فول( ياقول ) -

 صعوبة في تتبع م ان الوصول إلء القراة،   صعوبة االيتقال من سطر إلء سطر.  -

 عراة، الدم ة  طر قة سر عة  غير  اضحة.  -

 عراة، الدم ة  طر قة  طيئة.  -

 ةذي  عض ال  مات     ج اة من ال  مات المقر ة،. -

ة  عض المقاطع    إضافة  عض ال  مات غير الموجود، في الجص األص ي إلء الدم ة     إضاف -
 األةري إلء ال  مة المقر ة،. 

 إ دال  عض ال  مات   ررى لها المعجء يفسه.  -

  تصنيف صعوبات القراءة    -

  لقد ارت ف الع ماة في تصجا  صعوبات القراة،   لذلا تبايجت ت ا الصعوبات  ارتالي الجهج الذ
 يجتهدة العالم

 لي  : إلصعوبات القراءة حيث قسمها (  Kail,2000,87أوال : التصنيف الوارد في دراسة )   
 ( dyslexie phonologique ) الفونولوجية القراءة ) أ (  ُصعوبات

 رسرر ةالرة ففري رسر القراة، ظهور في  بيرا   را عرا ي ي اط   جاة المستعم ة اإلستراتاداة لجوع إن      

 ال ر  ي الدايب من   ثر ل   مات  اللي المفاةاميالد الدايب ر ء يعتمد الفرد  ن يدد الفويولوجي القراة،
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 ال  مرات  كرذلا معجرء لهرا لراس التري المقراطع عرراة، ر رء القردر، إلرء رردم  القرارك  يرؤد  مرا  ذرذا  الخطي

 الد  ارة لقرراة، ال ال  ارة اإلسرتراتاداة ر رء مفررط   ر ف يفسرها الحالرة فري الفررد يعتمرد الم لوفرة كمرا غيرر

 فري  ضرعف يوةي مما الم   ة ل   مات الفويامات عراة، ر ء التركي  ر ء عادر رغي يدع ه مما ال  مات

 .الفويولوجاة القدر،
 راة،القر الفويولوجارة  رسرر القرراة، رسرر  رين يدمرع الجروع ذرذا : المختلطـة القـراءة ) ب ( صـعوبات  

  ر  يال الدايرب من ر  ث  المفاةامي ل   مات الداللي الدايب ر ء يعتمد الفرد  ن يعجي  ذذا السطحاة

 امر  ذرذا  ثيرر،  توعفرات القرراة، رم ارة فري  بطرئ  رطراة تركيبارة يفسره الوعت في يالة   ما    الخطي
 رء ر القردر،  رردم الم لوفرة  غيرر لره معجرء لراس التري ل   مرات المقطمارة ر رء القرراة، عرادر غيرر يدع ره
  . ةد،   ثر فهي  بهذا معجاذا يفقد يدع ه مما   مة ل ف الحرياة  التهدئة التركي 

راسرة )  شرهر تصرجافات صرعوبات القرراة،   المرتبطرة  متغيررات الدالدراسة الحالية  إلـي:  يشير الباحث فى و 
 اتفر   (,Wise 2000,98) تصرجا  الروارد فري دراسرة    رس الالوري الصوتي    سرررة التسرماة (  ذرو    

ة محمـــد ودراســ(  48-47   2017)  رس عــائ ت نعيمـــة ، ومــدمررع ذلررا دراسررة عررام  هررا كررال مررن ر يرروا
 :  (    جقسم إلي59- 57   2018) سليمان

 )أ ( : صعوبات القراءة الناتجة عن اضطراب الوعي بأصوات الكالم: 
ديهم ل يوجد ال ثير من الدراسات التي ت ير إلء  ن األطفال الذين لديهم صعوبات في القراة،        

 ومات الخاصة  وري  صوات ال الم     ف راص الذين  جد لديهم صعوبات دالة في معالدة المع
 ضعف في الوري   صوات ال الم. 

هم فقد ذكرت دراسة ) رادلي  برايجت(  ن األطفال الذين لديهم صعوبات في القراة، لاس لدي      
اإلةساس لجم   عوافي ال الم    شار )فوكس  ر ث( إلء  يهم يعايون من صعوبات في تقسام 

 ال  مات إلء  ةدات صوتاة )فويامات(. 
ــد الــرءوف ،و (  2011مســعد نجــا   )  ) جرراة ر رري دراسررة كررال مررن    م ررن تفسررير ذلررا      دراســة عب

دراسـة أحمـد أحمـد عـواد، وجميـل ، و ( 2013دراسة خالد سـمير زايـد )، و ( 2012إسماعيل محفوظ )
ي الجظرام ال غرو     فري رم ارة المعالدرة صرعوبات فر ةيث  شارت الدراسات إلي  جرود(  2013بابلي )

الصرروتاة   الترري تعيرر  مررن عرردر، الطفررف ر ررء فررا الرمرروز  التعررري ر ررء ال  مررة   مررن  ررم الحصررول ر ررء 
معجرررء مرررن ال  مرررة   بمرررا  ن العم ارررة ال غو رررة يتررردرف فيهرررا كرررف مرررن الفهرررم  المعجرررء  فررركن ذرررذين الدرررايبين 

رجرردما تررتم رم اررة التعرراري ر ررء ال  مررة   مررن  ررم  سرراقاان معط ررين    م وشررين  أليهمررا يترردرالن فقرر 
 الحصول ر ء معجء من ال  مة   بما  ن العم اة ال غو ة يتردرف ياره كرف مرن الفهرم  المعجرء  فركن ذرذين

معط ررين    م وشررين  أليهمررا يترردرالن فقرر  رجرردما تررتم رم اررة التعرراري ر ررء ال  مررة  يظررالن الدررايبين 
 . القراة،   ذ ذا يؤد  الخ ف الصوتي في صعوبات
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كمررا   رردت العديررد مررن الدراسررات األررررى  ن األطفررال األفضررف   اررا   صرروات ال ررالم ي ويررون          
 فضف في القراة،  فهم ال يعايون من م   ة رامة في مخرجات السمع   ل رن لرديهم صرعوبة معيجرة فري 

)ليجرا رمرر .صروات ال رالم معالدة  صوات ال غة  ةيث ال د مرن التميير   رين اإلدرا  السرمعي  الروري   
 (. 90-89  2009صدي   

إلـي    Marshall,C..,Snowling ,M.,&Bailey,P.(2001,3) وأشـارت دراسـة مارشـال ووخـرون 
( طفررال مررن الررذين لررديهم صررعوبات فرري القررراة، ر ررء  طار ررة ارتبررارات تقرراس 17تررم  ارراس  داة )  أنــ: :

مرر ال مجرري مرع المدمورررة الضرا طة   كرران األطفررال المهرام السررمماة   صروات ال ررالم   مقاريرة ذلررا  الع
م الذين لديهم صعوبة في القراة، يخت فون من ةيث العمر ال مجي ر ء جماع مهام  صوات ال الم  المها
ة السمماة  كما  جد  ن  داة األطفال  الرذين لرديهم صرعوبات فري القرراة، ال يخت فرون فري مقراياس السررر

 في المعالدة السمماة 
 صعوبات القراءة الناتجة عن اضطرابات النظام الصوتي: : )ب ( 
إلء  ن   ثر الم  الت شيورا  ايت ارا في الجظام الصوتي ل غة  ((Wise,2000,99  دراسة    دت

توص ت ال ثير من الدراسات التي  جر ت ةول القدر، ر ء   ما، تعود إلء صعوبة مقاطع ال  مات. 
 لتؤكد ما توص ت إلاه دراسة لديهم صعوبات في القراة،ت  يف ال  مات لدى األطفال الذين 

Wise,2000))  : ( (    دراسة ربد الرة ي إسماريف محفوظ  2011مسعد يدا   ) مثف دراسة
  ( 2015محمد  ياس )   دراسة ( Yeh,S,2014)  دراسة (  2014تهايي صبر  )  (2012)

استخدم فيها ارتبار ن  هدي معرفة  ( في دراسته التيYeh,S,2014 في ذذا الصدد  جد )     
( 8-7)ت  يف ال  مات لدى التالميذ الذين لديهم صعوبة في القراة،   الذين تترا    رمارذم ما  ين 

لذين اسجوات   ن عراةتهم  سو  من التالميذ الديدين في القراة،    ف  اض   ةيث كان  داة األطفال 
ود     ض   ن السبب يع صعوبة  تعقيد ال  مة المقر ة،لديهم صعوبات في القراة، ضمافا ك ما زاد 

 . إلي اضطراب في الجظام الصوتي  تقطاع ال  مات
 )  (: صعوبات القراءة الناتجة عن اضطراب فهم واستخدام قواعد اللغة.  

 ت في شارت الدراسات إلء  ن ال ثير من التالميذ الذين لديهم صعوبات في القراة،  يعايون من م  ال
 م  استخدام رجاصر عوارد ال غة. فه

إلء  ن األطفال الذين لديهم صعوبات في القراة،    ( Wise,2000,99) ويسفقد  شار       
يستخدمون جمال  عصر    رت بون  رطاة   ثر في القوارد  كما  شار )سماس  كرامب( إلء  ن 

  ل غة.اا    ت رر في تطو ر عوارد األطفال الذين لديهم صعوبات في القراة، يستخدمون جمال  عف تعقيد
 

 )د (: صعوبات القراءة الناتجة عن اضطرابات فهم معاني الكلمات. 
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  ن ال ثير من األطفال الذين يعايون من صعوبات القراة، لديهم الء ( (Wise,2000,99 شار   
بار ذا يم ن ارتم  الت في فهم معايي المفردات   التي تتضمن تطور العالعة  ين األف ار  ال غة  ل

ة،   يعايون صعوبات في القرا الذينصعوبة فهم معايي ال  مات م   ة دالة لدى ال ثير من التالميذ 
 دت  جود رالعة  ين الفهم القرا ي ( ةيث  90  2008 ذذا ما   دته دراسة   )ليجا رمر صدي   

 . ل   مات  ما يجتج من صعوبة في القراة، 
 لناتجة عن اضطراب استخدام اللغة: صعوبات القراءة ا) هـ ( 

  جدت األ حاث  ن مدال استخدام ال غة يم ن  ن ي ون م   ة ر اساة لألطفال الذين لديهم      
م صعوبات في القراة،  راصة   ن كال من المهارات المعرياة  االجتما اة  ال غة تسهم في استخدا

 إلضافةر ء  ن األطفال الذين لديهم صعوبات في القراة، يعايون  اال غة  توظافها  فقد تم االجتماع 
ا  ضعف في القدر، ر ء معرفة  تح يف المواعف االجتما اة  المعرياة   التخطذجا  م  الت ال غة ل

 ( 59   2018) محمد س امان    لالستدا ات  تقو م  فعالهم المتتا عة.  
 استخدام ال غة لدى األطفال الذين لديهم صعوبات في عد رك ت الدراسات في مدال مهارات       

ت ةيث تم ا ت اي ال ثير من الم  ال  ( Lion,2003,62)مثف دراسةالقراة، ر ء مهارات المحاد ة؛
في ذذا المدال فعجد الم اركة في ةوار ت اف  ويي يدد  ن التالميذ ذ   صعوبات في القراة،  

ن لاس لديهم صعوبات  ةيث يس لون  سئ ة  عف مرايهم ممن اعمن  عف فار اة في المقا الت يصبحون 
  المقيد،.يوع األسئ ة المفتوةة    

إذا  إلي تحديد ماAmy J Samuels, 2005)  )هدفت دراسة فقد  ذذا ما   دته العديد من الدراسات 
الوري ( له ت  ير ر ي مهارات  1985- 1983 ايت مهارات القراة،  واسطة يموذج  رادلي  برايجت )

تا ج    شارت الجلألطفال الذين ظهرت لديهم متارب في القراة،  الس و     التسماة السر عة الصوتي 
  ي . فعالاة الجموذج في تجماة مهارات الوري الصوتي في مهارات السررة  الطالعة  مدايسة الحر إلي 

 الروريتردرالت إلرء معرفرة تر  ير (Kirk,& Gillon, 2007)  بينمـا هـدفت دراسـة كيـرل وجلـون 
ف لدى ذ ى القصور ال غو     سفرت الدراسة رن  ن التردرفي القراة،  سررة التسماة   المب ر، الصوتي

فررري القرررراة،  األطفرررال تي  رررد مرررن مهرررارا  التسرررماة السرررر عة ل حرررر ي  ال  مرررات  الصررروتيالمب رررر ل ررروري 
 تيالصرو  الروريلتدر ب المب رر ر رء ياما  عد  ان القصور ال غو   ان ا   ستمر  قاة     اد، التدر بات 

 يق ف من رطر التعرض ل قصور ال غو .  سررة التسماة 
 إلء توص وا فقد( Nelson, Lindstrom,& Denis, 2012,179-196) أما نيلسون وزمالؤه     
دة معال   ن صعوبات القراة،.   التسماة السر عة  جا  رالعة ارتباطاة  ين المعالدة الصوتاةذ ن 

 ي  سررة تسماة الحر ي  ال  مات يؤد  إلي الحد من صعوبات القراة، . تر في الوري الصو القصو 
مسررراذمة الررروري الصررروتي  إلررري دراسرررة ( Michalick& Triginelli,2015دراســـة )وهـــدفت      

(PAالتسرماة السررر ع  )طفررالا  ظهررر ا  13 شرار  فيهررا  ن( إلرء اسررتمرار صررعوبات القررراة، )را ةالت قا ارر ة
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رررا فررري تع رررم القرررراة، ررررالل السرررجة الدراسررراة األ لرررء     تقررردما  طفرررالا لرررديهم تطرررور يمررروذجي فررري  13ا طفافا
  شرارت الجترا ج  ن تحسرين القراة،. في  دايرة الدراسرة     ترم تقيرام عردرتهم ر رء عرراة،  تهدئرة ال  مرات. 

 صعوبات القراة،  التسماة السر عة  الوري الصوتي في  ن  اةد يجع س ر ي القدر، القرا اة لد  ذ   

 فروض البحث
 حثإلطار النظري والدراسات السابقة تم صياغة فروض الباتأسيسا علي ما تم عرض: في 

 علي النحو التالي : 
 دمورررة ررين متوسررطي رتررب درجررات تالميررذ الم 0,01اللررة إةصررا اة رجررد مسررتوى دذ  فرررق  يوجررد -1

 ". بعد ال تطبي الة التسماة لصال  في التطباقين القب ي  البعد   الرتبار سرر التدر باة
   لصال  القااس البعدى.ارتبار سررة التسماة في القااسين القب ي  البعد  ر ء  .1
المدمورة التدر باة  تالميذفرق ذ  داللة إةصا اة  ين متوسطي رتب درجات  ال يوجد .2

 ه.سررة التسماةفي التطباقين البعدى  التتبعء لمقااس 
 منهج البحث وإجراءات:

 :ارتمد البحث الحالي ر ء المجهج التدر بي ذى المدمورة الواةد،  ثالث  منهج البحث
  ر التحق  من    ذلا لتحقي  الهدي الر اسي ل بحث  ذو   ااسات )عب ي  بعد   تتبعي(

  .تدا اة ل تالميذ ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  اال سررة التسماة  ريامج تدر بي  لتحسين 

 :( طالباا من التالميذ ذ    صعوبات القراة، 15ت ويت ريجة البحث من ) عينة البحث
را ةت     ت مدرسة  ةمد ررا ي اال تدا اة التا عة إلدار، ة وان التع اماة ) محافظة القاذر، (

ر ء درجة ذكاة متوس     فوع  ( سجوات   من الحاص ين 10إلء 9 رمارذم  ين ) 
 متوس   .

  ت البحث الحالي في:تمث ت  د ا :البحثادوات 
 )إرداد الباةث(.  ل تالميذ ذ   صعوبات القراة،ارتبار سررة التسماة   -
 البريامج التدر بي   ما يتضمجه من ج سات  فجاات )إرداد الباةث(. -
 

 و قد قام الباحث بإعداد األدوات على النحو التالى :
 ختبار سرعة التسمية ) إعداد /  الباحث  ( ا -8

 في صورت: األولية : ر االختباإعداد 

من رالل ما تم االضطالع ر اه من األطرر الجظر رة  الدراسرات السرا قة  االرتبرارات الخاصرة  سرررة 
التسرماة   تررم إرررداد ارتبررار سرررة التسررماة  فرري صررورته األ لارة ل تالميررذ ذ   صررعوبات القررراة،    تررم 

   مال مررة البطاعررات لعيجررة الدراسررة (   مرارررا،  ) الوضررو     الدعررة    الترردرج مررن السررهف إلرري الصررعب 
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  جاة صااغتها   ةيث يت ون االرتبار من  ربعة  طاعة في كف  طاعة رمسون مثيرا   ةيرث تتضرمن 
 الواةد، .  البطاعة في مرات (  10مثير )   ف ت رار يتم  اةد،  فئة من ( مثيرات 5)  طاعة  ف

 خامسا : الخصائص السيكومترية لالختبار : 
 : صدق االختبار : تم حساب صدق االختبار من خالل : أوال 
 صدق المحكمين :   -أ

تم ةساب صدق االرتبار  استخدام صدق المح مين    ذلا  عرض المقااس في صرورته األ لاره ر ري ) 
 ( مح مين من  ساتذ، ر م  الجفس التربو   الترباة الخاصة  الصحة الجفسراة   كرذلا رردد مرن ربرراة 10

(  6التع رررام ممرررن مضررري فررري العم ارررة التع امارررة   ثرررر مرررن  رمسرررة ر رررر رامرررا  البرررال  ررررددذم ) التربارررة   
( مح ما ( ) م حر    (  ؛ ل تحقر  مرن ال فراة، السر ومتر ة  16مح مين لاصف إجمالي ردد المح مين ) 

 .% (  92 -88ل مقااس   ةيث  دلي جماع األساتذ،  جسبة موافقة تترا    ين  )
 السادة المحكمين كالتالي : وجاءت تعديالت 

: يررتم اسررتبدال صررورتي )  الرردب    الحديقررة ؛ لعررد   ضرروةها   ( مررن البطاعررة الثالثررة   صررور  اســتبدال
 رر    تتجاسب مع مستو  الطالب    تم إجراة التعديف  )  استبدال صور، الدب    ضع صور، ) الفيرف 

مرررة  بدال ك مرررة ) سرررفيجة (  مرررن البطاعرررة الرا عرررة    (      صرررور، الحديقرررة  صرررور، ) المفترررا        رررتم اسرررت
ة  رر  تجاسب األطفال ذ   صعوبات القراة،     تم إجراة التعديف  استبدال ك مة ) سرفيجة (   ضرع ك مر

 ) سم ة ( .   
 :  تم حساب صدق اختبار سرعة التسمية باستخدام  ) صدق المحك(ب 
ذاا   م عام ( ت مي100ر ء العيجة االستطال اة التي عوامها )عام الباةث  تطبي  ارتبار سررة التسماة     

؛ ( ر ء يفس العيجة االستطال اة2005الباةث  تطبي  ارتبار سررة التسماة ل باةثة ) يصر، ج دف  
 ذلا لحساب صدق المحا  الذ  يعتبر  ةد  يواع الصدق  ين مقااس سررة التسماة ل باةث  بين 

)  ةيث كان ارتباط كف  عد من ارتبار سررة التسماة ل باةث   ارتبار ( 2005ارتبار ) يصر، ج دف  
 التالي: (  1) ( كما في جد ل 2005يصر، ج دف  

 
 
 

 (2005، ( معامل ارتباط كل بعد باختبار سرعة التسمية للباحث بنظيره )اختبار  ) نصرة جلجل1 جدول )
 معامل االرتباط األبعاد
 0.78 األرقام
 0.82 الحروف

 0.86 لصورا
 0.69 الكلمات
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 0.88 الدرجة الكلية
السا   مد  ارتباط كف  عد  ارتبار سررة التسماة ل باةث  ارتبار سررة (  1)  يتض  من جد ل 

 (.2005التسماة ل باةثة ) يصر، ج دف  
 حساب االتساق الداخلى الختبار سرعة التسمية.ب : 

يجرة  ذلرا مرن ررالل التطبير  الرذى ترم لالرتبرار ر رء الع رة التسماةالرتبار سر تم التحق  من االتساق الدار ء    
 ( ت ميذاا  ت ميذ، كما ي ء:    100االستطال اة التء عوامها ) 

 .حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالختبار 
  

 ية ة التسماد اختبار سرعمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبع(  2) جدول 
 والدرجة الكلية لالختبار .

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد االختبار
 0.01 **814.  األرقام(البعد األ ل )

 0.01 **805.  الحروف(البعد الثايء ) 

 0.01 **853. ( الصورالبعد الثالث ) 

 0.01 **913. (الكلماتالبعد الرا ع ) 

 (  ذذا يدل ر ء01,0....( السا    ن معامالت االرتباطات دالة رجد مستوى  )يتض  من جد ل )
 ترا    تماسا األ عاد  الدرجة ال  اة مما يدل ر ء  ن االرتبار يتمتع  اتساق دار ي. 

 .ثانيا : حساب ثبات اختبار مقياس سرعة التسمية
د من لالرتبار ل ت  ء درجات التطباقين  استخدام معادلة معامف االرتباط لبيرسون ر ةيث عام الباةث    

  وضررر  الباةرررث ،  برررات االرتبرررار   ةيرررث ترررم إرررراد، تطبيررر  االرتبرررار  عرررد  سررربورين مرررن التطبيررر  األ ل
 التالء:(   3)  معامالت الثبات لالرتبار  ك ف  أل عاد  من رالل جد ل 

 
 
 

 (  3جدول  ) 
 ون.ولكل بعد باستخدام معادلة بيرس معامل ثبات إعادة التطبيق الختبار سرعة التسمية ككل

 باستخدام معادلة بيرسون  أبعاد االختبار                    
 689.  األرقام(البعد األ ل )

 749.  الحروف(البعد الثايء ) 
 760. ( الصورالبعد الثالث ) 
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 792. (الكلماتالبعد الرا ع ) 
 832. المقااس ك ف

 .المقااس  بات يؤكد ( مما0,83المقااس ك ف )  بات معامف
 ه.يستجد ر ء معامف  بات مرتفع مما يطمئن الستخداميتض  من الددا ل السا قة  ن المقااس    

 تصحي  االختبار : خامسا : 
يرررتم إرطررراة درجرررة  اةرررد، ل رررف رعرررم    ةرررري    صرررور،    ك مرررة  يقررروم الت ميرررذ  تسرررميتها  طر قرررة 

 ي االرتبار  دماع   عاد  الفر اة    كذلا يرتم ةسرابصحاحة    م يتم ةساب الدرجة ال  اة ر 
رررردد األرطررراة ر ررري االرتبرررار ك رررف    كرررذلا ةسررراب زمرررن األداة ر ررري االرتبرررار  دمارررع   عررراد  

  تؤرذ جماعا في االرتبار كمؤشرات لسررة التسماة 
  ار .% ( من الدرجة ال  اة لالرتب 75  عايي الت ميذ من   ة التسماة إذ يال درجة  عف من ) 

 البرنامج التدريبي : -1
تم إرداد ج سات البريامج التدر بي  احث يحتو  ر ء م خص لموضوع  زمن   ذداي كف ج سة   

ذجة ( ج سة  كما تم استخدام العديد من االستراتداات   الفجاات  مجها الجم38    رددذا ) ةيث
م ت عد  ع       الواجب المج لي المجاع ة  التغذية المرتد، الراجعة  الجفساة  لعب الد ر    الت

 تطبي  البريامج ر ء الطالب ذ   صعوبات القراة،  واعع  الث ج سات  سبو ااا .
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 استخدم الباةث االساليب االةصا اة التالاة :
صغر يظراا ل – (Wilcoxon)     وكسون  استخدام األساليب اإلةصا اة الال ارامتر ة ارتبار -

 . (T,Z) ة ام حسابل -ةدم العيجة 
ر ء درجات التطباقين قة إراد، التطبي  طر ) استخدام معادلة معامف االرتباط لبيرسون -

 ( ل مقااس
 

 .البحث فروض مناألول  الفرض صحة من التحقق      
رتررب   ررين متوسررطي 0,01اللررة إةصررا اة رجررد مسررتوى دذ  فرررق  يوجررد " :  الررذى يررجص ر ررء  يرره        

  تطبيررالفرري التطباقررين القب ري  البعررد   الرتبررار سرررة التسررماة لصررال   التدر بارة درجرات تالميررذ المدمورررة
 ". بعد ال

     وكسررون  اسررتخدام األسرراليب اإلةصررا اة الال ارامتر ررة ارتبررار تررم الفرررض ذررذا صررحة مررن  ل تحقرر 
(Wilcoxon) –  ةامرر  حسررابل -يظررراا لصررغر ةدررم العيجررة (T,Z )متوسررطء  ررين ل فرررق  امررداللته  مرردى 

  جد للمقااس سررة التسماة   البعدى القب ء التطباقين فء التدر باة المدمورة تالميذ درجات رتب
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 .ذلا يوض  التالء(  4)   
 أمهات درجات رتب متوسطى بين للفرق  امداللته ومستوي " T, Z" قيمة ( 4) جدول

 .سرعة التسميةلمقياس  دىوالبع القبلى لتطبيقينا فى التجريبية المجموعة

   19,00 تسا ى  0,01 داللة مستوى     15=  ن رجد الدد لاة T  امة
  2,33 تسا ى  0,01 داللة مستوى  رجد الدد لاة  Z امة

 
 :ي ء ما السا  (  4)   جد ل من يتض 

 ن رجد الدد لاة القامة  عف   ذء( 0,00) تسا ى  لمقااس سررة التسماة ك ف المحسوبة( T)  امة  ن -
 مستوى  رجد البعدى التطبي  لصال  ااةصا اا  دال فرق   جود ر ء يدل مما 0,01 داللة  مستوى  15 =

  كذلا لباعء    0,01 داللة مستوى  رجد دالة  ذء( 3.413) تسا ى  المحسوبة( Z)  امة  ن كما  0,01
 البحث  فر ض مناأل ل   الفرض عبول ذذا   عجء (  الحر ي    الصور    ال  مات ) األرعام   األ عاد 

 : ذو البحث م   ة فء  رد لذىااأل ل   السؤال رن يديب  يه  ما

 ة؟  تدا اما الفر ق  ين القااسين القب ي  البعد  لسررة التسماة ل تالميذ ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  اال ه 

تجاه إ األبعاد
فروق 
 الرتب

 عدد
 التالميذ
 ن

 متوسط
  الرتب

 مجموع
  الرتب

 قيمة
 T)) 

 المحسوبة

 قيمة
Z)) 

 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة 

  قيمة
 ر ثر

 حجم
 التأثير

 عند دالة 2.830 4.00 4.00 4.00 1 سالب األرقام
 مستوى 
0.01 

  كبير 0.89
 74.00 6.73 11 موجب
     3 محايد

 عند دالة 3.428 00. 00. 00. 0 سالب الحروف
 مستوى 
0.01 

 كبير 1.00
 120.00 8.00  15 موجب اجد  

     0 محايد

 عند دالة 2.513 16.50 16.50 8.25 2 سالب الصور
 مستوى 
0.01 

  كبير 0.73
 103.50 7.96 13 موجب
     0 محايد

 عند دالة 3.422 00. 00. 00. 0 سالب ماتالكل
 مستوى 
0.01 

 كبير 1.00
 120.00 8.00 15 موجب اجد  

     0 محايد

المقياس 
 ككل

 عند دالة 3.413 00. 00. 00. 0 سالب
 مستوى 
0.01 

 كبير 1.00
 120.00 8.00 15 موجب اجد  

     0 محايد
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 ت  ير ةدم  ذو( 1,00)   غت( رث ر)سررة التسماة ك ف الرتبار   الت  ير ةدم  امة  ن  ما يتض  -
 (  األرعام    الحر ي    الصور    ال  مات)  كذلا لباعء األ عاد   اجدا   بير

مع ما توص ت إلاه العديد من الدراسات مجها دراسة  وكير )  وتتفق نتائج هذه الدراسة -
Booker,2003  التي ذدفت إلي  حث   ر التدر ب  التع ام الم ثف في تحسين سررة التسماة  )

  ير  ال  ر ي رم اة القراة،      فادت  التعري ر ي ال  مات  كذلا الوري الصوتي  لما لهما من ت
يتا ج الدراسة رن فار اة التدر س  التدر ب  الم ثف ر ي تحسين سررة التسماة   يؤد  لتحسن مستو  

 ,Elizabeth& Wolfوكذلك دراسةاليزبت وولف )القراة، لد  التالميذ ذ   صعوبات القراة،   

قراة،   طالعة      ف متس سف  فقدم رجاصر ذدي ذذا البحث إلي دراسة القدر، ر ء ال( (2012
م لوفة   المعر فة  اسم تسماة السر عة )ران(   ارتبارذا اةد  المهارات األساساة في عراة،  لها د ر 

طالب من ذ   صعوبات التع م   شارت الدراسة  ن  120 بير في القراة،  طالعة  شم ت ريجة الدراسة 
عة كايت   ثر ارتباطا  القراة،   عف ارتباطا  الر اضاات.  كان ذذا التسماة السر عة  د رذا في الطال

صحاحا    ف راص رجدما تم تعر    رد  في إطار فرضاة العد  الم د ج   التي تفترض  ن تساذم 
الم   ة المحور ة في   نيب الوري الصوتي رامال ذام في طالعة القراة، . االتسماة السر عة  إلء ج

ي عراة، ال  مات ت من في السررة البطيئة  ان الفهم القرا ي الضما  يرجع ج  اا إلي طالعة التالميذ ف
سررة التعري البطيئة    عد اةتف القصور في سررة التسماة  ر ي مرتبة لد  ذؤالة    اه القصور في 

 الوري الصوتي   مما   ر ر ي الطالعة القرا اة ل   مات لديهم . 
 .ثالبح فروض مني الثان الفرض صحة من التحقق

فرررق ذ  داللررة إةصررا اة  ررين متوسررطي رتررب درجررات  ال يوجررده   الررذى يررجص ر ررء  يرره :        
 ه.سررة التسماةالمدمورة التدر باة في التطباقين البعدى  التتبعء لمقااس  تالميذ

 اسرررتخدام األسررراليب اإلةصرررا اة الال ارامتر رررة ارتبرررار ترررم الفررررض ذرررذا صرررحة مرررن  ل تحقررر 
 امررداللته  مرردى( T,Z) ة امرر حسررابل -يظررراا لصررغر ةدررم العيجررة  – (Wilcoxon) سررون     وك
  التتبعرررء البعررردى التطباقرررين فرررء التدر بارررة المدموررررة  مهرررات درجرررات رترررب متوسرررطء  رررين ل فررررق 

 .ذلا يوض  التالء(  5)    جد ل سررة التسماةلمقااس 
 تالميذ درجات رتب سطىمتو  بين للفرق  امداللته ومستوي " T, Z" قيمة(  5)   جدول

 .سرعة التسميةلمقياس  والتتبعى البعدى لتطبيقينا فى التجريبية المجموعة
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  1,96 تسا ى  0,05 داللة مستوى  رجد الدد لاة  Z امة
 :ي ء ما السا  (  5)   جد ل من يتض 

 بةالمحسو ( Z)  امة  ن كما  (  38,50) تسا ى  ككللمقياس سرعة التسمية  المحسوبة( T)  امة  ن -
 الحر ي    الصور    ) األرعام       كذلا لباعء األ عادإةصا اا دالةغير   ذء( 040.) تسا ى 

يي الثا السؤال رن يديب  يه كما البحث  فر ض من السادس الفرض عبول ذذا   عجء ال  مات ( 
تالميذ ما الفر ق  ين القااسين البعد   التتبعي لسررة التسماة ل  : ه ذو البحث م   ة فء  رد الذى

 ذ   صعوبات القراة،  الرمدرسة  اال تدا اة؟ 

ـــــف  تتفررررر  يترررررا ج الفررررررض الثرررررايي مرررررع مرررررا توصررررر ت إلاررررره دراسرررررة كرررررال  مرررررن  دراســـــةاليزبت وول
(Elizabeth& Wolf, 2012))  ب ر رء سرررة التسرماة لوعرت طو رف مرن اسرتمرار ة التردر

ــال تررؤد  إلرري تحسررين مسررتو  القررراة، لررد  الطررالب  بقرراة   ررر     كررذلا دراسررة  ــك وتريجن دراســة ماكلي
(Michalick& Triginelli,2015)   ن تحسررين التسررماة السررر عة يررجع س ر رري القرردر، القرا اررة لررد 

 ذ   صعوبات القراة،     ستمر   ر  مع استمرار التدر ب . 
 وصيات البحثت

 في ضوة يتا ج البحث الحالي يوصي الباةث  ما ي ي:

تجاه إ األبعاد
فروق 
 الرتب

 عدد
 التالميذ
 ن

 متوسط
  الرتب

 مجموع
  الرتب

 قيمة
 T)) 

 المحسوبة

 قيمة
Z)) 

 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة 

 دالةغير  1.732 00. 6.00 2.00 3 سالب األرقام
 00. 00. 0 موجب صائياإح

     12 محايد

 دالةغير  108. 10.00 11.00 5.50 2 سالب الحروف
 10.00 2.50 4 موجب إحصائيا

     9 محايد

 092. 32.00 34.00 5.67 6 سالب الصور

 
 دالةغير 

 32.00 6.40 5 موجب إحصائيا
     4 محايد

.5041 8.30 5 سالب الكلمات  36.50 .201 

 
 دالةغير 

 36.50 5.21 7 موجب إحصائيا
     3 محايد

 040. 38.50 38.50 6.42 6 سالب المقياس ككل

 
 دالةغير 

 39.50 6.58 6 موجب إحصائيا
     3 محايد
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لهم  االذتمام  تدر ب الطالب ر ي التسماة السر عة ل حر ي  ال  مات  إرداد  رامج تدر باة -
 لتجماة ت ا المهارات ؛  ذلا ل حد من صعوبات القراة،  تحسين الطالعة ال غو ة. 

  ال ذ  تجورة لتجماة مهارات التسماة السر عة لألطفتوفير المثيرات التربو ة  التع اماة الم -
 صعوبات القراة، في البيئة المدرساة . 

 المراجع : 
فاعليـة برنـامج تـدريبي معرفـي فـي تنميـة مهـارات الـوعي  .( 2013 ةمد  ةمد ررواد   جميرف  را  ي ) (1

مرحلـة علم فـي الالصوتي وأثره علي تحسين سرعة القراءة واالستيعاب القرائي لدي طلبة صـعوبات الـت
   رسالة دكتورا    ك اة ر اض األطفال   جامعة اإلس جدر ة . األساسية في دولة قطر

معــدل الســرعة فــي القــراءة لــدي بعــي الطالبــات فــي مراحــل التعلــيم . (  2006 ةمررد ز ررجهم ةدرراج )  (2
امعة جالمعرفة     جمماة القراة،    2006ديسمبر  61  مد ة القراة،  المعرفة   العدد  العام والجامعي
 رين شمس . 

برة )  سامة محمد البطايجة   م ا  ةمد الراشد   ربيد ربد ال ر م السرباي ة   ربرد المديرد سر مان الخطاط (3
  .  رمان   األردن : دار المسير، ل ج ر  التوز ع  صعوبات التعلم النظرية والممارسة. (  2005

ـــدريس األطفـــال ذوي صـــ. (  2009 طررررس ةررراف   طررررس )  (4 ـــتعلمت   رمررران   األردن : دار  عوبات ال
 المسير، ل ج ر  التوز ع 

ظـي برنامج تدريبي قائم علي تجهيز المعلومات لتنمية مهـارات الـوعي اللف. (  2014تهايي صربر  ) (5
ولـي مـن ومهارات اإلخرا  الصوتي وأثره في تحسين مهارات القراءة لذوي صعوبات الـتعلم بالحلقـة األ 

 الة دكتورا    معهد الدراسات التربو ة   جامعة القاذر، .   رس التعليم األساسي

   القرراذر،   الرردار معجــم المصــطلحات التربويــة والنفســية. (  2003ةسررن شررحاتة    ز جررب الجدررار )  (6
 المصر ة ال بجاياة . 

تـأثير اسـتخدام مـدخل الـوعي الصـوتي فـي تنميـة بعـي مهـارات التعـرف . ( 2013رالد سرمير زايرد ) (7
امعرة ررين ج  رسرالة دكترورا    ك ارة التربارة    ي القراءة لدي تالميذ الصـف األول االبتـدائيوالسرعة ف
 شمس . 
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