
 

 

 
   יעילות האימון הפונולוגי בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית דוברי שפה עברית וערבית  :  המחקרשם

 בהקשר של דיגלוסיה 

 2016:  שנה 

 618:  מס' קטלוגי 

 :סמאח עיד   שם החוקר 

 דר' אורית חצרוני :בהנחיית 

 :החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.  רשות המחקר 

 ازدواجية ب ما يتعلق في طالب ذوي محدودية ذهنية متحدثي اللغة العربية والعبرية ي لدى  دريب الصوت فاعلية الت : موضوع البحث  

 اللغة 

 2016: السنة 

 618:  موذجرقم الن 

 سماح عيد :اسم الباحثة  

  سروني د. اوريت حت :بارشاد 

 كلية التعليم الخاص, جامعة حيفا :الهيئة المسؤولة عن البحث   

 

 ملخص البحث 

 " صندوق شاليم "لقب الثاني )االطروحة( بدعم من حصول على ال هذا البحث لل

تزيد من فرص العمل, تتيح امكانية تعلم  اداء الفرد في بيئته,  ي تسهل وتساعدفي حياتنا اليومية. فه مهما   تلعب القراءة دورا  

االستقاللية والمتعة  ززعالقراءة ت (.Conners, 2003) اطات الترفيهيةمهارات جديدة وتزود بالشعور بالمتعة في النش

ليست متاحة  ,مالتعلعلى انها تمثيل لقدرات  التي تعرف التعليم الخاص. ثقافة القراءة متكامل في مناهج مهم هدفوهي 

  قدراتهم على التعلم نميةلت انخفاض التوقعات دائما لالشخاص ذوي المحدودية الذهنية, وقد يكون السبب لذلك هو

(Conners, Rosenquist, Slight, Atwell, & Kiser, 2006.) 

 ي:االبرز من بينها ههنالك نماذج متعددة لشرح تطور القراءه. 

جوغرافي" او لوالمرحلة االولى تسمى " يركز هذا النموذج على ثالثة مراحل في تطور القراءة:  Frith (1995:)نموذج -

لمرحلة يتطرق الولد  وبين كلمة كاملة محكية. في هذه اة الخصائص التصميمية لكلمة مكتوبلعالقات بين , وبه تنتج ا"معجمي" 

  (sight word vocabulary) مفردات بصريمخزون  شكل تدريجي يتطورالقارئ للخصائص البصرية للكلمة فقط. في 



 

 

-ة" او مرحلة "الترجمة التصميميبجديةبالمرحلة "االلثانية تدعى المرحلة ا .كلمات مألوفة )صور( اشكالحيث يتم تخزين 

هذه  صوات حتى انتاج كلمة كاملة. هذه االالربط بين ف وصوتها واالحرالربط بين في هذه المرحلة يتعلم الولد  . الصوتية" 

"قواعد اللغة" والتي يتستطيع   مرحلةغير حقيقية. المرحلة الثالثة هي  المرحلة ضرورية لتحليل كلمات غير مألوفة او كلمات

-تحويل تصميميتهجئة من اجل تمييز الكلمات بشكل بصري دون استخدام  نماطواحروف بها الولد ان يستخدم تسلسل 

الضرورية لفهم المقروء  بطالقةراءة لقلو تلقائيمات بشكل هذه المرحلة ضرورية ومهمة جدا بهدف تمييز الكلصوتي. 

(Frith, 1995 .) 

ج فان عملية اكتساب ذا النموذ له قا  وف :Bottom-UP  (Resnik & Weaver, 1979) –  الى االعلى من االسفلنموذج  -

 المعنى.االساس وحتى انتاج  رموز تحليلقراءة تتطور من مرحلة اي ان ال الى الكامل,القراءة هي من االجزاء  

وفقا لهذا النموذج فان اكتساب القراءة يكون من : Top-Down (Goodman, 1967)  -سفلنموذج من االعلى الى اال-

المعرفة العامة للقارئ على  و المفردات, المفاهيم االساسية,وتستند على  لكلمةلمعنى القراءة من ر الطوتتامل الى االجزاء. الك

   تحليل رموز االساس.

هو  اكتساب القراءة  له فأن يدمج هذا النموذج بين النموذجين السابقين. وفقا  : (Rumelhart, 1977)النموذج التفاعلي -

 ي. وناجراء معرفي)ادراكي( واجراء مضم

الولد مبنى وتصميم   به يميز الذي شامل  ال-هج التحليليتعليم القراءة: النيوجد نهجان مركزيان في النماذج,  هذه على  بناءا  

استخدام  دعم في رعاية وايجابيات هذا النهج  وتتمثل اكثر على المضمون واقل على التحليل.الكلمة الكاملة حيث يوجد تركيز  

-ة بصريةكذلك فانه يالئم االوالد ذوي قناالتفكير والمعنى منذ عملية اكتساب القراءة, ولمقروء, فهم اة نميالقراءة والكتابة وت

ال من التحليل, عملية اكتساب بدشجع على التخمين بان هذا النهج يهنالك سلبيات تتمثل ابيات بجانب هذه االيجية. بنائية قو

  تعلم يواجهون صعوبة في نالذيما قد يتم اكتشاف الطالب الى حد و ليست منهجية,و منظمة ليستة القراءة بهذه الطريق

تذكرها بشكل تصميمي  مات التي ممكن هنالك قيود من حيث الذاكرة وعدد الكلباالضافة الى ذلك,  في مراحل متأخرة. قراءة ال

 (. Chall, 1967, Tunmer, Herrima, & Nesdale, 1998) مة(.صورة الكل)

يكون االجراء من االجزاء  للكلمة.  فاتاضاعملية القراءة تكون عملية تركيب التركيبي وبه -تيالصو هجالنالثاني هو  جهالن

  يسمى ايضا النهج)ولذلك  الوحدات الخطية للكلماتضيف مة, على القارئ ان ي( وحتى الكلوحدات خطية-لحروفالصغيرة )ا

ذات  ومنظم ل منهجي, دوات االساسية بشكاال بينها اكتسابن م بواسطة هذا المنهج العديد من االيجابيات وم. للتعل(المضاف



 

 

يتطلب مستويات عالية من االصغاء حيث ال , التعلم ومالئمتة للمتعلم اساس. من الممكن السيطرة في هذا النهج على وتيرة

  منع االعتماد علىت ة في هذا النهجان عملية التحليل الظاهرالصوتي.-التحويل التصميمي بعد بناء التحكم في مرحلة خاصة  

 هو عيب هذا المنهج االمر تجريبية وهذاغير  وغير طبيعية وا تكون اجبارا  با  مالمضمون والنصوص الداعمة لهذا النهج وغال

(Chall, 1967, Tunmer, Herrima, & Nesdale, 1998 Conners et al. 2006 .), 

على تعليم  ركزيلتحليلي حيث ا-دودية ذهنية هو النهج الساملمح تعليم القراءة لدى طالب ذوي النهج االبرز على مدى سنوات 

 ,Browder) ية تعزز استقالليتهمكلمات وظيف بهؤالء الطالبهدف تعليم وذلك  (,Sight Word)شكل)صورة(الكلمات 

Wakeman, Spooner, Delzel, & Algozzine, 2006.) لدى الطالب السلبيات الظاهرة في هذا النهج   ىاحد

شكلها. في المقابل, وفقا  للنهج   مات التي ممكن تذكرهي المحدودية من حيث الذاكرة وعدد الكل دودية الذهنية محذوي ال

راء تركيب حروف وتركيبات للكلمات. حسب هذا اجالتركيبي المستند على قراءة صوتية, فأن عملية القراءة هي -الصوتي

كلمات غير   بقراءةللطالب   الصوتيةح القراءة تسمعلى الذاكرة.  ضغط ونبدبقدرة الطالب ان يتعلم قراءة كلمات المنهج فان 

 في المجتمع دماجوتحقيق مستويات اعلى من االستقاللية واالنتحسينها و مهارات القراءة لديهم وصقلها  توسيع بالتاليمألوفة و

(Chall, 1967, Tunmer, Herrima, & Nesdale, 1998 .) 

هؤالء شخاص ذوي المحدودية الذهنية حين تم فحص مستوى استخدام قراءة لدى االال المجمقال في   128دراسة بحثت في 

اساسية ولم   احتياجاتعن للتعبيروفقط ان االستخدام كان ملموسا , ن تبي   (Sight Word)الطالب للكلمات التي تعلموها شكليا 

في المقابل, وجد ان استخدام القراءة   تمثلها الكلمات. تية والثقافية ال االجتماعي-ةالداللي العبريرتكز على فهم ن تعليم يتضم

حيث  الصوتي-حكام التحليل التصميميتعليم مباشر الو ,الكتساب القراءةال ة فع  لدى الطالب ذوي المحدودية الذهني لصوتيةا

بتعليم  وجود فائدة ن لذلك, تشير نتائج الدراسة انه وبالرغم ملقراءة اكثر من اي وسيلة اخرى. الطالب الكتساب ا اساعد

, اال انه هنالك اهمية للتعليم المستند ية في الحياة اليوميةلتعزيز االستقالل (Sight Word Vocabulary) اشكال الكلمات

الصوتي. -التخطيط التصميمي حكامعلى اساس التحليل والتركيب للكلمات بواسطة اوالتي تعمل ت تعلم مضاف على اجراءا

-فصل في تعليم احكام التخطيط التصميميم  تدريب بهؤالء الطال يحتاجهذه االمكانية,  فادة منستتحقيق اقصى امن اجل 

 ,Browder, Wakeman, Spooner, Delzel, & Algozzine)  ان يصبحوا قارئين متعلمين. الصوتي, من اجل

البحاث ان قراءة  شارت اا حيث ) pseudowordsية)تم فحص القراءة الصوتية بواسطة قراءة كلمات غير حقيق (. 2006

ك بما  وفة من قراءة كلمات غير حقيقية وذلة كلمات حقيقية ومألاشخاص ذوي محدودية ذهنية افضل عند قراء ت لدىالكلما



 

 

لمات الحقيقية بالفعل تتطور في البداية قدرة القراءة الشكلية )التصميمية( لوجوغرافي للكوالتي مع مراحل تطور القراءة يتالئم 

 ,Jenkinson,1992,  2008)שמעוני,   لدى هذه الفئة في التحليل الصوتي ك بسبب الصعوبة المعروفةكذل, وةفوالمأل

Cawly & Parmar, 1995,Corners, 2003 .) ستند القراءة الصوتية على الوعي الصوتي والتمكن من المهارات ت

لمستويات  ا الستمرار تطورهة والقراءكتساب ال الصوتية )على سبيل المثال, مالئمة الحرف لالصوات( حيث انها مهمة جدا

ارات  مهاليب تدرعلى لعادي والتعليم الخاص س التعليم استخدم في مدار برنامج التعليم اللغوي الم ؤكدي ومهارات افضل.

حاث التي تناولت  بغالبية االاجريت (. 2007تنفيذ واستيعاب التعليم اللغوي,)دليل  القراءة الصوتية حسينية بهدف تالصوت

 ,Cupples & Iacono, 2002)في اللغة االنجليزية تدريب الصوتي لدى اشخاص ذوي محدودية ذهنية ة الاهمي

Conners et al. 2006 .)    لم يتم اجراء ابحاث تتناول هذا المجال لدى اشخاص ذوي محدودية ذهنية متحدثي اللغة

بة هو خاصية ص الفريدة للغة العربية بما يتعلق باكتساب القراءة والكتااحد الخصائ  (.2008)שמעוני, العبرية او العربية 

 (. Haeri, 2000) تتعلق هذه الخاصية في الحدود الواضحة بين استخدام شكلي اللغة, المحكية والمكتوبة االزدواجية. 

اللغة   تنتج ,لعربية. في المقابلمن البيت والبيئة المحيطة لالوالد متحدثي اللغة ا يتم اكتساب اللغة المحكية بشكل طبيعي

ليست لغة اللغة الفصحى )تأثير اللغة العربية االدبية(  فأنلذلك, ليم الرسمي في المدرسة. كجزء من التع المعيارية المكتوبة 

 ,Coulmas, 1987)البيئة المحيطه للولد شخص من متحدثي اللغة العربية وبشكل عام هي غير مستعملة في االم لدى اي 

Joseph, 1987 .)  السليم-ك لدى الطالب ذوي التطور النموذجيقراءة كذلاكتساب الكبيرا في تشكل ازدواجية اللغة تحديا  

 (.  2008)חדד, 

كان لفحص مدى فاعلية التدريب الصوتي لتحسين القراءة المستندة على المهارات الصوتية لدى طالب  هدف الدراسة االول 

قراءة كلمات غير  ءة كلمات حقيقية وبينالعربية والعبرية ولفحص وجود اختالف بين قرا ذوي محدودية ذهنية متحدثي اللغة

 حقيقية لدى هؤالء الطالب.

بة من التدريب الصوتي لدى الطالب ذوي المحدودية الذهنية متحدثي العربي دف الدراسة الثاني كان لفحص الفاعلية المكتسه 

 بطالب متحدثي اللغة العبرية.مقارنة 

 

 

 



 

 

 كانت:  رضيات البحثف

 صوتية بمستوى كلمات. قراءة قراءة بلهم  يسمحالب ذوي المحدودية الذهنية ولدى الط  فعالالتدريب الصوتي -

هنالك صعوبة باالستفادة من التدريب الصوتي بهدف القراءة الصوتية لدى الطالب ذوي المحدودية الذهنية متحدثي اللغة  -

 لعبرية.ربية مقارنة مع متحدثي اللغة االع

وبين لحروف واالصوات وربط اتمييز حروف على قدرة  ال, العمر, المستوى اللغوي, IQ: لخلفيةهنالك عالقة بين معطيات ا -

 قدرة قراءة الكلمات.

 ة مقارنة بقراءة كلمات غير حقيقية.حا  بقراءة كلمات حقيقياكثر نجاالطالب ذوي المحدودية الذهنية  يكونسوف -

ن يتعلمون سنه والذي 13-7, تتراوح اعمارهم بين متوسط-طالب ذوي محدودية ذهنية بمستوى خفيف 60البحث  اشترك في

حيث  , تم تقسيمهم الربعة مجموعات ثي اللغة العربيةمتحد 30ة وطالب متحدثي اللغة العبري 30بمدارس التعليم الخاص.  

ا ببرنامج تدريب  عربية والعبرية والذين اشتركوحدثي اللغة المن الطالب مت : مجموعتينطالب في كل مجموعة 15 هنالك

اجروا اختبار لتمييز الحروف. بعد ذلك, تم  باالضافة,  .طالب تقييم لغة وتقييم وظيفي 60اجرى صوتي, ومجموعتين للضبط. 

طالب  لكل المستوى من ناحية القدرات اللغوية. اجرى ونفس ا IQبما يتعلق بالعمر ومالئمة الطالب قدر االمكان الزواج 

قراءة  بالمهارات التالية: تمييز الحروف, ربط الحروف مع االصوات, وم قدرة الطالب المشتركين تقييم قبل التدخل والذي يقي  

  20-10 خاصا  لمدة درسا   22عة التدخل بصوت عالي لكلمات حقيقية وغير حقيقية. اكمل الطالب المشتركين في مجمو

عالي  تم تقييم قدرة القراءة بصوت  وبه (post test)لدخطالب تقييم ما بعد الت 60دقيقة. بعد نهاية التدخل, اجرى ال 

 لكلمات حقيقية وكلمات غير حقيقية.

 نتائج البحث كانت:

ث دخل بين مجموعة البحية وكلمات غير حقيقية قبل وبعد برنامج التنتائج قراءة كلمات حقيقذو داللة بحثية في وجد اختالف -

بقي  . بالمقابل, %50اءة بنسبة تقارب ال ن الطالب المشتركين في مجموعة البحث قدرتهم على القرومجموعة الضبط. حس  

 قراءتهم. في نتائج من غير تقدم طبيعي الطالب الذين استمروا بتعليمهم ال

ج قيقية. نتائير حغقراءة كلمات حقيقية وكلمات  بما يتعلق بنتائجتدخل لم يتم ايجاد اختالف ذو داللة بحثية بين مجموعتي ال-

 ة. تشابهمتحدثي اللغة العربية والعبرية كانت م



 

 

ة  قراءة كلمات حقيقية ولكن لم يتم ايجاد عالق وجد ارتباط ايجابي واضح وذو داللة بحثية بين قراءة كلمات غير حقيقية وبين-

( وبين قدرة قراءة واالصوات لحروفوربط اتمييز حروف على قدرة ال, العمر, المستوى اللغوي, IQية )بين معطيات الخلف

 الكلمات.

 لدى مجموعة التدخل. في النتائج بين قراءة كلمات حقيقية وبين قراءة كلمات غير حقيقية لم يتم ايجاد اختالف -

صوتية لدى طالب ذوي محدودية ذهنية متحدثي ة الال في تحسين القراءن التدريب الصوتي فعح اتشير نتائج البحث بوضو

فائدة  والعبرية وكذلك استطاعوا تحسين نتائجهم بقراءة كلمات حقيقية وكلمات غير حقيقية. تشير هذه النتيجة الى  اللغة العربية

 لمحدودية الذهنية. نتائج القراءة لدى الطالب ذوي ا التدريب الصوتي بهدف تحسين 

اي انه  رية بما يتعلق بنتائج قراءة الكلمات. شارت نتائج البحث انه لم يكن هنالك اختالف بين اللغة العربية واللغة العبوكذلك ا

وبالتالي يمكن  الزدواجية في اللغة العربية على قدرة قراءة كلمات منفردة لدى الطالب ذوي المحدودية الذهنية. لم يكن تأثير ل

ثير لالزدواجية على  لوا في بداية تعلم القراءة ال يوجد تأالذين ما زامحدودية ذهنية  ذويالستنتاج ان لدى الطالب الصغار ا

 قدرتهم بقراءة كلمات حقيقية وكلمات غير غير حقيقية. 

 في اللغة. بدال  من االختالفات ئج القراءة الصوتية اولي حاسم للمحدودية الذهنية على نتانالك تأثير من الواضح, ان ه

غير كلمات بين قراءة قيقية وقراءة كلمات ح البحث الحالي انه ال يوجد اختالف بينمتوفر, اشارت نتائج خالفا  التجاه البحث ال

تنتاج بحذر انه عندما نحاول تعليم طالب ذوي محدودية ذهنية  السمحدودية ذهنية. لذلك, من الممكن الدى الطالب ذوي حقيقية 

غير حقيقية بشكل الكلمات الحقيقية والكلمات ال ع قراءةان يقرأ قراءة صوتية سوف يتعامل م ة والكتابةالذي لم يتعلم بعد القرا

 مشابه. 

اكبر مثل, وايضا, لم يتم فحص قراءة وحدات لغوية قيود المركزية في البحث الحالي. الكان احد بياَ عدد المشتركين القليل نس

 حيث كانطريقة تمرير التدريب الصوتي ي من القيود االخرى للبحث هجمل او نصوص, ولم يتم فحص قدرة فهم المقروء. 

اال انه ال يعكس الواقع في المدارس حيث ان   يا , النه وبالرغم من فعاليته بتحسين نتائج الطالبجماعس بشكل فردي ولي

   التعليم غاليا ما يكون بشكل جماعي.

 

 

 



 

 

اكبر مثل, جمل ونصوص حدات لغوية بهدف فحص فاعلية التدريب الصوتي بتحسين قراءة و ضافيةاهنالك حاجة البحاث 

ث استمراري يشمل عدد مشتركين اكبر ويفحص تأثير  نصح بوجود بح, ي  قروء. باالضافة الى ذلك افة لفحص فهم الماالضب

  قد يساهم هذا البحث كثيرا  بفهم اهمية التدريب الصوتي على تحسين نتائج القراءة بمجموعات صغيرة.برنامج تدخل يجرى 

المالحظة من خالل نتائج البحث ان التدريب النه تم ذوي محدودية ذهنية وذلك  بطالعربية والعبرية لدى الصوتية للغتين ال

 هؤالء الطالب بقراءة كلمات حقيقية وكلمات غير حقيقية.يحسن نتائج بيا  الصوتي لفترة قصيرة نس

ات  مثل االختالفالمحدودية الذهنية لدى الطالب ذوي  اضافية للقراءةص فحص خصائ البحث الحالين  ألوة الى ذلك, باالضاف

فأنه قد   ايضا االختالف بين قراءة كلمات حقيقية وكلمات غير حقيقية,القراءة و, العالقة بين معطيات الخلفية وبين اللغات

الذين سوف يأخذون  البرامج التعليمية بهدف اكتساب القراءة لدى الطالب ذوي المحدودية الذهنية في تخطيط بشكل كبيريساهم 

    ج مالئمة اكثر.لغرض تخطيط برامالبحث بعين االعتبار نتائج 

 

 
 امل للمحتوى الك המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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