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  مدى إتقان تالميذ الصفوف االبتدائية األولى 

  بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  الكتابة والصعوبات المرتبطة بهاو القراءةللمهارات األساسية في 

  
  زوــد الغـعماد محم.د       

  ةـكلية التربي

  دةاإلمارات العربية المتحجامعة 

  طاويعبد العزيز السر.د.أ           سناء عورتاني طيبي. د
  ةـكلية التربي             ةـكلية التربي

  دةاإلمارات العربية المتحجامعة               دةاإلمارات العربية المتحجامعة 

  

  
 مدى إتقان التالميذ في الصفوف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على :صملخ

 .هااالبتدائية األولى للمهارات األساسية في القراءة والكتابة والصعوبات المرتبطة ب

 رئيسية اختبارات على ثالثة لتشتمل فقد طورت أداة الدراسة الهدف،وللتحقق من هذا 

 تلميذا )140(عينة بلغت طبقت األداة على ثم  ،على مهارات فرعية محددة اشتملت

 قام الباحثون ، وبعد تحليل البيانات.موزعين على مختلف المدارس االبتدائية بمدينة العين

 في تالميذوالفرعية ومدى إتقانها من قبل ال ضوء المهارات األساسية ائج في النتبمناقشة

 وقد أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق دالة إحصائيا في .ة االولىالصفوف الثالث

 ، وقراءة الكلمات،التسميةاختبار  الصفية المختلفة على ت في المستوياالتالميذأداء 

  . وقراءة وكتابة األحرفالتهجئة اختباريا في  ولم تكن دالة إحصائي،والوعي الصوتي
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  مقـدمة

األساسـية المرتبطـة بـالقراءة والكتابـة كـالوعي الـصوتي             المهاراتتطور  لقد حاز   

(phonological Awareness)ــارات ا ــراءة  ومه ــسمية  (Reading)لق  (Naming)والت

 التالميذ ف.ين لسنوات طويلةاألولى على اهتمام الباحثاالبتدائية   الصفوففي (spelling)والتهجئة

تؤثر بال شـك    خلفيات وخبرات متنوعة    من بيئات و  في العادة    ينحدرون   يلتحقون بالمدارس الذين  

ولذلك فإن استراتيجيات التـدريس المـستخدمة مـن قبـل           . وتطويرهاالمهارات  تلك  على تنمية   

   .ذلك تحقيقالمعلمين تعتبر ذات أهمية بالغة في 

 على إدراك األصوات    على أنه مقدرة ضرورية تساعد التالميذ     وتي   الوعي الص  إلىوينظر  

مصدرا وتعتبر هذه المهارة بحد ذاتها       .معالجتها أو التعامل معها   وتسلسلها وكذلك   المكونة للكالم   

 Ball) في المراحل العمرية المبكرةوالكتابي   ونموهم اللغوي والقرائي التالميذهاما في تطوير 

& Blachman, 1991; Lonigan, Burgess, & Anthony., 2000)     أكثـر  أن مـن

  والكلمـات   والمقـاطع  لألحـرف   التالميـذ المؤشرات على الوعي بالنظـام الـصوتي إدراك         

(Goswami & East, 2000; Lonigan, Burgess, & Anthony, 2000)،    وكـذلك

 هـذا  . (Adams, 1990.; Badian, 2001; Stuart, 1995) بأشكال ووظائف الكتابة معرفتهم

معرفة تامـة بالمهـارات اللغويـة        في الصفوف االبتدائية األولى      يجب أن يتوفر لدى المعلمين    و

 .األفراد ذوي االحتياجات الخاصة    بمن فيهم    تالميذكافة ال  وذلك من أجل تلبية احتياجات       األساسية

 فـي عمليـة     وتشتمل مثل هذه المهارات المعرفية على الوعي بالنظام الصوتي كمكون رئيـسي           

  . وكذلك التسمية وتركيب المفردات،،وتحليلواإلمالء والتهجئة والكتابة تدريس القراءة 

 التدريـسية  ةن األنشطإ، فالوعي بالنظام الصوتي  تلك المهارات وخاصة    وفي ضوء أهمية    

 اه المهارات يجب أن تأخذ باالعتبار أهمية التركيز على تدريس          لتطوير تلك  ونرها المعلم التي يوف 

 التأكد مـن تحقيـق   بالمعلمينويجدر  .في السنوات الدراسية األولىبشكل مقصود وموجه خاصة    

من خالل التخطيط والتـدريس الرسـمي المباشـر         وتكراره بشكل يومي    هذا النوع من التدريس     

هذه األنـشطة    .والكتابةعرضة لإلصابة بصعوبات القراءة      األكثر   التالميذخاصة مع   والمقصود  
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وكذلك على مزج األصوات ومهارات التحليل بدءا        السجع والقافية   يجب أن تركز على    التدريسية

  .الكلمات في الجمل والمقاطع في الكلمات وحتى األحرفمن 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 تدريب األطفال على المهارات األساسية في القراءة والكتابة سواء كان ذلك في البيت              عدُي

بتدائية األولى أمرا حيويا في اكتـساب وتوظيـف مهـارات القـراءة      اال أو في صفوف المدرسة   

ويمكن االستشهاد على ذلـك لـدى مالحظـة التالميـذ           . والكتابة في المراحل الدراسية الالحقة    

المحرومين في مرحلة مبكرة من فرص اكتساب وتطوير مهارات القـراءة والكتابـة والـوعي               

، حيث تتضح معاناتهم من خبرات فشل عالية        ةبالمدرس أو أثناء التحاقهم     تالصوتي سواء في البي   

توفر لهم خبرات ومهارات معرفية مـسبقة       ثرية  مقارنة بأقرانهم من التالميذ الذين ينتمون لبيئات        

 إضافة إلى ذلك    .تساعدهم على اكتساب جيد لمهارات القراءة والكتابة والتسمية والوعي الصوتي         

إعداد التالميذ الكتساب عادات قراءة جيدة كما إنها تشكل لديهم          فإن مثل هذه البيئات الغنية يمكنها       

   .اتجاهات إيجابية نحو القراءة والكتابة

نظرا ألهمية المهارات األساسية المرتبطة بالقراءة والكتابة كالوعي الصوتي ومهـارات           و

القـدرات  قراءة وكتابة األحرف والتهجئة والتسمية في تطوير مهارتي القراءة والكتابة وكـذلك             

ـ      اللغوية لألطفا  ن الخبـرات والممارسـات التدريـسية التـي         إل في المراحل العمرية المبكرة، ف

يتعرضون إليها في البيت أو المدرسة تلعب بال شك دورا حيويا فـي تعزيـز تلـك المهـارات                   

و وبناء عليه ، فان قدرات التالميذ على اكتساب تلك المهارات تتـأثر سـلبا أ              . األساسية وتنميتها 

إيجابا بالقدر الذي يتعرضون فيه إلى إثراء بيئي وتدريسي يالئم المرحلة العمرية التـي يمـرون                

وهذا يعني بالضرورة التركيز على تزويدهم بتلك الخبرات والممارسات التدريـسية بـشكل             . بها

أن مثل هذه المهـارات يمكـن لألطفـال اكتـسابها           بمقصود ومباشر على عكس االعتقاد السائد       

وفي حال افتقار بيئة    . يرها دون تعرضهم ألية خبرات منزلية أو ممارسات تدريسية موجهة         وتطو

التالميذ األسرية أو المدرسية لمثل تلك الخبرات أو الممارسات، فانه يتوقع بأن يعانوا مستقبال من               

   .صعوبات مؤكدة في اكتساب وتوظيف مهارات القراءة والكتابة
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والتي أكدت عليها    ت األساسية ذات الصلة بالقراءة والكتابة     للمهاراوفي ضوء هذه األهمية     

ـ  في الصفوف االبتدائيـة      التالميذمن قبل    هامدى إتقان من   فان التحقق    الميدانية،الدراسات    ةالثالث

 في  التالميذقص الدراسات العربية التي تعالج مدى تمكن        ن ونظرا ل  . ضرورة قصوى  يعتبر األولى

ات العالقـة   رات والمتضمنة فـي محتويـات المنـاهج الدراسـية ذ           من هذه المها   هذه المرحلة 

 المرحلة االبتدائية األولى ، فقد رأى الباحثون أهمية إجراء هـذه            بالمستويات الصفية المختلفة في   

   .الدراسة

  هدف الدراسة وأسئلتها

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى إتقان تالميذ الصفوف االبتدائية األولـى بدولـة               

 .إلمارات العربية المتحدة للمهارات األساسية في القراءة والكتابة والـصعوبات المرتبطـة بهـا             ا

وتنمية مهارتي القراءة والكتابة في مراحل عمرية       لمهارات حجر األساس في تطوير      وتشكل هذه ا  

مبكرة، وكذلك التغلب على الصعوبات التي قد تنتج من حرمان األطفال من الفـرص التدريـسية                

 وللوصول إلى هذا الهدف ، فان الدراسة ستحاول اإلجابة عـن األسـئلة              .الئمة لتلك المهارات  الم

  :الية ـالت

  رات األساسية في القراءة والكتابة؟ا األولى للمهاالبتدائيةما مدى إتقان تالميذ الصفوف  .1

هل هنالك اختالف بين التالميذ في الصفوف الثالثة األولى في إتقانهم للمهارات  .2

  اسية في القراءة والكتابة؟األس

  الدراسات السابقة

 التحـاقهم بشكل رسمي خاصة لدى     والكتابة   اكتساب مهارات القراءة     التالميذلكي يستطيع   

ـ أحـساسا   أوال  الصف األول االبتدائي فانه يجب أن يتطور لديهم         ب والتـسمية  الوعي الـصوتي    ب

 البـاحثون  وقـد أشـار      .ة الشفهية    باألحرف المطبوعة واللغ   ي وكذلك الوع  .والتهجئة واإلمالء 
(Adams, 1990; Snow, Burns, & Griffin, 1998; Whitehurst & Lonigan, 1998) 

عتبر  ي اإلعداد المسبق للقراءة والكتابة   بلمعارف والمهارات المرتبطة     ل التالميذمدى إتقان    إلى أن   

 فـي المراحـل العمريـة    ابـة  والكتةإتقان مهارات القراء في هم أو فشلهم على نجاحقويامؤشرا  

التهجئـة   إضافة إلى الصوتي  في الوعي    ةيمتلكون قدرات عالية أو مهار     الذين   التالميذ ف .الالحقة
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فهما ووعيا بالمفاهيم األساسية للقراءة يمكنهم      ممن لديهم    وكذلك    والتسمية وقراءة وكتابة األحرف  

 .ي الصفوف الدراسـية المتقدمـة     فالقراءة والكتابة   وتوظيف  تحقيق مستويات أعلى في اكتساب      

قويـة   قاعـدة معرفيـة   قد تشكلت لديهم التالميذحاالت هؤالء ويعود السبب في ذلك إلى أن مثل     

 . قبل دخـول المدرسـة    اكتساب مهارات القراءة والكتابة    تساعدهم على ومهارات وخبرات لغوية    

 خبرات أو إعـداد  مـسبق         الذين يلتحقون بالمدارس دون أية     التالميذ فإن   ،وعلى العكس من ذلك   

 تتمثل فـي الجوانـب اللغويـة والقرائيـة          مستقبليةيتوقع بأنهم سيعانون من صعوبات مدرسية       ف

    .والكتابية

 .ين بمهارات الوعي بالنظام الصوتي     في العقدين الماضي   ةاهتمت الدراسات السابق  هذا وقد   

لمراحل المدرسية المبكرة ينمـي  وطبقا لعدد من الباحثين فإن تدريس الوعي بالنظام الصوتي في ا      

هـؤالء  عندما يلتحق  (Byrne & Fielding-Barnsles, 1993). التالميذلقدرات القرائية لدى ا

ن فإنهم بحاجة إلى التعرف علـى األصـوات التـي تكـوّ            ، مثال  بالصف األول االبتدائي   التالميذ

خدامها مـن قبـل    مثل هذه األصوات والوعي بها يصعب اسـت إن .(.Adams, 199) الكلمات

 وقد ربطت العديد من الدراسات      . بشكل سليم دون تدريسها بشكل مباشر من قبل المعلمين         التالميذ

 رئيـسيا فـي وجـود تلـك        سـببا صعوبات الوعي بالنظام الصوتي بالفشل في القراءة باعتباره         

  .  (Ball & Blachman, 1991; Byrne & Fielding-Barnsley, 1993)الصعوبات

 إلى ندرة الدراسات التي  (Moates & Foorman, 2003)  موتز وفورمان توقد أشار

لـدى   وتعزيز القراءة والكتابة  الالزمة في تنمية    األساسية  للمهارات   المعلمين   توظيفمدى  قت  وثّ

 في  المهاراتوتعود أهمية توظيف المعلمين لتلك       . في السنوات االبتدائية األولى    التالميذ تدريسهم

 وعيا أكبر بالنظام الصوتي وذلـك       إظهار من خاللها  يمكنهم   التالميذبالذات إلى أن    هذه المرحلة   

 الكلمة أو في     فيها سواء كانت في بداية     المتضمنةتصنيف المفردات بناء على األصوات      اج و ـإنتب

  الـشفهي  واإلمـالء  وجد الباحثون بأن مهارات الترميـز      إضافة إلى ذلك فقد      .وسطها أو نهايتها  

وبـذلك فـان     .تم تنميتها وتطويرها من خالل تحسين مهارات الوعي بالنظام الصوتي         يوالتهجئة  

علـى  بشكل فردي أو جماعي     والكتابة   األكثر عرضة لإلصابة بصعوبات القراءة       التالميذتدريب  

  والكتابـة    في التغلب علـى مـشكالت القـراءة         ويساعدهم رغبة قوية ينمي لديهم    المهارات   تلك

(Bradley and Bryant, 1983) .  
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أن التدريب علـى  ب الحظا  فقد (Tangel and Blachman, 1992)ل وبالكمان أما تانج

 للقراءة  بالتدريب التقليدي  لدى مقارنته    وحدهمهارات الوعي الصوتي    المهارات األساسية وخاصة    

 ممن خـضعوا للتـدريب علـى      طفال العينة التجريبية     في تحسين أداء أ    إيجابيةقد أدى إلى نتائج     

 ,Brown & Felton) أشارت دراسات أخرى .مقارنة بالعينة الضابطةمهارات الوعي الصوتي 

علـى    الحقـا تم تـدريبهم و   األكثر عرضة للفشل في القراءة التالميذ استفادة إلى مدى  1990

 بـول  وقد أشـار  .واإلمالء في اختبارات القراءة عالياأداؤهم  كان  مهارات الوعي الصوتي حيث   

 بأن التدريب على مهارات التحليل وتدريس أسماء  (Ball and Blachman, 1991)   بالكمانو

بالكمان  ج كما استنت  . مهارات القراءة والكتابة      في  تحسن ملحوظ  إلىاألحرف واألصوات قد أدى     

(Blachman, 1991)  على الوعي  التدريب في مجال  التي أجريتتللدراساأيضا بعد مراجعته

ف والكلمـات   حر التصنيفية لأل  األنشطة والصف األول االبتدائي بأن      الروضةالصوتي في مرحلة    

 ,Peterson and Haines) وقد وجد بيترسون وهـاينس  .وقويةكانت فاعلة ومهارات التحليل 

  الـسجع والتقطيـع    القائمـة علـى    النصوص المطبوعة أو المكتوبة    التالميذ بأن تدريس    (1992

  . على تحليل الكلماتلتالميذاتختلف وتتنوع بناء على مقدرة 

 فإنها التالميذلدى   في تطوير الوعي بالنظام الصوتي       السجع أنشطةوعلى الرغم من أهمية     

 العديد أثبتت وقد . (Blachman, 2000)ة القراءلتعلم التالميذال تعتبر كافية بحد ذاتها في إعداد 

تحسنت لديهم مهارات الـوعي     قد   القراءة   يعانون من ضعف في    الذين   التالميذمن الدراسات بأن    

 & ,O’Connor, Jenkins) وتحليـل األصـوات   تركيـب بالنظام الصوتي لدى تدريبهم على 

Slocum, 1995).وديفس سون على سبيل المثال فقد تحقق تورج (Torgesen Morgan, & 

Davis, 1992)  على مهارات تحليل وتركيب األصوات على الـوعي  التدريب  من مدى تأثير 

  أفضل أداؤهم الذين تلقوا تدريبا على التحليل والتركيب كان         التالميذ بأن   واووجد .لنظام الصوتي با

أن التدريب على مثل هذه المهـارات       بف أيضا   وومن المعر  .في مهارات الوعي بالنظام الصوتي    

 األصـوات والمقـاطع     تركيب في  لى تقديم المهارات األكثر سهولة      يركز في البداية ع   يجب أن   

  . تقديم المهارات األكثر صعوبةالتدرج فيبسيطة ثم ال

قراءة وهناك طريقتان مهمتان وأساسيتان تدعمان تطور الوعي باألحرف المطبوعة، وهما           

 يـستفيدون بـشكل   التالميذ ف. للقصة معا وكذلك اللعب باستخدام األحرف المطبوعة       والبالغ التلميذ
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 هذه التفـاعالت التـي   مثل  أن .هم بشكل يومي  من مثل هذه الفرص التي يمكن أن تتوفر ل كبير

وتسمية األحـرف    باألصوات يمكنها أن تسرع بشكل مباشر في تطوير الوعي          التالميذ بها   يحظى

   . (Justice & Ezell, 2002) والجمل المفردات ةواإلمالء وقراء والتهجئة

 لها عالقة   التالميذدى   التي تثبت أن صعوبة القراءة ل      وقد تزايدت األدلة في اآلونة األخيرة     

 والتـسمية   الترميزاألحرف والكلمات وكذلك    قوية بجوانب محددة من مثل مهارات التعرف على         

كما  . (Rack, Snowling, & Olson, 1992; Siegel & Ryan, 1988) والتهجئة واإلمالء

تعـود   الميذالتلدى  ثون خالل العقدين الماضيين إلى أن صعوبات التعرف على الكلمة           أشار الباح 

 & ,Lyon,1995;Manis, Custodio) الـصوتية  مهاراتهمبشكل كبير إلى خلل جوهري في 

Szeszulski, 1993 Perfetti, 1992) .التـي  الـصعوبة   مـدى تأثير  أيضاهم وقد ناقش بعض

 في التعرف على الكلمات المطبوعة مما يؤدي        تهمقدرعلى   الصوتيةفي العمليات    التالميذيواجهها  

 وقـد أشـار   . (Share, 1995)وبة بالغة في اكتساب قراءة الكلمات وتهجئتها وإمالئها  صعإلى

 & Wolf)عن البطء فـي فـك رمـوز الكلمـات    أيضا ءة تنتج  أن صعوبات القراإلىآخرون 

Bowers, 1999) . في الترميـز  مشكالت عديدة الذين يعانون من التالميذ إضافة إلى ذلك فان 

ـ     أكثر حدة    سيعانون من صعوبات     لكلمات أو الصور  وبطئا في تسمية ا   الصوتي    ت فيما لـو كان

 ,Bowers and Wolf)باورز وولف أشار ، فقد  ولتأكيد هذا االستنتاج.لديهم مشكلة واحدة فقط

 الذين يعانون من مشكالت في الترميز الـصوتي أو سـرعة التـسمية    التالميذ إلى أن   (1993

 الـذين   التالميـذ  وهذا يعني بأن     .قارنة بأقرانهم العاديين   م سيواجهون صعوبات في الفهم القرائي    

ـ يتوقـع    ، في المهارات األساسية المرتبطة بالقراءة والكتابـة       يواجهون أكثر من صعوبة      أنهم ب

 وكنيـدي ويونـغ   بـاورز    وقد أشـار     .  والكتابة من مشكالت حادة في القراءة    مستقبال  سيعانون  

(Bowers, Golden, Kennedy, and Young, 1994) العجز في سـرعة التـسمية   إلى أن 

 التالميذ بأن   الباحثونهؤالء  وجد   وقد   . والقراءة  الكتابة تيفي مهار  يرتبط بشكل مباشر في التنوع    

المبتدئين في القراءة والذين يعانون من بطء في التعرف على األحرف المنفصلة في الكلمات فإنه               

على نحو يساعدهم في تمييـز      اكرة بوقت كافي    قدرتهم على معالجة األحرف في الذ     ميتوقع عدم   

 وبناء عليه فـان مثـل       . أمامهمالكلمات المعروضة   ب التي تتشابه في العادة      تلك الرموز من    هذه

بنفس الـسرعة واألداء الـذي       ونماذج كتابية  أنماطى  ـالتعرف عل  يصعب عليهم    التالميذهؤالء  
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ولية عديـدة     وفي دراسات ط    .على األحرف  الذين يمتلكون سرعة في التعرف       التالميذ به   يتميز

 ;Torgesen, Wagner, Rashotte, 1997)  ألكثر من ست سنوات ، أشار الباحثوناستمرت
Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barker, Burgess, Donahue, & Garon., 

دائيـة  االبت والمرحلـة    األطفـال  سرعة التسمية تستمر طوال مرحلة ريـاض         أهمية بأن   (1997

 بين سرعة التسمية وتطور      ارتباط عال  إلىقد أشارت    الدراسات الميدانية    وباختصار فان  .األولى

   .(.Olofsson, 2000) التالميذلدى والكتابة القراءة 

  الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع وعينة الدراسة

ثـاني  اشتملت عينة الدراسة على عدد من الصفوف االبتدائية وبالتحديد الـصف األول وال            

وقد تم   . في دولة اإلمارات العربية المتحدة     ة التربية والتعليم بمدينة العين    والثالث في مدراس وزار   

ي مـن    صفوف في كل مـستوى صـف       )4 ( عدد امنها عشوائي  واختيرحصر المدارس االبتدائية    

ـ ن م )20 (داستبعا، تم    استمارة )160 (طبقتالتي   وقد بلغ عدد االستمارات      .مجموع المدارس  ا ه

 استمارة  )140 ( وبذلك بلغ عدد االستمارات المتبقية     .نظرا لعدم وضوح المعلومات التي توفرها       

 وفـق    األولـى   هذا وقد وزع أفراد عينة الدراسة على الصفوف الثالثة         . عينة الدراسة  أفرادتمثل  

 حسب  نة الدراسة  عي أفرادتوزيع  ) 1( يوضح جدول    .استجاباتهم على االختبارات الفرعية لألداة      

   .الصفوف الدراسية

  

  )1(جدول 

   عينة الدراسة وفق الصفوف الدراسية والمقاييس الفرعيةأفرادتوزيع 
  

  العدد  المرحلة  االختبارات  

  57  األول

  46  الثاني

  23  الثالث

  

  التسمية

  126  المجموع

 
 

52 

 
 



  م2005     22    العدد العشرون   السنة   ربية املتحدة  جامعة اإلمارات الع/ جملـة كلية التربية 
   

  )1(جدول : تابع
  

  العدد  المرحلة    االختبارات

  58  األول

  51  الثاني

  31  الثالث

  

  التهجئة

  140  المجموع

  58  األول

  51  الثاني

  31  الثالث

  

  قراءة الكلمات

  140  المجموع

  58  األول

  51  الثاني

  31  الثالث

  

قراءة وكتابة 

 األحرف

  140  المجموع

  58  األول

  51  الثاني

  31  الثالث

  

  الوعي الصوتي

  140  المجموع

  

   :أداة الدراسة

 رئيسة تندرج ضمن المهارات األساسية المرتبطـة         من ثالثة أقسام   تكونت أداة الدراسة    

 األبجديـة شتمل على قـراءة األحـرف       ر مهارات القراءة والكتابة وي    اختبا-1: بالقراءة والكتابة 

 الكلمـات وقراءة  ،  والتهجئة،  وكتابة األحرف األبجدية  ة،الكلمالمنفصلة وكذلك المتصلة في وسط      

 اختبار التسمية ويتكون مـن التـسمية        –3ر الوعي بالنظام الصوتي        اختبا -2 .والمعقدةالبسيطة  

 
 

53 

 
 



  م2005     22    العدد العشرون   السنة   ربية املتحدة  جامعة اإلمارات الع/ جملـة كلية التربية 
   

مما  . مما يتطلب توقيت هذا االختبار     بشكل متسلسل  التلميذأمام  تعرض   السريعة لخمسين صورة    

يعني بأن التلميذ الذي يتمتع بمقدره عالية على التسمية سيستغرق وقتا أقل في أداء المهمة مقارنة                

 المرحلـة    صـفوف  مناهج اللغة في  بشكل جوهري على    هذا وقد تم االعتماد      .ذيبغيره من التالم  

، حيث تمت دراسة وتحليل محتويات مناهج اللغة ثم حددت          داةاالبتدائية األولى لتطوير فقرات األ    

  .األداة بناء عليها ات المفاهيم ذات العالقة وصيغت فقر

ألفت من عشرين طالبا ثم أعيد       استطالعية ت  ةعلى عين حقق من ثبات األداة فقد طبقت       وللت

 ألفـا  كرونباخ   االرتباط، وتم حساب معامل     بعد مرور فترة زمنية كافية    على نفس العينة    التطبيق  

 إجراءات تطوير فقرات    تم تحقيقة من خالل إتباع    أما من حيث صدق األداة فقد        0.85حيـث بلغ   

لة اإلمارات العربيـة    االبتدائية بدو  إلى منهاج اللغة المستخدم في المرحلة        حيث تم الرجوع  األداة  

 طـورت األساسـية  ه  وعناصره وتحديد مفاهيمهذا المنهج دراسة وتحليل مضمون  وبعد .المتحدة

م عرضها علـى    بصيغتها األولية ت   تطوير األداة    وبعد .تلك المفاهيم والعناصر  ل افقرات األداة وفق  

 وقد طلب منهم التحقق     العربية،في اللغة    ذوات الكفاءة العالية  ثالثة موجهين وخمسة من المعلمات      

 اسـتجابة  إلى واستنادا   .ة  يمن مدى مالئمة الفقرات للمفاهيم اللغوية التي توفرها المناهج المدرس         

 وللتأكد من الصياغة النهائيـة      . جمعوا عليها أتم إجراء التعديالت الالزمة التي       ،هؤالء المحكمين 

مـن   بكلية التربية بجامعـة اإلمـارات        يئة التدريس  على ثالثة من أعضاء ه     فقد عرضت لألداة  

دى صـياغة األداة     باالعتبار ل  أخذتأبدوا مالحظات بسيطة    المتخصصين في اللغة العربية حيث      

  .بشكلها النهائي

  إجراءات التطبيق

 المتضمنة في أداة الدراسة وكـذلك اإلجـراءات المتعلقـة           تنظرا لدقة المفاهيم والمفردا   

د حرص الباحثون على تطبيق األداة بأنفسهم واالستعانة في حاالت محدودة جدا            بفنيات اللغة ، فق   

 وتجدر اإلشارة إلـى أن طبيعـة        .بمعلمات تم تدريبهن بشكل مكثف على إجراءات تطبيق األداة          

الدراسة والبيانات الالزمة تستدعي تطبيق األداة بشكل فردي حيث استغرق التطبيق على الحالـة              

  . دقيقة 45الواحدة 
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  النتائج والمناقشة

مدى إتقان تالميذ الصفوف االبتدائية األولى بدولـة        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

التـسمية،    والكتابة من مثـل مهـارات      للمهارات األساسية في القراءة   اإلمارات العربية المتحدة    

واإلمالء، وقراءة الكلمات، وقراءة وكتابة األحرف، والـوعي الـصوتي، وكـذلك الـصعوبات              

ولتحقيق هذا الهدف تم حساب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة            .المرتبطة بتلك المهارات  

المتمثلـة فـي    على االختبارات    ة في الصفوف الثالث   لتالميذاوكذلك تحليل التباين األحادي ألداء      

 ولإلجابة  .والوعي الصوتي وقراءة الكلمات، وقراءة وكتابة األحرف،      واإلمالء،  مهارات التسمية،   

 فـي   تالميـذ المتوسطات واالنحرافـات المعياريـة ألداء ال      ) 2( يبين الجدول    على السؤال األول  

   .تهذه االختباراالصفوف الثالثة على 
  

  )2(جدول 

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء التالميذ على االختبارات
  

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  الصف  االختبارات

  64.905  112.18  57  األول

  31.593  69.85  46  الثاني

  87.340  108.65  23  الثالث

  

  التسمية

      126  المجموع

  2.41015  7.6552  58  األول

  2.55082  7.6667  51  الثاني

  2.30100  6.8065  31  الثالث

  

  اإلمالء

      140  المجموع

  4.01498  15.9483  58  األول

  3.27713  17.9804  51  الثاني

  2.27374  18.3548  31  الثالث

  

  قراءة الكلمات

      140  المجموع
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  )2(جدول : تابع
  

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  الصف  االختبارات

  6.57149  53.2069  58  األول

  5.66392  55.0000  51  الثاني

  4.10481  55.1290  31  الثالث

  

ءة وكتابة قرا

 األحرف

      140  المجموع

  8.39859  37.9138  58  األول

  8.50762  40.6869  51  الثاني

  6.66027  42.6774  31  الثالث

  

  الوعي الصوتي

      140  المجموع

  

 االختبـارات  في الصفوف المتقدمة على جميع      تالميذء ال يتضح من هذه المتوسطات أن أدا     

 في الصفوف الـدنيا     تالميذ أعلى أو متقاربا في بعض الحاالت من أداء ال         متفاوتةقد كان بدرجات    

 وتعتبر هذه النتائج منطقية في ضوء ما هـو متوقـع مـن أداء    .  التسميةاختباروذلك فيما عدا 

 فانه يتوقع   ،الدراسية في الصفوف    تالميذ فكلما تقدم ال   .فة المختل األداةأفضل على جوانب    تدريجي  

 ي وقراءة الكلمات وقراءة وكتابة الحروف والوع      واإلمالءسمية  أن تنمو وتتطور مهاراتهم في الت     

 Justice)  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا السياق مع العديد من األدبيات السابقة.الصوتي 

& Ezell, 2..2; Wolf & Bowers, 1999) .  

 تسمية خمسين صوره فـي      التلميذ التسمية والذي يتطلب من      اختبار  في    التالميذأما أداء   

  متوسـط   كلما كـان   ، فكلما كان التلميذ يتمتع بمقدره عالية على سرعة التسمية         أسرع وقت ممكن  

الصف الثالث   في   التالميذ فقد كان أداء     االختبار وفي هذا    . أسرع من أقرانه   كانأدائه أقل بمعنى    

 في الصف الثالـث     التالميذواألول متقاربا على الرغم من أنه كان متوقعا ومنطقيا أن يكون أداء             

إال أن متطلبات هذه المهمـة قـد ال تـستدعي           . في الصف األول والثاني      التالميذأفضل من أداء    

 التالميـذ س كفاءة   مستويات نمائية أعلى، وبالتالي يمكن لألطفال في الصف األول أداء المهمة بنف           

 اللغوية على تسمية الصور فـي الـصف         التالميذ ويعزز هذا االستنتاج مقدرة      .في الصف الثالث  
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 التـسمية   اختبار في الصف الثاني على      التالميذ كما كان أداء     .األول وحتى قبل دخولهم المدرسة    

 نتائج  لدى مقارنة وقعة   وهذه النتيجة مت   . في الصفين الثالث واألول      التالميذأداء  أفضل بكثير من    

 مقارنة النتائج بـين الـصفين       في ضوء  كما إنها ممكنة أيضا    ، في الصف الثاني واألول    التالميذ

في الـصف    التالميذ فلدى مراجعة أداء     .حيث يتوقع أن يكون أداء الصفين متقاربا      الثاني والثالث   

 الثالث  في الصف التالميذ أداء    تبين أن  ، قراءة الكلمات وقراءة وكتابة األحرف     اختباريالثالث في   

 وهـذا  .االختبـارات  في الصف الثاني على نفس   التالميذمع أداء    أعلى إال أنه يكاد يكون متقاربا     

 ,Olofsson) يؤكد مدى ارتباط مهارة التسمية بمهارتي قراءة الكلمات وقراءة وكتابة األحـرف 

2000) .  

مـستوى الداللـة فـي الفـروق بـين       تعرف على   ولإلجابة على السؤال الثاني، فقد تم ال      

 تحليل التبـاين    وذلك بإجراء ،  ة حسب الصفوف الثالث   االختبارات  على التالميذالمتوسطات ألداء   

   .األحادي

 على متغيـرات األداة حـسب المـستويات الـصفية           التالميذنتائج أداء   ) 3(يبين الجدول   

  .المختلفة
  

  )3(جدول 

  ةة حسب الصفوف الثالثتحليل التباين األحادي لمتغيرات األدا

  الداللة .قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  الختباراتا
2  25027.904  6.862  0.001  

123  3647.540      
  

  التسمية
125        
2  8.805  1.480  0.231  

137  5.951      
  

  التهجئة
139        
2  81.607  6.940  0.001  

137  11.759      
  

  قراءة الكلمات
139        
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  )3(جدول : تابع

  الداللة .قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  االختبارات
2  57.785  1.732  0.181  

137  33.365      
قراءة وكتابة 

 األحرف
139        
2  249.306  3.808  0.025  

137  65.477      
  الوعي الصوتي

139        
  

 كل مـن   في0.001عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية )3(الجدول يتضح من  

ر الـوعي    في متغي  0.05 فيما كانت الداللة في مستوى اقل من         ،وقراءة الكلمات  التسمية   اختباري

قـراءة وكتابـة     و   اإلمالءلم تظهر النتائج أية فروق ذات داللة إحصائية في كل من            و .الصوتي

ـ    التالميذ وقد يعود السبب في عدم وجود فروق دالة في أداء            .األحرف  فـي   ة في الصفوف الثالث

 قـد   االختبارينوقراءة وكتابة األحرف إلى أن الفقرات المكونة لألداة في هذين            اإلمالء اختباري

 مما يعني أن الفقرات تتناسب مـع مـراحلهم          .على حدة من المناهج المدرسية لكل صف      اشتقت  

قلة  مـست  التالميذ وكذلك الصعوبات التي يعاني منها       كل صف النمائية ولذلك يتوقع أن يكون أداء       

   .رىعن الصفوف األخ

 (Tukey)وللتعرف على أين تكمن الفروق تم إجراء تحليل بعدي باستخدام اختبار توكي             

  .)4(للفروق كما يتضح في الجدول 

  )4(جدول 

   على متغيرات األداة حسب الصفوف الثالثالتالميذنتائج االختبار البعدي ألداء 

الفروق بين   الصف  الصف  االختبارات

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

  0.002  11.970  *42.328  الثاني  األول

  0.970  14.919  3.523  الثالث  الثاني

  التسمية

  0.035  15.423  *38.804-  الثالث  

 
 

58 

 
 



  م2005     22    العدد العشرون   السنة   ربية املتحدة  جامعة اإلمارات الع/ جملـة كلية التربية 
   

  )4(جدول : تابع
الفروق بين   الصف  الصف  االختبارات

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

  1.000  0.46828  0.01149-  الثاني  األول

  0.265  0.54274  0.84872  الثالث  الثاني
  التهجئة

  0.272  0.55556  0.86022  الثالث  

  0.007  0.65825  *2.03212-  الثاني  األول

  0.006  0.76292  *2.4.656-  الثالث  الثاني
  القراءة

  0.881  0.78094  0.37445-  الثالث  

  0.242  1.10882  1.79310-  الثاني  األول

  0.296  1.28513  1.92214-  الثالث  الثاني
قراءة وكتابة 

 األحرف

  0.995  1.31549  0.12903  الثالث  

  0.178  1.55331  2.77248-  الثاني  األول

  0.025  1.80030  *4.76363-  الثالث  الثاني
الوعي 

  الصوتي

  0.528  1.84283  1.99114-  الثالث  

  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

  

 اختبـار إلى أن الفروق كانت دالة إحصائيا فـي         )  4(يشير الجدول   أظهرت النتائج كما    

فيما بين الصف األول والثاني وكذلك الثاني والثالث ولم تكن كذلك           ) 0.05داللة أقل من    ( التسمية

 وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية فقد تبين أن متوسطات الـصف           . األول والثالث  ينبين الصف 

 الصف األول في    تالميذهذا يعني بأن الوقت الذي استغرقه        و .الثاني أعلى من الصف      كانت األول

 ولدى النظر في حقيقة هذه      . الصف الثاني  تالميذأداء المهمة كان أطول من الوقت الذي استغرقه         

 تبين أن   متسلسل بشكل   التلميذ خمسين صورة تعرض أمام      ةالمهمة حيث أنها تتضمن سرعة تسمي     

 في الصف األول إلى وقت أطول في        التالميذيحتاج  ا ليست قطعية، فقد     إال أنه  ممكنةهذه النتيجة   

 في ضـوء    حتميةالثاني، غير أن هذه النتيجة لم تكن         الصف   تالميذ يحتاجه    قد تسمية الصور مما  
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 في المستويين الصفيين األول والثالث، مما يعزز إمكانية امـتالك           التالميذتقارب األداء بين أداء     

   .لتسمية بغض النظر عن المستويات الدراسية  لمهارة االتالميذ

 في الصف الثالث أعلى مـن متوسـطات األداء لـدى            التالميذكما كانت متوسطات أداء     

 في الصف الثالث استغرقوا وقتا أطول في تسمية الـصور           التالميذالصف الثاني وهذا يعني بأن      

تدل على أن   غير متوقعة ويمكن أن      وتعتبر هذه النتيجة     . في الصف الثاني     التالميذمما استغرقه   

 فـي الـصف     التالميذ في الصف الثاني بسرعة أكبر من        التالميذهذه المهارة يمكن أن يمارسها      

 حينما تعرض   التلميذ وبالنظر إلى طبيعة المهمة تتضح إمكانية تحقيق ذلك حيث يطلب من             .الثالث

يمكـن أن   فإنـه   هذه المهمة   طلبات   ووفقا لمت  .أن يقوم بتسميتها فورا   بشكل متسلسل    الصورعليه  

  . في الصف الثاني أكثر من الصف الثالثالتالميذيمارسها 

إحصائية فيما بـين أداء     ذات داللة   فلم تظهر النتائج أية فروق       اإلمالء الختبار أما بالنسبة 

 فـي جميـع الـصفوف       االختبار المتوسطات على هذا     حيث كانت  في مختلف الصفوف     التالميذ

اإلمـالء   على متغير    التالميذد يرجع السبب وراء عدم وجود فروق جوهرية في أداء            وق .متقاربة

الصفوف يمكـن أن يعـزى إلـى احتماليـة           في مختلف    التالميذتقارب متوسطات أداء    إلى أن   

 وهذا يـدل علـى أن       االبتدائي، بدءا من الصف األول      ءالتدريبات الصفية التي تركز على اإلمال     

 في الصف الثـاني     التالميذالء في الصف األول يجعل من تقارب أدائهم مع          امتالكهم لمهارة اإلم  

 فـي مختلـف     التالميـذ  جميـع    أن وقد تعود هذه النتيجة أيضا إلى احتمال         .والثالث أمرا ممكنا  

 باإلضافة إلى أن كلمات     .الصفوف يعانون من نفس الصعوبات اإلمالئية مما جعل أداؤهم متقاربا         

  .التالميذس مناهج اإلمالء مأخوذة من درو

 دالة إحصائيا فـي     التالميذفقد كانت الفروق بين أداء      قراءة الكلمات    باختباروفيما يتعلق   

 وتعتبـر هـذه النتيجـة       . األول والثالث    والصف األول والثاني    الصف فيما بين    )0.05 (مستوى

 وهـذا  .ولحيث كانت متوسطات األداء في الصفين الثاني والثالث أفضل من الـصف األ منطقية  

 في الصف   التالميذ مقارنة ب  قراءة الكلمات  على في الصف الثاني والثالث      التالميذ مقدرةيدل على   

 فـي الـصف     التالميـذ  بين أداء    االختبار على هذا    إحصائية ولم تكن الفروق ذات داللة       .األول  

 الـصف   يذتالمالثالث والثاني على الرغم من وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األداء لصالح             

 أن مهارة قراءة الكلمات يمكـن أن        إلى وقد يرجع عدم وجود مثل هذه الفروق الجوهرية          .الثالث  
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ءة  مهـارة قـرا    التالميـذ  فعندما يتقن    . لألطفال في الصفين الثاني والثالث على حد سواء        تتحقق

  .إليه ينتمون باستمرار بغض النظر عن المستوى الصفي الذي  أن يمارسوهافالمتوقعالكلمات 

فقد كانت المتوسطات متقاربة إلى الحد الـذي لـم            ،قراءة وكتابة األحرف   اختبارأما في   

 الرغم من وجود فروق ظاهرية فـي        ىالصفوف عل يظهر معه أية فروق دالة إحصائيا فيما بين         

 في الصف الثالث مقارنة باألول والثاني وكذلك بين الـصف الثـاني             التالميذالمتوسطات لصالح   

 التالميـذ  وقد يعود السبب في عدم وجود فروق جوهرية بين أداء            . لصالح الصف الثاني     واألول

إلى أن إتقان مهارة األحرف تتم غالبا في الصف األول االبتدائي وأحيانا أخـرى فـي مرحلـة                  

 كما أن المناهج المدرسية تركز على قراءة وكتابة األحرف في مراحل مبكرة جدا مـن                .الروضة

 لهذه المهارة منذ الصف األول سوف يـستمر         التالميذ وبناء عليه فإن إتقان      .ية  الصفوف الدراس 

 كما يمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى أن              .لديهم في الصفوف والمراحل الدراسية الالحقة     

 في مختلف الصفوف قد تكون متشابهة      تالميذالصعوبات في قراءة وكتابة األحرف التي يواجهها ال       

  .من أدائهم متقارباإلى الحد الذي جعل 

  في أداء    )0.05 (فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى         وأخيرا،  

 . لصالح الصف الثالث    فيما بين المستوى األول والثالث فقط       الوعي الصوتي  اختبار على   التالميذ

إلى تطور طالقتهم في    لتطور قدرتهم اللغوية والقرائية باإلضافة      وتعتبر هذه النتيجة متوقعة نظرا      

 يؤكـد أهميـة دور     مما .القراءة في هذا المستوى الصفي المتقدم مقارنة بالصفين الثاني واألول         

أما سبب عدم وجـود فـروق ذات        . التطور ألقرائي االيجابي في تنمية مهارات الوعي الصوتي       

  فقد يعود إلـى    ،ألولوالصف الثاني وا   في الصف الثالث والثاني      التالميذ أداءداللة إحصائية بين    

 بين هذه الصفوف ، حيث يتوقع أن إتقان مثل هذه المهارات يحتاج إلى              العمرية المحدودة الفروق  

  .مدة زمنية أطول ومستوى صفي أعلى كالصف الثالث مثال إلتقان مهارة الوعي الصوتي

ئجها  هذه الدراسة تعد من وجهة نظر الباحثين أولية يصعب تعميم نتا           وعلى الرغم من أن   

 إال أن النتائج التـي       ،وذلك ألسباب تعود إلى صغر حجم العينة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها          

توصلت إليها تدعم أهمية تزويد التالميذ في الصفوف االبتدائية األولى بالمهارات األساسية فـي              

ـ رات  مهاال وذلك نظرا لما لهذه المهارات من دور كبير في إكسابهم            ،القراءة والكتابة  ضرورية ال

  . القراءة والكتابةمهارتيتساعدهم مستقبال في إتقان التي 
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