مهارات الوعي الصوتي الالزمة لمدرسي اللغة العربية من وجهة
نظر تدريسيي قسم اللغة العربية
أ.م .أسماء عزيز عبد الكريم &أ.م .إقبال كاظم حبيتر
كلية التربية  /جامعة القادسية
تاريخ قبول النشر 5112/9/8 -:

تاريخ أستالم البحث 5112/6/11 -:

الخالصة:

ييدف البحث الحالي إلى معرفة ميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة العربية من وجية

نظر تدريسي قسم المغة العربية,وقد تكونت عينة البحث من ( )ٗٚتدريسيا" وتدريسية في كمية التربية
وكمية اآلداب ,وتم تطبيق استبانة تم إعدادىا لمتعرف الى ميارات الوعي الصوتي البلزمة من وجية

نظرىم مكونة من (ٕٕ) فقرة وبعد تحميل البيانات البلزمة أشارت النتائج إلى درجة لزوم ميارات الوعي
الصوتي وأىميتيا فاألوساط المرجحة لمفقرات كانت أعمى من الوسط الفرضي المرجح والبالغ (ٕ) ووزن

مئوي ( )ٙٙ6ٙمما يشير إلى درجة لزوم ىذه الميارات لمطمبة المدرسين في كمية التربية ,وفي ضوء
النتائج تم اقتراح عدد من التوصيات منيا :ضرورة تدريس ميارات الوعي الصوتي في مقررات طرائق

تدريس المغة العربية بكميات التربية واعداد أدلة لممدرسين تشرح بصورة تفصيمية ميارات الوعي الصوتي
وتعطى أمثمة تطبيقية عن كيفية تدريسيا وتنميتيا من مرحمة رياض األطفال إلى المرحمة الثانوية.

الفصل األول :
مشكلة البحث
تنتاب أصوات المغة طائفة من التغيرات التركيبية والتاريخية من جراء استعماليا من الناطقين

بيا تحت وطأة ظروف مختمفة( أيوب  )ٕ٘ ,ٜٜٔٙ ,كاالختبلف التشريحي والظروف المناخية
والجغرافية والوراثة والنزوع نحو السيولة وتوفير الجيد .والمقصود بالتغيرات التركيبة حدوث تطور ينشأ من

مجاورة صوت لآلخر في الكممة,أو الجممة.والتاريخية مايعتري أصوات المغة من تحول في النظام الصوتي
إذ يصير الصوت المغوي في سياقاتو جميعيا صوتا"

آخر (.عبد التواب  .)ٖٔٗ ,ٜٔٚ٘ ,وكون

المغة ماىي اال تجمعات صوتية تنسج في قوالب لغوية وبيذا فان عمم األصوات أصل لمعموم المغوية,وال

يمكن دراسة ىذه العموم من صرف,ونحو,وجوانب داللية,وليجات,وكيفيات النطق السميم,ورصد
عيوبو,وتعميم المغات االبعد دراسة أصوات المغة.
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والوعي الصوتي ميارة لغوية تُمارس في اغمب الجوانب التعميمية ,وتيدف الى انتباه الطمبة الى

شيء مسموع وفيمو والتفاعل معو لتنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية (العزاوي )ٕٖ ,ٕٖٓٓ ,
فيو احد الفنون األربعة وأول ىذه الفنون ويأتي بعده الحديث والقراءة والكتابة ,إذ ان لكل لغة من المغات
الحية المتداولة وجيين أساسيين احدىما  :االستماع وثانييما :التحدث ووجو المغة األول المستمع عند

االستقبال ويمثل الوجو الثاني المتكمم عند اإلرسال (صبلح )ٖٔ ,ٜٜٜٔ ,

وتكمن مشكمة البحث الحالي من خبلل مبلحظة الباحثتين لمطمبة المدرسين في كمية التربية في

أثناء الزيارات الميدانية ليم في مدة التطبيق ومن خبلل شكوى تدريسيي قسم المغة العربية ان ىناك قصور

لدى ىؤالء الطمبة في أثناء ممارستيم لعممية التدريس وعدم مراعاتيم لميارات الوعي الصوتي في اثناء
قراءة النصوص القرآنية والشعرية وكتب المطالعة ,كذلك المدرسين العاممين بيذه المدارس اليراعون ىذه
الميارات  ,وال يعرفون بان ىذه الميارات تندرج تحت مصطمح الوعي الصوتي.كذلك عدم اىتماميم

بتصويب أغبلط الطمبة في أثناء القراءة لذا ارتأت الباحثتان الوقوف عند درجة لزوم ىذه الميارات من
وجية نظر تدريسيي قسم المغة العربية من اجل وضع المقترحات والحمول المناسبة التي تخدم مسيرة

البحث العممي وتطوير واقع تدريس مدرس المغة العربية.وعمى ىذا تكمن مشكمة البحث في السؤال اآلتي :

 مادرجة لزوم ميارات الوعي الصوتي لمدرسي المغة العربية من وجية نظر تدريسيي قسم المغةالعربية.

أىمية البحث

تعد العناية باألصوات المغوية جزءا" رئيسا" من المعمار المغوي ,بل ىو ركنيا الركين  ,فالمغة

بصفة عامة اليطمق عمييا ىذا االسم (المغة) اال من خبلل أصواتيا المفردة والمركبة ,ولذا فان الكتابة
التعد لغة ,ألنيا ترجمة لمرموز الصوتية في شكل خطي  ,فيي عبارة عن تسجيل لؤلصوات ومحاولة

رسميا عمى الورق (عبد الباري,ٕٓٔٔ,ص .)ٖٜ

فالمغة نظام صوتي اتفق الناس عميو ,لتحقيق االتصال بين بعضيم البعض  ,والكتابة في ضوء

ىذا التصور ظاىرة تابعة ومن ىنا تتزايد العناية في المدارس الحديثة في تعميم األصوات قبل

البدء في تعميم الكتابة ويبدا النظام الصوتي لمدارسين بتعميميم طريقة نطق األصوات  ,ويقصد

بتعميم النطق ىنا تدريب الطالب عمى استعمال النظام الصوتي في العربية لفك الرموز التي يسمعيا او

يستعمميا عند كبلمو(.طعيمة ومناع  . )ٜٚ ,ٕٓٓٔ,وقد حظيت الدراسات الصوتية بعناية عمماء المغة
المتقدمين فتناوليا النحويون في خاتمة مصنفاتيم والمعجميون في مقدمة معاجميم  ,ولعل ىذا

التباين

سببو اعتماد المادة المعجمية عمى األصوات المغوية ,والسيما اذا رتبت مادتيا عمى وفق أساس صوتي.
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(شطناوي وحسين العظامات  )ٖٓٚ , ٕٓٓٛ ,ونظرا" الرتباط الدرس الصوتي في العربية بسائر فروع
الدراسة المغوية فقد تعددت مصادره وتنوعت تبعا" لتنوع مستويات البحوث التي أفادت منو وارتبطت بو ومن

فرق
ابرز كتب األصوات ىو كتاب ( سر صناعة اإلعراب البن جني ) واىم ماجاء فيو من موضوعات انو ّ
ما بين الصوت والحرف  ,ذوق األصوات وتحديد مخارجيا وبيان صفاتيا  ,ذكر مايعرض ليا في حاالت

التشكيل الصوتي (من إبدال  ,واعبلل  ,وادغام ) ,تالف االصوات واقترانيا  ,افراد أبواب مستقمة لكل حرف
مراعيا" الترتيب االلفبائي  .وفي أثناء ىذه المباحث عرض آلراء سابقيو منيم  :يونس  ,وسيبويو  ,والفراء ,
واالخفش  ,وأبو زيد  ,وابن السراج  ,وابو عمي الفارسي .

(التميمي  . ) ٗٗ-ٖٗ ,ٕٖٓٔ ,ويعد كتاب

الخصائص البن جني من الكتب المغوية المتخصصة  ,فقد ذكر فيو المغة  ,ونشأتيا وافرادىا  ,وشذوذىا ,

وسماع المغة وقياسيا  .وقد كان من بين ثنايا ىذه المباحث المغوية ابوابا" مستقمة  ,او مباحث متداخمة مع

غيرىا  .اشتممت عمى دراسات صوتية خاصة  ,منيا مباحث تدور حول االصوات الصامتة والصائتة ,

واطالة األصوات الصائتة واختبلسيا ,ومزج الحروف وتآلفيا  ,وحول اليمز,وشواذه,وابدالو ,وحول ظواىر
التشكيل الصوتي.إلى غير ذلك من المباحث التي ىي قوام الدرس الصوتي( .التميمي  .)ٜٗ ,ٕٖٓٔ,ومن
النحاة الذين اسيموا بجيود صوتية عظيمة القدر سيبويو كان لو األثر الكبير في الدراسات الصوتية التي

خمفتيا,وقد جاءت دراساتو ضمن أبواب اإلدغام التي ختم بيا كتابو .فقد عالج الظواىر الصوتية والصرفية
في ظاىرة اإلدغام .وقد أشار الدكتور تمام حسان فقال  (:لقد فطن النحاة العرب الى ان المغة العربية

اليمكن ان يفيم نحوىا وصرفيا فيما" صحيحا" اال بعد دراسة أصواتيا .ذلك الن بعض ظواىر النحو

والصرف تعتمد اعتمادا" تاما" عمى دراسة األصوات  ,وبعضيا الباقي التكون دراستو في احسن صورىا
االحيث تعتمد كذلك عمى دراسة األصوات ).

(حسان .)ٔٙٛ ,ٜٔٛٓ ,وتعد مقدمة كتاب العين لمخميل

بن احمد الفراىيدي فاتحة الدرس الصوتي عند العرب( قدور  )ٛ ,ٜٜٔٛ,فيو اقدم من رتب مخارج
األصوات في العربية باعتماد (الذوق) وىو مايدخل تحت عمم الصوت النطقي ( articulatory

 ) phoneticisوخمص إلى ترتيبيا من الحمق حتى الشفتين .ويعد من اوائل عممائنا العرب الذين تدارسوا
ظواىر التشكيل الصوتي وأصول الموسيقى واستقراء تام لكبلم العرب وطرائقيم في ائتبلف االصوات

وتنافرىا عندىم (العطية  . )ٕٛ ,ٕٓٓٛ ,فقد وضع معيار عممي وىو مخرج كل صوت ورتبيا عمى النحو
االتي  :الحمقية (ع,ح,ه,خ,غ) والميوية (ق,ك) والشجرية (ج,ش,ض) واالسمية (ص,س ,ز) والنطعية

(ط  ,د,ت) والمثوية (ظ  ,ذ,ث) ,والذلقية (ر,ل,ن) والشفوية (ف,ب,م) ( .شطناوي وحسين العظامات ,

 .)ٖٔٗ ,ٕٓٓٛووضع (و ,ا,ي,ء) في اخرىا وىي االصوات المعتمة وجمع معيا اليمزة الشتراكيا معين
في االعتبلل في مواضع معينة مع اختبلفيا في طريقة النطق (التميمي.)ٖٚ ,ٕٖٓٔ,
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قسم األصوات إلى خمسة عشر قسما"يشترك كل قسم منيا في مخرج خاص.فتقع
اما سيبويو فقد ّ
الباء والميم والواو مثبل" في مخرج واحد وتقع الظاء والذال والثاء في مخرج واحد ايضا" وتقع اليمزة والياء

في مخرج واحد .ومعنى ذلك ان كل مجموعة من األصوات مشتركة في مخرج واحد تظل بحاجة الى اساس
اخر يفرق بين كل واحد منيا وبين اآلخر في نطاق المخرج الواحد وىنا ياتي اثر الصفات التي تتصف
بيا األصوات والتي تعد األساس السمعي لمتفريق بينيا وىذه الصفات نفسيا تختمف من حيث االساس

يعد
الذي تبنى عميو .فقد يكون التبويب مبنيا" عمى اساس طريقة التدخل في مجرى اليواء الرئوي الذي ّ
لمادة األول لمكبلم فاما ان يقفل مجراه ثم يسرح اليواء بسرعة واما ان يقفل ويسرح اليواء ببطء واما ان
يضيق واما ان يترك مجرى اليواء دون اقفال او تضييق فاألساس ىنا اذا"ىو طريقة النطق ىذه عمى

أصوات شديدة او رخوة او مركبة او متوسطة او غير ذلك مما تختص بو لغة ما .وقد يكون االساس ىو

وجود اىتزاز في أوتار الحنجرة او كما نسمييا األوتار الصوتية اثناء نطق الصوت او عدم وجود ىذا

االىتزاز والتبويب عمى ىذا األساس يكون صوت مجيور واخر ميموس.وقد يكون األساس ىو شكل
حجرات رنين الصوت اثناء النطق مما يتسبب عن وضع مؤخر المسان وارتفاعا" او انخفاظا" وىذا األساس

يعطينا التفريق بين المفخم والمرقق من األصوات (حسان . )ٙٛ -ٙٚ ,ٕٓٓٗ ,

قال كانتينو (( :في عممية التصويت ىناك عناصر الزمة وكافية إلحداث األصوات ,او إلحداث

اي دوي اخر,وىي  :إخراج النفس من الرئتين .وتفصيل النطق في الفم ,ونزير االوتار الصوتية ,والغنة
الخيشومية))( .كانتينو. )ٕٓ-ٜٔ ,ٜٔٙٙ ,وتعنى الدراسات الصوتية في مدرسة الترتيب الصوتي بتعميم

اب
ذوق الحروف  ,ويبدو ىذا الذوق عن طريق فتح الفم بااللف ثم اظيار الحرف فيقال ْ :
غ , - - -وفي ذلك يقول قدور (( ولكي يتم ىذا الذوق الذي ىو وسيمة لمتوصل الى تسمسل
,اع,ا ْ
,اح ْ
ْ
,ات ْ
األصوات المخرجي كان ياتي بالحرف خالصا" من اي حركة بعد أن يفتح فاه باأللف (اي ىمزة الوصل),

الن الصوت اليفيم إال بسكون الحرف ) (.قدور.)ٕٗ ,ٜٜٔٛ,

ولعل ذوق االصوات بيذه الكيفية فيو من المبلحظة الذاتية لؤلصوات المغوية  ,ما يجعمو خير

وسيمة لتحديد موضع نطق الصوت ,وذلك لما يتصف بو الصوت من صفات نطقية تتحقق لو مع األلف
بصورة خاصة .فاألصوات العربية مكونة من صوامت,وأنصاف صوامت وصوائت تحديدا" يكشف بصورة

جيدة عن األصوات األساسية ,وكذا الفرعية التي نطقت عمى المستويات الميجية ومن ثم تعيين مخارجيا,
وصفاتيا ,وىي دراسات تندرج تحت مايعرف االن ب(الفوناتيك)  .واقتران االصوات وتجمعيا في قوالب

لفظية كاإلعبلل,واإلبدال,واإلدغام,والتوافق الحركي والمخالفة ,ومعرفة مايجوز اقترانو وائتبلفو مع االصوات
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االخرى,ومالم يقترن .وىي دراسة تندرج تحت مايعرف االن ب(الفونولوجيا).و(الفوناتيك والفونولوجيا) تتم
بيما دراسة بنية النظام الصوتي لمغة  (.التميمي )ٖٔ ,ٕٖٓٔ ,

وتتجمى اىمية دراستنا لعمل األصوات في انو يحقق مجموعة من الغايات منيا ىو ضبط النطق

الصحيح,واألداء الفصيح لمكبلم العربي بعامة,وفي قراءة القران الكريم بخاصة عمى نيج ماكان العرب
الفصحاء يفعمون,ذلك إن األداء السميم الفصيح لمغة يحفظ ليا رونقيا في األسماع ووقعيا الساحر في

الطباع,ويفتح ليا القموب فتعي ماتسمع ,ثم نتأمل في أناة وارتياح ,وبذلك يتميد لمسامع سبيل االستجابة

والتقبل لما يسمع إن أسعفت سائر الظروف بذلك القبول ,كما ان النطق السقيم ييدر جانبا" من وظيفة
الكبلم,وييضم حق السامع (جبل. )ٚ ,ٕٓٓٙ ,

وتبرز أىمية دراسة األصوات من أىمية الصوت نفسو في برنامج تدريب المغات بعامة ,فاألصوات

ىي العنصر الرئيس في اية لغة,واليمكن ان نتصور برنامجا" او كتابا" لتعميم لغة ما من دون أن يكون
لمتدريب عمى األصوات فيو إلى جانب كبير,وعمى الرغم من األىمية التي تمثميا األصوات في تعميم المغات

إال إن ىذا األمر اليحظى بالعناية الكافية عمى المستويين التخطيطي والتدريسي (طعيمة.)ٗ٘٘ ,ٜٔٛٙ,
فالصوت عممية حركية يقوم بيا الجياز النطقي وتصحبيا أثار سمعية معينة تاتي من تحريك اليواء فيما
بين مصدر إرسال الصوت وىو الجياز النطقي ومركز استقبالو وىو ااالذن ,والبد لدراسة ىذه العمميات

النطقية واآلثار المصاحبة ليا من ان تكون مبلحظة حسية واحيانا" معممية لمباحث فييا فضل المبلحظة
والتسجيل( .حسان . )ٙٙ ,ٕٓٓٗ,فالوظائف والقيم الخبلفية ومعطيات عمم االصوات اذا" ىي الوسيمة
لمكشف عن النظام الصوتي لمغة .ويتم الكشف عن ىذا النظام بوساطة العمل عمى تبويب العدد الكبير من

األصوات المسموعة المبلحظة المسجمة الى اقسام بحسب مخارجيا وصفاتيا ولكن التشابو او التخالف في

المخرج ا و الصفة او فييما معا" اليصمح وحده اساسا" لتحديد الحروف فقد يتفق الصوتان في كل شيء
حتى يخفى عمى غير ذي الخبرة حين يسمعيما ان يفرق بينيما وذلك كاتفاق صوتي الميم والنون مخرجا"

وصفتو في كممتي (ينفع) و(ىم فييا) وكذلك في (اكرم بو) و(ينبح) ومن ىنا يصبح من الضروري ان تدخل

القيمة الخبلفية او الوظيفية في الطريقة التي تحدد بيا حروف النظام الصوتي بحسب الوظيفة وتستخدم ىذه

القيمة الخبلفية في التقسيم بوساطة النظر في الوظيفة التي تتجمى في امكان التداخل في الموقع والتخارج

فيو بالنسبة لكل االصوات التي بين ايدينا والتي نريد ان نبوبيا في صورة حروف .والحروف وحدات من
نظام وىذه الوحدات اقسام ذىنية الاعمال نطقية عمى نحو ما تكون االصوات.والفرق واضح بين العمل

الحركي

لمصوت وبين االدراك الذىني

لمحرف اي بين ما ىو مادي محسوس وبين ماىو معنوي

مفيوم.فالصوت ينطق فيكون نتيجة تحريك اعضاء الجياز النطقي وما يصاحب ىذا التحريك من اثار
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سمعية ولكن الحرف الينطق وانما يفيم في اطار نظام من الحروف يسمى النظام الصوتي لمغة(.حسان

. )ٚٗ ,ٖٚ ,ٙٙ ,ٕٓٓٗ,

فالوعي الصوتي ىو قدرة ذىنية لغوية في تعيين نطق االصوات والفونيمات ومعالجتياعمى مستوى

الكممات المنطوقة,والمغة العربية تحتوي بشكل اساسي عمى كممات متعددة المقاطع  ,والمقطع ىومجموعة
من الفونيمات الصامتة المرتبة حول صائت مركزي,وتشكل معو وحدة صوتية واحدة,اي ان المقطع وحدة

صوتية كبيرة(اكبر من الفونيمة).تتركب الكممات المختمفة من مقاطع ,فيناك كممات تتركب من مقطع واحد
مثل (باب)  ,وكممات مركبة من اكثر من مقطع واحد مثل (شباك) ,والمغة العربية لغة ذات مبنى مقطعي
بسيط  ,الن انواع المقاطع في المغة العربية محدودة وعدد الصوامت فييا قميل نسبيا".فتحتوي عمى مقطع

قصير مفتوح مثل (ب ) ويتركب من صامت واحد وصائت قصير واحد ,ومقطع طويل مفتوح مثل (با )
ويتركب من صامت واحد وصائت

طويل واحد .ومقطع قصير مغمق مثل (بر ) ويتركب من

صامت,وصائت قصير,وصامت اخر يغمق المقطع,ومقطع طويل مغمق مثل (مال ) ويتركب من
صامت,وصائت طويل,وصامت اخر يغمق المقطع.ومقطع قصير مغمق بساكنين مثل ( عرس ) ويتركب

من صامت  ,وصائت قصير ,وصامتين اخرين متتاليين .ومقطع طويل مغمق بساكنين مثل (جاد )
ويتركب من صامت ,وصائت طويل وصامتين متماثمين( .عبابنة  . )ٔٚٚ -ٔٗٚ, ٕٓٓٓ,وقد اشار

النحاة من القدماء الى ميل المغة العربية الى المقاطع الساكنة  ,حين قرروا استحالة اجتماع أربعة متحركات

في الكممة الواحدة,وكراىتو ,فيما ىو كالكممة.ومعنى قوليم ىذا كما يعبر عنو المحدثون ان المسان العربي
ينفر من توالي اربعة مقاطع متحركة فيما ىو كالكممة  ,ولكنيم اباحوا توالي اربعة مقاطع ساكنة فيما ىو

كالكممة إذ نقول (استفيمتيم) ( .انيس . )ٖٔ٘ ,ٕٓٓٚ,ويبنى المقطع في المغة العربية عمى العناصر التي
تحتوييا بنيتو وتتالف ىذه النظائر المتتابعة في حدود المقطع من الفونيمات المغوية المفردة,ولكل مقطع

جزء رئيس يكون بارزا" وظاىرا" .ويطمق عمى ىذا الجزء ىنا نواة المقطع وتسمى العناصر الباقية العناصر
المساعدة وتنقسم الفونيمات المفردة في العربية الى فونيمات مركزية وغير مركزية وتشكل الحركات القصيرة

الثبلث مع نظائرىا الطويمة نواة المقطع دائما" .وقد توجد الفونيمات المساعدة في بداية المقطع او
نيايتو,ودائما" اليكون بداية المقطع إالساكنا" مفردا",بينما قد تكون نيايتو إحدى عناصر ثبلثة  :ساكن مفرد

أو ساكنان أو ساكنان أو الساكن مطمقا"( .العاني )ٖٕٔ, ٜٖٔٛ,

والمقاطع الصوتية نوعان  :متحرك وساكن والمقطع المتحرك ىو الذي ينتيي بصوت لين قصير أو

طويل اما المقطع الساكن فيو الذي ينتيي بصوت ساكن  .فالفعل الماضي الثبلثي فَتَ َح يتكون من ثبلثة
مقاطع متحركة ,في حين ان مصدر ىذا الفعل فتح يتكون من مقطعين ساكنين (انيس .)ٔ٘ٓ, ٕٓٓٚ,
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واألصوات التي تتكون منيا الكممة تنقسم بالضرورة إلى نوعين  (:نوع الصوامت  ,نوع الحركات)
ووصف الصوت بأنو صامت يعني أن طبيعتو صامتة,وىو مايسمى في الفرنسية,consonne :بخبلف

وصفو بأنو حركة ,وىي في الفرنسية  .voyelle :وتختمف الصوامت عن الحركات في أمر جوىري ىو
طريقة انتاجيا ,فالصوت ينتج اساسا" من اندفاع ىواء الرئتين

بضغط حجاب الحاجز فيمر بطريقو

بالحنجرة والفم الى الخارج  .وىو مايسمى بعممية الزفير ,وقد يتحرك الوتران الصوتيان عند مرور اليواء

بي ما  ,في صورة ذبذبة فينتج الصوت المجيور ,وقد اليتحرك الوتران فينتج الصوت الميموس  .والجير

واليمس صفتان تشترك فييما الصوامت والحركات عمى سواء  ,عمى الرغم من دقة مبلحظة اليمس في

الحركات .ولكن الصوت بعد مروره من الحنجرة يأخذ طريقو في الفم إلى خارجو ,وفي الفم تتحقق تفرقة

أخرى بين النوعين ,فإذا اعترض طريق اليواء الخارج من الحنجرة  ,جزٌء من أجزاء الفم  ,نتج الصامت ,
واذا لم يحدث االعتراض نتجت الحركة.والحركات أصوات انطبلقية تحدث من ذبذبة األوتار الصوتية عند
مرور اليواء بيا ,وليس لمفم من دور في إنتاجيا سوى اتخاذه شكبل" معينا",باعتباره غرفة رنين تعطي

الصوت المار بيا طابعا" خاصا" (.شاىين )ٕٜ ,ٕٛ ,ٕٚ ,ٕٙ ,ٜٔٛٓ ,

(ومثل األصوات والحروف في عبلقة كل منيما باآلخر مثل الطبلب والصفوف فالطالب حقيقة

مادية والصف وحدة تقسيميو.وكما إنني استطيع أن انطق الصوت وأحرك بو لساني استطيع ان اصافح
الطالب واحرك بمصافحتو يدي وكما انني اليمكن ان أمد يدي فأصافح صفا"من الصفوف التي يتكون

منيا معيد من المعاىد الاستطيع ان انطق حرفا" من الحروف التي يتكون منيا نظام صوتي ما ولكنني

أصافح الطالب الواحد من طبلب الصف وانطق الصوت المعين من أصوات الحرف الن الحرف عنوان
عمى عدد من األصوات والصف مثمو عنوان عمى عدد من الطمبة .اي ان الصوت والطالب حقيقتان

ماديتان والحرف والصف قسمان من نظام يضم غيرىما من األقسام )  ( .حسان . )ٚٗ , ٕٓٓٗ ,

وتتجمى أىمية البحث الحالي في معرفة ميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة العربية من

وجية نظر تدريسي قسم المغة العربية ودرجة لزوم ىذه الميارات لدييم فإنتاج األصوات المغوية بشكل
صحيح  ,وتوظيف اإليقاع المناسب عند التحدث مع اآلخرين  ,واستعمال التنغيم المناسب لممعنى ,

وغيرىا من الميارات التي يجب ان يراعييا ويعمميا لطمبتو من خبلل قراءة القصائد الشعرية والنصوص
القرآنية والجمل النحوية والقراءة الجيرية في كتب المطالعة .واالستفادة منيا في تدريس مواد المغة العربية
والتركيز عمى ىذه الميارات وتغير الطريقة التقميدية المتبعة في التدريس التي التركز عمى العناية

بميارات الوعي الصوتي.

ىدف البحث
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ييدف البحث الحالي  -:تعرف ميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة العربية من وجية
نظر تدريسي قسم المغة العربية .

حدود البحث

يتحدد البحث الحالي ب  :تدريسيي قسم المغة العربية في كميتي التربية و اآلداب في جامعة

القادسية في التخصصين المغة واألدب  ,لمعام الدراسي ٖٕٕٔٓٓٔٗ -م

تحديد المصطمحات

الوعي الصوتي عرفو ((.Stanovich,1992ىو القدرة االساسية التي تشكل أساسا ميما لفيم

المقروء,اذ تمكن القارئ من تحويل القدرة عمى فك الرموز الى قدرة أوتوماتيكية وىو مايتيح لو ان يستثمر
قدرتو الذىنية في ربط الكممات بعضيا ببعض اي فيم مايقرا)). )Stanovich,1992, 307 (.

وعرفو ) (( : )Jason&David,2005ىو امتبلك المتعمم مجموعة من الميارات كالقدرة عمى

تحديد اصوات الكممات المنطوقة ,والقدرة عمى التمييز بين ىذه االصوات ,والقدرة عمى تقسيم الكممات

المنطوقة الى اصوات منفردة  ,والقدرة عمى تجميع االصوات المفردة لتكوين كممات  ,والقدرة عمى تحميل
الكممات الى مقاطع صوتية ,والقدرة عمى تقسيم الكممة الى فونيمات)).

()Jason&David,2005,254

وعرفو((()Joseph&Patricia,2002انو االحساس والوعي الواضح ببنية الكممة في لغة من
المغات وىو القدرة عمى المبلحظة واالنتباه ومعالجة األصوات المفردة المكونة لمكممات))

()Joseph&Patricia,2002,2

وتعرف الباحثتان ميارات الوعي الصوتي إجرائيا"بأنو :المعرفة الخاصة بأصوات المغة ومبناىا
والوعي بتركيبات الكممة  ,والقدرة عمى التحكم بأجزائيا والقدرة عمى إدخال التغييرات المختمفة عمى الكممة

وعدىا قالبا" مركبا" من
المراد ,األمر الذي يتطمب فصل الكممة عن معناىا وعن المرجع الذي تمثمو ّ ,
عدة أجزاء  :مقاطع وأصوات

الفصل الثاني :
اإلطار النظري
ماىية المغة :
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مق السموات واألرض واختبلف ألسنتكم وألوانكم إن
المغة ىي احدى مخموقات اهلل (( ومن آياتو َخ ُ
في ذلك آليات لمعالمين )) (الروم | ٕٕ) .

وىي (تعبير مد ىش عن قدرة اهلل التي التتناىى,فنواة المغة ىي  :صوت اإلنسان وأعضاؤه

النطقية.والصوت مساحتو محدودة ايضا" ,فيي تنتج عددا معينا" من االصوات  ,نعبر عنو بالحروف

اليجائيةٓٓ ومع ذلك فإن ىذه االصوات المحدودة  ,الناشئة عن أعضاء النطق المعدودة المتمثمة في
الحنجرة,والحمق,والمسان,والشفتين,واالنف  ,ىي التي انتجت ىذا الوجود المغوي اليائل المتنوع الذي
تعبرعنو ثبلثة االف لغة موجودة شاء اهلل ان يكون اىتداء اإلنسان إلييا منطمقا" الى كل مافي االرض من

حضارات  ,وفيصبل" بين ىذا اإلنسان وماسواه من الكائنات) (شاىين)ٗٓ-ٖٜ ,ٜٖٔٛ,

فالمغة نظام صوتي رمزي داللي ,تستخدمو الجماعة في التفكير والتعبير واالتصال (.مدكور,

 )ٕٖ ,ٕٓٓٙوتتكون المغة اساسا" من الفونيمات والمورفيمات ومن الكممات والجمل .فالفونيمات ىي
األصوات المختمفة التي تتكون منيا المغة ,فالحرف (أ) في العربية فونيم ,والحرف (ب) فونيم وىكذا  .أما

المورفيم فيو أصغر وحدة لغوية ذات معنى عمى مستوى التركيب المغوي .اما خصائص المغة فيي
(مدكور(,)ٕٙ ,ٕ٘ ,ٕٗ ,ٕٓٓٙ,القاسمي( )ٔٗ ,ٖٔ ,ٜٜٔٚ,الدليمي: )ٕٙ ,ٕٗ ,ٕٖٓٔ,

ٔ -المغة نظام رمزي :

ان كل لغة من المغات ليا نظام خاص بيا ,وىذا النظام يتكون من الوحدات الصوتية ,

والمقطعية  ,والكممات ,والجمل ,والتراكيب .فالجممة في المغة العربية ,إما أن تكون اسمية أو فعمية .

فعندما نحمل المغة نجد أنيا أكثر من نظام  ,فيي تشتمل عمى نظام لؤلصوات,ونظام لممباني ونظام
لممعاني  .فالنظام الصوتي لمغة ما -باالضافة إلى نظام البنية أو التركيب ,يؤديان الى نظام المعاني ليذه
المغة.فاألصوات التي تتألف منيا المغة ليست مجرد أصوات منطوقة ,بل ىي رموز ذات معنى ,

فاألصوات المغوية ىي رموز تواضعية ((لكنيا تختمف عن بقية الرموز والعبلقات من ناحيتين :األولى

كون الرموز المغوية مبنية عمى تواضع اعتباطي محض .والثانية ىي ان المغة قادرة عمى وصل رموزىا و

خبرات اإلنسان وتصوراتو كافة,وأجزاء الكون ومحتوياتو جميعيا)) .
ٕ -المغة نظام صوتي :

ومعنى كون المغة صوتية,أن الطبيعة الصوتية فييا ىي األساس,بينما الشكل الكتابي يأتي في

المرتبة الثانية .فالكتابة في الواقع تع ّد تطورا" حديثا" نسبيا" في التاريخ اإلنساني إذا ماقورنت بالمغة
الشفوية .وكثير من المغات القديمة والحديثة ليس ليا عنصر كتابي ,اي انيا لغة تخاطب فقط .وكثير من
الناس في مجتمعنا اليوم  ,حققوا كثيرا" من الغايات ,ويعيشون عيشة رغدة غنية دون ان يكونوا قادرين
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عمى القراءة والكتابة .وعمى أي حال  ,فإن الطبيعة الصوتية لمغة تعني أن يبدأ تعميم المغة لؤلطفال
بشكميا الصوتي الشفوي قبل الكتابي ,أي أن يجيء تعميم االستماع والكبلم قبل القراءة والكتابة .بمعنى أن

يطور ميارتو في استعمال المغة الى درجة يستطيع معيا أن يعبر تمقائيا" وبطبلقة عن الرسالة التي يرغب

في التعبير عنيا ,وأن يستطيع التمييز بين األلفاظ المغوية التي يستعمميا بل يستعمميا بطريقة وظيفية

صحيحة ألنيا في الواقع جزء من نظام أكبر لبلتصال.
ٖ -المغة نظام داللي :

إن معاني المغة متفق عمييا بين أبناء المجتمع الذي يتكمم ىذه المغة .ومن دون ىذا االتفاق

اليحدث االتصال بين المتكمم والمستمع ,وبين الكاتب والقارىء.ومن ىنا نستطيع القول :إن الصمة بين

الرمز والمعنى الذي يثيره الرمز صمة عرفية ,أي اتفق عمييا أبناء المجتمع ,وليست صمة طبيعة موجودة

في طبيعة الرمز نفسو أصبل".
ٗ-المغة مكتسبة :

ومعنى كون المغة مكتسبة أنيا ليست غريزة في اإلنسان ,فالطفل يولد من دون لغة ,ثم يبدأ في

تمقي األصوات بأذنيو ,ويربط بين الصوت والشخص  ,وبين الصوت والشيء  ,وبين الصوت والحركة,

ويدرك العبلقات بين األشياء.وىكذا تتكون مفرداتو وقاموسو المغوي .وعندما يق أر يضيف الى ىذا القاموس
وينميو وىكذا.واألطفال العرب الذين يولدون في مجتمعات غير عربية يتعممون لغات ىذه المجتمعات

باالكتساب من خبلل االحتكاك والتفاعل مع أبناء ىذه المجتمعات وثقافاتيا  .وترى التربية الحديثة أن

المغة لم تكن فقط مجموعة من الحقائق يتمقنيا الناشئ ,بل ىي مجموعة من الميارات التي يكتسبيا
اإلنسان في حياتو ,وىي التختمف عن ميارة السباحة والرماية والسياقة والضرب عمى اآللة الكاتبة ,

يتعمميا اإلنسان عن طريق التدريب المنظم

والواعي .وكذا الحال بالنسبة إلى المغة التي تحتاج الى التدريب إلتقان ميارة المحادثة واالستماع

والقراءة والكتابة حتى يصبح استعماليا عادة ميسرة وسيمة .

٘ -المغة نامية :

ومعنى النمو في المغة ,أن المغة ليست شيئا" جامدا",وانما ىي نظام متحرك متطور .فعمى

المستوى الفردي,نجد ان لغة الفرد تتطور وتتحسن مع تقدم العمر وازدياد الخبرات  .وعمى المستوى

االجتماع ي ,نجد األمة الحية المتطورة تعكس تطورىا عمى لغتيا ,فنجد الباحثين والدارسين الذين يتناولون
المغة بالدراسة والتشخيص والعبلج واإلضافة وغير ذلك .إن المغة عنوان أىميا فيي تحيا بحياتيم وتموت

بموتيم وتتقدم وتتطور بتقدميم وتطورىم  ,وتضعف وتتخمف بضعفيم وتخمفيم.
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ومعنى اجتماعية المغة ىنا ان المغة التوجد في فراغ وانما تبدأ وتنمو داخل الجماعة ,فالفرد

الوحيد أو الذي ولد وحيدا" في مكان ميجور,أو في غابة لن تكون لو لغة .فالمغة تتكون وتنمو نتيجة

لمتفاعل والرغبة في التعاون بين األفراد,أي في جماعة.

النظريات المغوية
 -النظرية البنيوية

البنيوية اسم حديث نسبيا" لطروحات قديمة :بدأىا عبد القاىر الجرجاني ت (ٔ)ٗٚه فيما يسمى

بنظرية (النظم)التي تناوليا بالتفصيل في كتابو (دالئل اإلعجاز) ثم اعاد طرحيا بشكل او باخر(دي
سوسير) تحت اسم البنيوية ثم اعاد الحديث عنيا تشومسكي في الستينات من القرن العشرين تحت اسم
النظرية (التحويمية التوليدية) أو (النحو التوليدي ) الذي ظن كثير من الباحثين انيا ثورة في كيفية تعمم

المغة غير مسبوقة.ومن اىم منطمقات ىذه النظرية في تدريس المغة ماياتي :

ٔ -المغة نظام من القواعد النحوية التي البد من فيميا كشرط لممارسة المغة عمى نحو صحيح .

ٕ -المغة نشاط ذىني ,وتدريب عقمي  ,يشتمل عمى تعمم نظام المغة وتذكر قواعدىا,والتفريق بين المعاني
النحوية ,ثم القياس عمييا من األمثمة والنصوص .

ٖ -نظام المغة وقواعدىا النحوية والصرفية ىو اإلطار المرجعي لتعميميا وتعمميا .
ٗ -سيطرة الدارسين عمى وفق ىذه النظرية يكون عمى ميارات القراءة والكتابة قبل االستماع والكبلم .
(مدكور)٘ٚ ,٘ٙ ,ٗٙ ,ٕٓٓٙ,

-النظرية السموكية

ترجع جذور ىذه النظرية الى العبلمة ابن خمدون ت ()ٕٚٚه والى نظريتو المسماة ((الممكة
المسانية)) تقوم نظرية الممكة المسانية عند ابن خمدون عمى أسس ثبلثة :
أوليا  :أن السمع أبو الممكات المسانية

ثانييا  :ان المغة ىي عبارة المتكمم عن مقصوده .وتمك العبارة (فعل لساني فبل بد ان تصير ممكة

متقررة في العضو الفاعل ليا وىو المسان) .

ثالثيا  :ان تربية الممكة التحتاج الى النحو  ,الذي ىو عمم صناعة االعراب .
(ابن خمدون )٘ٗٙ ,ٜٔٚٛ,

اما السموكيون المحدثون فقد تمثمت آراؤىم في كتاب (السموك المغوي) الذي أصدره عالم النفس
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السموكي المشيور سكنر عام ٜٔ٘ٚم  .فقد لجأ السموكيون في محاولتيم تفسير السموك المغوي
الى العوامل الخارجية التي تؤثر فيو  .فالسموك المغوي في نظرتيم عبارة عن مثير واستجابة .

وقد شن تشومسكي ىجوما عنيفا في مقالة لو عام ٜٜٔ٘م ينتقد فييا كتاب سكنر ورؤيتو

السطحية لمسموك المغوي .وبعد الستينات انتقل االىتمام الى المتعمم ذاتو بوصفو عامبل" اساسيا وفاعبل في
عممية تعمم المغة.ومن ثم بدا التركيز عمى المتعمم وحاجاتو واالغراض التي يتعمم المغة من اجميا .فالنظرية
السموكية ترى ان عممية تعمم المغة عبارة عن استقبال مثير ,واصدار استجابة .وان تعزيزاستجابات معينة

يؤدي الى تكرارىا حتى تتكون العادات المغوية عمى حد تعبيرسكنر وانصاره ,او حتى تتكون الممكة عمى
حد تعبير ابن خمدون .فالمغة نظام صوتي كبلمي  ,وليست كتابة .واإلنسان يتعمم المغة بدءا باالستماع
إلييا ,ثم نطق اصواتيا قبل التعرض لشكميا المكتوب  .فالفرد يتعمم المغة بدءا باالستماع فالكبلم  ,ثم

القراءة فالكتابة(.مدكور) ٙٛ ,٘ٛ ,ٕٓٓٙ ,
 -النظرية المعرفية

تشير ىذه النظرية الى (تصور نظري لتعميم المغات يستند الى الفيم الواعي لنظام المغة كشرط
إلتقانيا .وأن الكفاية المغوية سابقة عمى األداء المغوي وشرط لحدوثو)(طعيمة )ٖٜٛ ,ٜٔٛٙ ,

وىذا يعني أن يتوافرلدى المتعمم درجة من السيطرة الواعية عمى النظام األساسي لمغة ,حتى تنمو

لديو إمكانات استعماليا بسيولة ويسر في مواقف طبيعية  .فتعمم المغة عمى وفق ىذه النظرية ىو عممية
ذىنية ,واعية الكتساب القدرة عمى السيطرة عمى األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية لمغة ,وذلك من

خبلل تحميل ىذه األنماط بوصفيا محتوى معرفيا.فالتعمم اذن نشاط ذىني .يعتمد عمى قدرة الفرد االبتكارية
في استخدامو لمقميل الذي تعممو في مواقف جديدة.وىكذا نحس بمذاق النحو التحويمي التوليدي لتشومسكي

في ىذه النظرية.وتولي ىذه النظرية اىتماما خاصا بتعميم الميارات المغوية األربع في وقت واحد.وضرورة

السيطرة عمى األنظمة الصوتية والمعجمية باإلضافة إلى نظام القواعد النحوية(.طعيمة , ٜٔٛٙ ,

ٓٓٗ)ٗٓٔ-

بناء األصوات والمعاني
إنتاج الكبلم يندرج تحت عمم األصوات (الفونيتيك ) فيو في المقام األول أصوات تنطق عن

طريق اندفاع اليواء من الرئتين وجريانو عبر جياز النطق  .وعمم األصوات األكوستيكي (الخصائص
األكوستيكية ألصوات الكبلم) حين تنتقل كموجات صوتية بين الفم واألذن ,وىنا تتم عند سامع او متمقي

عممية التركيب لفيم الكبلم الصادر من المتكمم .وعمم األصوات السمعي (االستجابة اإلدراكية ألصوات
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الكبلم )حين تنتقل بوساطة األذن والعصب السمعي والمخ,فتميز ىذه اإلشارات السمعية عن غيرىا من
اإلشارات الحسية ثم يحدد المثير الشيء المسموع ,ثم يتم التعرف إلى الخصائص المميزة التي تؤىمو

ككبلم ,ثم يدرك ككبلم ذي معنى لمغة بعينيا(.عبد اليادي وآخرون . )ٕ٘ٓ ,ٕٓٓ٘,ولقيت أصوات

العربية عناية بالغة من العمماء قديما" وحديثا" ,فقد بينوا صفاتيا ومخارجيا وتعامميا مما جعميا واضحة

بينة في أذىان الدارسين ليا .وأول من ُعني بيا الخميل ابن احمد الفراىيدي ,فقد ف ّكر بطريقة تمكن من
جمع المغة عمى سبيل الحصر واالستيعاب ,وليس عمى أساس الجمع وتصنيف المسائل بحسب
الموضوعات وغيرىا .ولم يستطع ترتيب آخر أن ينيض بالميمة التي أرادىا الخميل لمعجمو (العين)
كالترتيب األبجدي والترتيب األلفبائي ؛ألنيما ييدران القيمة الصوتية التي جعميا الخميل مبدأ من مبادئ

عممو (قدور  .)ٕٓ ,ٜٜٔٛ ,فقد وعى أسس التصريف واألبنية وعرف خصائص ائتبلف األصوات
ونسجيا ,ووقف من خبلل روايتو عمى الميمل والمستعمل مما يتركب من الكبلم العربي .وعميو فإن أساس
منيج الخميل معتمد عمى بناء األصوات,وتناسبيا في الكممة,فيظير من خبلل منيج التناسب الكممة

الميممة والكممة المستعممة.فاألصوات ترتبط بعضيا ببعض بشكل متناسب النجد نشوزا" في نطقيا,فبل
تبنى األصوات التي تقع في حيز نطقي واحد ,نحو(ع ح)(,غ خ)(,ق ك) فبل نقول (عح أوغخ أوقك ) ؛

لعدم توافر تناسب نطقي.وىذا يتبلءم مع طبيعة اإلنسان الذي يأبى النطق بيا ,فإذا ما تآلفت األصوات

أدت المعنى الذي يريده المتحدث ,ومن ىنا فقد ولدت األلفاظ الجديدة لمتعبير عن المعاني الجديدة(.عبد
اليادي وآخرون)ٕ٘ٔ ,ٕٓٓ٘,

وقد الحظ عمماء العربية مناسبة أصوات العربية لمعانييا  ,ولمحو القيمة التعبيرية الموحية بيذه
األصوات ,إذ لم َي ْعنِيم من كل حرف أنو صوت,وانما عناىم من صوت ىذا الحرف أنو معبر عن
غرض,وأن الكممة العربية مركبة من ىذه المادة الصوتية التي يمكن حل أجزائيا إلى مجموعة من األحرف
الدوال المعبرة,فكل حرف منيا يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بإحداث صوت معين,وكل حرف

لو ظل واشعاع,إذ كان لكل حرف صدى وايقاع .فالحرف الواحد يقع عمى صوت معين ,ثم يوحي بالمعنى
وس ِع َد) فجعموا الصاد ألنيا أقوى لما فيو أثر مشاىد ُيرى,وىو الصعود في الجبل
المناسب نحو(صعد َ
والحائط  ,وجعموا السين لضعفيا لما ال يظير وال يشاىد حسا" وتعرفو النفس(.عبد اليادي
وآخرون.)ٕٕ٘ ,ٕٓٓ٘,

واذا ما درسنا العبلقة بين بناء األصوات ومعانييا عند عمماء الغرب نجد جسبرسن يعد العبلقة

بين المفظ والمعنى عبلقة طبيعية,ولكنيا ليست مضطردة في كل المغات .ويرى ديسوسير أن العبلقة بين

الصوت والداللة عبلقة اعتباطية,ويذكر أن معنى كممة من الكممات ىو ارتباط متبادل بين الكممة (االسم)
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وبين الفكرة ويرى أن الصمة بين المفظ والداللة ىي عبلقة اعتباطية اجتماعية التخضع لنطق أو نظام
مطرد,وتكتسب ىذه الصمة بمرور األيام وكثرة التداول واالستعمال.وىناك من رأى رأيو وبالمقابل من رفض

ىذا الرأي(حماد )ٖٓٙ ,ٜٔٛٛ,وعد ىذا النوع تعسفا" وتجاوز لمحد المعقول ,وىذا الفريق يرى أن الصمة
بينيما مجرد عبلقة حادثة مرتجمة (أنيس )ٕٚ ,ٜٔٙٛ,وميما يكن من أمر فإن ىناك عبلقة بين الصوت

والداللة,أو بين الدال والمدلول,أو بين الصوت والمعنى رغم انطباقيا عمى شريحة محددة من ألفاظ العربية

التي تستمد دالالتيا من أصواتيا.فانضمام تمك الوحدات الصغيرة التي تسمى الفونيمات بعضيا الى بعض
بحيث تؤدي ىذه الفونيمات الى معنى معين قد يكون اصطبلحيا" وقد يكون اعتباطيا" وقد يكون

رمزيا"(.حماد)ٖٓٛ ,ٜٔٛٛ,

الدراسات سابقة

دراسة القرني :5119

ىدفت الدراسةالى تعرف (الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي الالزمة لمعممي المغة

العربية لتعميم القراءة الجيرية بالصفوف الثالثة االولى من المرحمة االبتدائية )اجريت الدراسة في مصر

اعد الباحث قائمة بالميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي وكانت عينة الدراسة اعضاء الييأة
وقد
ّ
عد الباحث الميارة الزمة
التدريسية في الجامعة وموجيي المغة العربية ومعممييا بالمرحمة االبتدائية وقد ّ
لمتبلميذ اذا حصمت عمى نسبة اتفاق ٘%ٚفاكثر وقد اعتمد الباحث عمى النسبة المئوية في معرفة درجة

لزوم الميارة وقد حصمت ( )ٕٛميارة عمى درجة لزوم ٓٓٔ %اي مايساوي ٓ %ٙمن ميارات القائمة
وقد اوصى الباحث بضرورة تدريس الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي والقراءة الجيرية في
مقررات طرائق تدريس المغة العربية بكمية التربية ,والعناية بتدريس الميارات الصوتية وميارات الوعي

الصوتي

في

( القرني) 5119 ,

مقررات

االصوات

بكميات

التربية

لمطبلب

.

المعممين

دراسة مطر,والعايد ()5119

ىدفت الدراسة إلى تعرف فعالية برنامج باستعمال الحاسوب في تنمية الوعي الفونولوجي

وأثره في الذاكرة العاممة والميارات المغوية لدى ذوي صعوبات تعمم القراءة وطبق البحث عمى عينة
قواميا (ٕٖ) من تبلميذ الصف الثاني االبتدائي ذوى صعوبات تعمم القراءة

والممتحقين

ببرامج صعوبات التعمم في محافظة الطائف ,وتم تقسيم عينة الدراسة عشوائيا بين مجموعتين متساويتين

األولى تجريبية وعددىا ()ٔٙمنيم ثمانية ذكور,وثمانية إناث والمجموعة الثانية ضابطة ( )ٔٙمنيم ثمانية
ذكور وثمانية إناث ,واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس لموعي الفونولوجي  ,ومقياس لمذاكرة العاممة
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,مقياس لمميارات المغوية (االستقبالية – التعبيرية) ,وبرنامج تدريبي باستعمال

الحاسوب لموعي

الفونولوجي(ٖٓ جمسة) وجميعيا من إعداد الباحثين ,وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة
إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الوعي الفونولوجي والذاكرة العاممة والميارات

المغوية لصالح المجموعة التجريبية كما أسفرت النتائج عن عدم توافر

فروق بين القياسين ألبعدي

والتتبعى مما يدل عمى استم اررية أثر البرنامج في تحسين الوعي الفونولوجي وأثره االيجابي في الذاكرة

العاممة والميارات المغوية,وأوصت الدارسة بضرورة التدريب عمى ميارات الوعى الفنولوجى فى برامج

صعوبات التعمم ألثره االيجابي في الذاكرة والمغة االستقبالية والتعبيرية(.مطر,والعايد )5119
دراسة الحالق والمخزومي :5118

ىدفت الدراسة الى تحديد درجة ممارسة معممي المغة العربية في المرحمة األساسية لميارات

اإللقاء ببعدييا الصوتي والحركي التعبيري في مواقف تعميم القراءة الجيرية وت ّكون مجتمع الدراسة من
معممي المغة العربية لممرحمة األساسية في مديرية التربية والتعميم لمنطقة إربد األولى لمعام الدراسي

ٕٓٓٛ-ٕٓٓٚم والبالغ عددىم ( )ٖٜٙمعمما" ومعممة وتألفت عينة الدراسة من (ٗ )ٙمعمما" ومعممة تم
اختيارىا عشوائيا" .ولتحقيق أىداف الدراسة اعد الباحثان إستبانة ذات مقياس متدرج ذي خمسة مستويات

(كبيرة جدا",كبيرة,متوسطة,قميمة,قميمة جدا") وتوصمت الدراسة إلى ان معممي المغة العربية يمارسون
ميارات اإللقاء المتعمقة بالمجال الحركي التعبيري أكثر من ممارستيم ميارات اإللقاء المتعمقة بالبعد
الصوتي.وتوصمت الدراسة كذلك إلى عدم وجود فروق بين متوسطات تقديرات معممي المغة العربية حول

ممارستيم لميارات اإللقاء في الجانب الصوتي,والحركي التعبيري تعزى في كمييما الى الجنس,المؤىل
العممي ,سنوات الخبرة ,كما أنو لم يظير اثر لمتفاعل بين المتغيرات الثبلثة حول ممارستيم لميارات

اإللقاء في الجانب الصوتي,الجانب الصوتي الحركي معا" .في حين أظيرت النتائج وجود فروق تعزى

الى

التفاعل

بين

المتغيرات

(الحالق ,المخزومي)5118 ,

الثبلثة

في

الجانب

الحركي

التعبيري

.

دراسة رجب :5112

ىدفت الدراسة الى اعداد برنامج لعالج بعض صعوبات القراءة الجيرية ,وتنمية الوعي

الفونولوجي عند تالميذ الصف السادس أالبتدائي وقد اعدت الباحثة قائمتين األولى :لتحديد ميارات

القراءة الجيرية والفونولوجية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ,والثانية  :لتحديد الصعوبات

القرائية والفونولوجية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي,ثم اعدت البرنامج المقترح وتم تدريسو

بالكومبيوتر باستعمال برنامج()Power Point
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وتمكنت من خبللو من تنمية الصعوبات القرائية والفونولوجية وعبلجيا لدى تبلميذ الصف
السادس االبتدائي عينة البحث .

دراسة طعيمة :5112

(رجب )5112 ,

عنيت الدراسة بتحديد المشكالت الصوتية التي تواجو الدارسين في برامج تعميم المغة العربية

لغير الناطقين بيا,وكيف يمكن العمل عمى عبلجيا,وقد اعد الباحث اختبارا" لقياس ميارات األداء
الصوتي ,وتمكن من خبللو من تحديد المشكبلت الصوتية التي تواجو الدارسين في برامج تعميم المغة
العربية لغير الناطقين بيا,وقدم بعض المقترحات التي يمكن من خبلليا عبلج ىذه المشكبلت مثل:ضرورة

اقناع المعمم لمدارسين بأىمية النطق الصحيح,وبيان مايترتب عمى النطق الخطأ,ان عمى المعمم ان يكون

إنموذجا"يحتذى بو في نطق أصوات المغة نطقا" صحيحا",وان يكون اليدف من تدريس األصوات العربية
واضحا" في ذىن المعمم,اإلكثار من التدريبات عمى النطق الصحيح,وبيان ما يترتب عمى النطق الخطأ ,

وأن عمى المعمم أن يكون نموذجا" يحتذى في نطق أصوات المغة نطقا" صحيحا" ,وان يكون اليدف من
تدريس األصوات العربية واضحا" في ذىن المعمم  ,واإلكثار من التدريبات عمى النطق الصحيح ,ضرورة

يقظة المعمم ألخطاء الدارسين  ,وعدم زجر المعمم لمدارسين عند الخطأ في المراحل األولى من تعمم المغة

 ,وضرورة البدء بتعميم المبتدئين في تعمم األصوات ىذه األصوات في سياق ذي معنى  ,وتجنب الكممات

التي تتضمن اص واتا" متقاربة أو متنافرة ,بل يعمم كل صوت في كممات منفردة في البداية ,ضرورة تنوع
أداء المعمم لمجممة أمام الدارسين مع التركيز عمى األصوات التي يرغب في تعميميا ,والتركيز عمى
الوحدات الصوتية الرئيسة التي تعد اساسية في إحداث التغير بالكممة (الفونيمات) تمثيل إخراج األصوات
أمام الدارسين مع مطالبتيم بتقميده ,ضرورة االىتمام بالنطق الجماعي والفردي لبلستفادة من مزايا كل
منيما,

االستعانة

باألساليب

المتعددة

عند

تدريس

التنغيم

.

(طعيمة)ٕٓٓٗ,

موازنة الدراسات السابقة

 -1اختمفت الدراسات السابقة في اليدف من اجراء البحث فقد ىدفت دراسة القرني ( )ٕٜٓٓالى تعرف
الميارات الصوتية وميارات الوعي الصوتي البلزمة لمعممي المغة العربية لتعميم القراءة الجيرية وىدفت

دراسة مطروالعايد( )ٕٜٓٓالى تعرف

فعالية برنامج باستعمال الحاسوب في تنمية الوعي الفونولوجي

واثره في الذاكرة العاممة والميارات المغوية عند ذوي صعوبات تعمم القراءة اما دراسة الحبلق والمخزومي

()ٕٓٓٛ
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فقد ىدفت الى تحديد درجة ممارسة معممي المغة العربية في المرحمة األساسية لميارات اإللقاء

ببعدييا الصوتي والحركي والتعبيري أما دراسة رجب ( )ٕٓٓٚفقد ىدفت الى إعداد برنامج لعبلج بعض

صعوبات القراءة الجيرية وتنمية الوعي الفونولوجي عند تبلميذ الصف السادس االبتدائي أما دراسة
طعيمة فقد عنيت بتحديد المشكبلت الصوتية التي تواجو الدارسين في برامج تعميم المغة العربية لغير

الناطقين بيا أما الدراسة الحالية فقد ىدفت الى تعرف ميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة
العربية من وجية نظر تدرسيي قسم المغة العربية.

ٕ -اختمفت الدراسات السابقة في زمان اجرائيا ومكانو فقد اجريت دراسة القرني ( )ٕٜٓٓفي مصر
ودراسة الحبلق والمخزومي في االردن ومطر والعايد في السعودية اما الدراسة الحالية فقد أجريت في

العراق.

ٖ -اختمفت الدراسات السابقة في منيجيتيا فبعضيا كان تجريبيا" كدراسة مطروالعايد,ورجب وبعضيا
وصفيا" كدراسة القرني والحبلق والمخزومي والدراسة الحالية اتبعت المنيج الوصفي.

ٗ -افادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في :
-

تحديد مصطمحات الوعي الصوتي .

إعداد ميارات الوعي الصوتي .

٘ -تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول معمم المغة العربية وميارات الوعي الصوتي
وموضوعات المغة العربية.

 -ٙالتوجد دراسة في حدود عمم الباحثتين عنيت بميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة العربية
من وجية نظر تدريسيي المغة العربية وتعد ىذه الدراسة األولى في القطر في حدود عمم الباحثتين .

الفصل الثالث -:
منيجية البحث واجراءاتو
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لئلجراءات التي عممتيا الباحثتان من اجل تحقيق أىداف بحثيما

وعمى النحو االتي :

منيج البحث :

استعممت الباحثتان المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو ألغراض ىذا البحث.

مجتمع البحث وعينة البحث

تكون مجتمع البحث من أعضاء ىيأة التدريس في قسم المغة العربية في كمية التربية واآلداب

لمعام الدراسي ٖٕٔٓم – ٕٗٔٓم  .والبالغ عددىم ( )ٖٙتدريسيا" وتدريسية في كمية التربية و ( ٕٚ
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)تدريسيا" وتدريسية في كمية اآلداب وقد تكونت عينة البحث من () ٗٚتدريسيا" وتدريسية تم اختيارىم
بصورة عشوائية .

أداة البحث

تمثمت أداة البحث باستبانة تم إعدادىا لقياس ميارات الوعي الصوتي البلزمة لمدرسي المغة

العربية من وجية نظر تدريسي قسم المغة العربية وقد مرت عممية بناء االستبانة بالخطوات اآلتية :

ٔ -تحديد اليدف من بناء اإلستبانة فقد كان اليدف تحديد ميارات الوعي الصوتي البلزمة و التركيز
عمى ىذه الميارات لمطمبة المدرسين في كمية التربية .

ٕ -تحديد مصادر اشتقاق فقرات االستبانة  ,فقد إستعانت الباحثتان في جمع ميارات الوعي الصوتي
التي تضمنتيا فقرات اإلستبانة بالمصادر اآلتية :

-

دراسة القرني ()ٕٜٓٓ

طعيمة ٜٔٛٙ,م ,المرجع في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات اُ َخر
_______,ومحمد مناع ,تدريس العربية في التعميم العام

-

جبل ٕٓٓٙ,م المختصر في اصوات المغة العربية.

-

عبد الباريٕٓٔٔ,م ميارات التحدث العممية واألداء.

-

تمام حسان ,المغة العربية معناىا ومبناىا.

-

ابراىيم انيس ,األصوات المغوية.

-

عبد الصبور شاىين,المنيج الصوتي لمبنية العربية.

-

العاني ,التشكيل الصوتي في المغة العربية فونولوجيا العربية.

-

فتحي عمي يونس,استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية.

-

عابد توفيق الياشمي,الموجو العممي لمدرسي المغة العربية.
عبد العميم ابراىيم ,الموجو الفني لمدرسي المغة العربية

ٖ -تم الرجوع الى شبكة المعمومات واالتصاالت االنترنت من اجل الحصول عمى احدث الدراسات
والمصادر في ىذا اإلتجاه .

ٗ -ب عد االطبلع والتحميل توافر لدى الباحثتين عددا"من الجوانب التي تمثل ميارات الوعي الصوتي إذ
بمغ عدد الفقرات (ٕ٘) ميارة وىي بمجمميا تمثل أداة البحث بصورتيا األولية .

الصدق
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تم التحقق من صدق أداة البحث الحالي بعرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي

االختصاص (ممحق ٔ)  ,إذ طمب منيم اإلطبلع عمى فقرات اإلستبانة وابداء مبلحظاتيم حول صبلحية
الفقرات ومدى مبلئمتيا لموضوع البحث ,وأية مبلحظات أخرى تم األخذ بيا وتعديل بعض فقراتو

وأصبحت القائمة بصورتيا النيائية تضم (ٕٕ)ميارة ,وكانت نسبة االتفاق ٓ. %ٛ

الثبات

لغرض الحصول عمى الثبات اعتمدت الباحثتان عمى طريقة االتساق الداخمي وقد تم التوصل
إلى دالالت االتساق الداخمي لمفقرات في األداة من خبلل حساب معامل ( ألفا كرونباخ) لؤلداة ككل إذ

بمغ معامل ثبات األداة ( ٔ ) ٓ6ٜوىو معامل ثبات مناسب لتحقيق أىداف البحث.

الوسائل اإلحصائية

اعتمدت الباحثتان الحقيبة اإلحصائية ال SPSSفي الحصول عمى نتائج البحث وذلك باستعمال

المعالجات االحصائية التالية :

 معامل (ألفا كرونباخ) لحساب الثبات. -الوسط المرجح لمتعرف عمى ميارات الوعي الصوتي البلزمة.

الفصل الرابع :
عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن ىذا الفصل عرض لمنتائج التي توصل الييا البحث

 -التعرف عمى ميارات الوعي الصوتي الالزمة لمدرسي المغة العربية من وجية نظر تدريسيي قسم

المغة العربية .

لتفسير ىذا اليدف اعتمد الوسط المرجح الفرضي واحتسب عن طريق جمع درجتي المقياس العميا

والدنيا وقسمتيا عمى اثنين (ٖ ٕ|)ٔ+ووزنو المئوي واحتسب عن طريق قسمة الوسط الفرضي عمى اعمى

درجة في المقياس وضرب الناتج ب(ٓٓٔ) وباعتماد الوسط الفرضي وقيمتو (ٕ) ووزنو المئوي()ٙٙ6ٙ
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وتم حساب الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات االستبانة لمعينة البالغ عددىا ( )ٗٛثم رتب تنازليا" من

أعمى فقرة الى ادنى فقرة وكما مبين في جدول (ٔ)

جدول ( ٔ)
ت

لرتبة

ا

درجة لزوم الميارة

الفقرات

في

ال

ال

زمة جدا" زمة لحد ير الزمة لوسط

األداة

لتكرار
-

المرجح

ما

ا
1

غ

ٔ

ا
لتكرار

ا

ا

لوزن

المئوي

ا
لتكرار

ان تكون لديو

القدرة

تمييز

عمى

األصوات المغوية عن
والجملٖٚ ,

الكممات

ويدرب الطمبة عمى

ٕ
ٓٔ

ٔ

٘6ٚ

ٜٔٔ6ٙ

ذلك
-

5

ٖ

ٔ

أن تكون لديو

القدرة عمى التمييز بين

األصوات

(الفونيمات)

األساسية

ويدرب ٕٙ

ٔٚ

ٖ

ٕ6ٜٙ

ٜٛ6ٛ

الطمبة عمى ذلك
-

3

ٙ

أن

يدرب

الطمبة عمى التمييز
بين

الكممات

التي

تتشابو في أصواتيا ٖٖ

ٔٔ

ٖ

ٖٕ6ٙ

ٛٚ6ٜ

وتختمف في معناىا .
-

2

ٕ
القدرة

أن تكون لديو
عمى
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ٔ

ٔٚ

6ٜ٘

ٕ

٘ٛٙ6

ويدرب الطمبة عمى

ذلك
-

2

ٕ

أن تكون لديو

ٔ

القدرة عمى المقارنة
بين أصوات الحروف

وتدريب الطمبة عمى ٕٛ

ذلك.
-

6

ٛ

ٔ

القدرة

٘ٔ

أن تكون لديو
عمى

الكممات

نطق

من

بعناية

حيث صحة مخارج
األصوات,ويدرب

الطمبة عمى ذلك .

-

2

ٔ

ٕ

القدرة

ٗ

ٕٔ٘6

ٖٛ6ٙ

ٔ
ٕٛ

٘

ٗ

ٕٔ٘6

ٖٛ6ٙ

أن تكون لديو

التحديد

عمى

والتمييز الدقيق بين

األصوات

والمقاطعٕٙ ,

ويدرب الطمبة عمى

ٜٔ

ٕ

ٕٔ٘6

ٖٛ6ٙ

ذلك .
-

ٛ

٘

ٔ

القدرة

صوت

أن تكون لديو
تمييز

عمى

الحرف

مضموما" أو مفتوحا" ٕٚ

ٔٙ

ٗ

ٕ6ٗٛ

ٕٛ6ٜ

أو مكسورا" أو ساكنا"
9

ٔ

أن تكون لديو
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النبر والتنغيم عند نطق

والجملٕٙ ,

الكممات

ويدرب الطمبة عمى

ٔٛ

ٖ

ٕ6ٗٛ

ٕٛ6ٜ

ذلك .
-1

1

ٖ
القدرة

أن تكون لديو

األصوات

عمى

جمع

المفردة

لتكوين كممات ويدرب ٕٛ

٘ٔ

٘

ٕ6ٗٚ

ٕٛ6ٙ

الطمبة عمى ذلك .
-1

1

ٔ

ٗ

وعي بالمقاطع التي

أن يكون لديو
منيا

تتكون

الطمبة ٕ٘

الكممة,ويدرب
عمى ذلك .

-5

1

٘

أن

الطمبة

عمى

واألخير

في

يدرب

تحديد

الصوت األول والوسط
الواحدة.

-3

1

ٙ

ٔ

القدرة

الكممة ٕٗ

تمييز

عمى

صوت الحرف ممدودا"

الياء .
1

ٜ

ٔٛ

٘

ٕٓٗ6

ٔٛٓ6

أن تكون لديو

اما باأللف أو الواو أو ٕٗ

-2

ٔٚ

٘

ٕٕٗ6

٘ٛٓ6ٛ

ٔ

مواطن

أن

ٔٚ

ٙ

ٕ6ٖٛ

ٜٗٚ6

يراعي

الفصل
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والوصل ويدرب الطمبة ٕٕ
عمى ذلك.

-2

1

ٓ

ٔ

مهارات الوعي الصوتي الالزمة
ٗ

ٕ6ٖٚ

ٜٚ6ٔٙ

أن تكون ليو

القدرة عمى استبدال
بعض االصوات بغيرىا

لتكوين كممات جديدة ٕٓ

ٕٗ

ٖ

ٕ6ٖٙ

ٚٛ6ٚ

ويدرب الطمبة عمى

ذلك .
-6

1

ٔ

ٔ

أن تكون لديو

معرفة

القدرة

عمى

منيا

الكممة

ٗ

أن تكون لديو

المقاطع التي تتكون

ويدرب ٕٕ

الطمبة عمى ذلك .
-2

1

القدرة

عمى

تقسيم

الكممات والجمل الى

أصوات ويدرب الطمبة ٕٕ
عمى ذلك .

-8

1

ٜ

القدرة

ٕٓ

٘

ٕ6ٖٙ

ٚٛ6ٚ

ٜٔ

ٙ

ٖٕٗ6

ٓٚٛ6

أن تكون لديو
عمى

بعض

إضافة

األصوات

لتكوين كممات جديدة ٔٛ
ويدرب الطمبة عمى

ٕٕ

ٛ

ٕٕٓ6

ٖٚ6ٙ

ذلك .
-9

1

ٛ
القدرة

بعض

أن تكون لديو
عمى

حذف

األصوات
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ٕٛ
لتكوين كممات جديدةٔٗ ,

٘

ويدرب الطمبة عمى

ٕ6ٜٔ

ٖٗٓٚ6

ذلك.
-1

5

ٚ
القدرة

أن تكون لديو
تقسيم

عمى

الكممة إلى فونيمات ٘ٔ

ٙ

ٕ٘

ٕ6ٜٔ

ٖٔٚ6

ويدرب الطمبة عمى

ذلك
-1

ٕ

ٕ

ٕ

القدرة

أن تكون لديو

معرفة

عمى

الكممات المتماثمة في ٜٔ

٘

ٕٗ

ٕ6ٓٙ

ٙٛ6ٚ

اإليقاع او القافية
-5

5

ٕ

ٓ

القدرة عمى تمييز شدة

أن تكون لديو

الصوت

وارتفاعو ٛ

ٔ

ٜ

ٔ

ٓٔ

ٕٗٓ6

ٓٙٛ6

وانخفاضو.

من معطيات الجدول السابق يتضح لنا أن ميارات الوعي الصوتي الزمة ألن الفقرات جميعيا

حصمت عمى وسط مرجح ووزن مئوي أعمى من الوسط المرجح الفرضي ووزنو المئوي وىذا يشير إلى
أىمية ولزوم ىذه الميارات لمدرس المغة العربية  ,وىذا يستمزم من برامج إعداد ىذا المدرس بكميات التربية
أن تعمل عمى امتبلكو لتمك الميارات ليتمكن من تدريس المطالعة والنصوص األدبية باإلضافة إلى

ُخر من موضوعات المغة العربية بصورة صحيحة ,ويتمكن من تدريب طمبتو عمى ىذه
الموضوعات األ َ
الميارات التي باتت اليوم من المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة في طريقة اإللقاء لمقصائد الشعرية
والمطالعة فالتمييز السمعي ميارة رئيسة وعندما يتمكن الطالب من ميارات التمييز السمعي ,يستطيع أن

يعد مطمبا" أساسيا" لمتحميل الصوتي ,فالمدرس الجيد ىو الذي يثير
يفحص الكممات المكتوبة ,الذي ّ
دوافع الطمبة لبلستماع ,حتى يكونوا أكثر قدرة عمى تحميل الكبلم المنطوق وتفسيره وتقويمو.
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االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثتان -:

ٔ -أن ميارات الوعي الصوتي الزمة لمطمبة المدرسين بكمية التربية وضرورة التركيز عمييا وتعميميا
لمطمبة في المرحمة الثانوية

ٕ -إن الوعي الصوتي يركز عمى الجانب الصوتي السمعي لمكممة  ,ومن ثم فيو ذو أىمية كبيرة في
تعميم عمم العروض وعمم الصرف وقراءة النصوص النثرية وفي ضبط قواعد المغة .

ٖ -تأتي أىمية ىذه الميارات في القدرة عمى تحميل الكممات الى مقاطع صوتية وقدرتو عمى تقسيم الكممة
إلى فونيمات والقدرة عمى المزج والتأليف والتقسيم وعمى مراعاة النبر والتنغيم والتمييز بين اإلعبلل
واإلبدال والتحوالت الصوتية .

التوصيات

في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بما يأتي :

ٔ -ضرورة تدريس ميارات الوعي الصوتي في مقررات طرائق تدريس المغة العربية بكميات التربية ,
وتقويم أداء الطالب المدرس بكمية التربية في مادة التربية العممية .

ٕ -العناية بتدريس ىذه الميارات بمقررات المغة العربية  ,والتأكد من إتقان ىذه الميارات وتطبيقيا في
أثناء مدة التطبيق .

ٖ -إعداد أدلة لممدرسين  ,تشرح بصورة تفصيمية ميارات الوعي الصوتي وتعطى أمثمة تطبيقية عن
كيفية تدريسيا وتنميتيا  ,من مرحمة رياض األطفال الى المرحمة الثانوية.

المقترحات

في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية :

ٔ -اثر برنامج مقترح لمتدريب عمى ميارات الوعي الصوتي البلزمة لتعميم ميارات اإللقاء لمطمبة.
ٕ -تقويم أداء معممي المغة العربية في تدريس ميارات الوعي الصوتي لمطمبة في ضوء الميارات البلزمة
لمطمبة في كل صف من الصفوف .

المصادر
 -1ابن خمدون,عبد الرحمن  :مقدمة ابن خمدون  ,ط,1بيروت,دار القمم 1928,م .

 -5إبراىيم,عبد العميم:الموجو الفني لمدرسي المغة العربية,ط,12القاىرة,دار المعارف بمصر1991,م.
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 إقبال كاظم حبيتر.م. أسماء عزيز عبد الكريم &أ.م.أ
لمدرسي اللغة العربية
)1( ممحق
المغة والنحو

أسماء السادة الخبراء

|  سعاد كريدي كنداوي.د. أ-1

د فاضل ناىي عبد عون | طرائق تدريس المغة العربية. أ-5
| األدب العربي

د فرح ميدي.م. أ-3

د مكي فرحان اإلبراىيمي| طرائق تدريس المغة العربية.م. أ-2

 أصيل محمد كاظم | المغة والصرف.د. م-2

 أماني حارث الغانمي | أألدب العربي.د. م-6

 وسن عبد عمي عطية | المغة والنحو.د. م-2
Phonological awareness skills needed for Arabic language teachers from
the standpoint of teaching the Arabic language of section
Asst.Prof . Asmaa Aziz Abdul kareem
Asst.Prof. Eqbal kazim hbetr
Abstract
The goal of current research to know the phonological awareness skills
needed for Arabic language teachers from the standpoint of teaching the Arabic
language department, has formed the research sample of (47) teaching and
teaching in the Faculty of Education and Arts, was the application of a
questionnaire has been prepared to identify the phonological awareness skills
necessary from the point of view consisting of (22) paragraph and after the
necessary data analysis results indicated the degree of unnecessary phonological
awareness skills and their importance Valawsat weighted items were higher than
the central premise is likely amounting to (2) and the weight percentage (66.6),
which refers to the degree of unnecessary these skills to students of teachers in
college Education, in the light of the results has been proposed a number of
recommendations, including: the need for teaching phonological awareness
skills in the decisions of the methods of teaching Arabic language faculties of
education and preparation of evidence for teachers explain in a detailed
phonological awareness skills and give practical examples of how to teach and
development from kindergarten to high school
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