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 : مدتخلصال
يتشاول ىحا البحث مػضػع ميع وىػ الػعي الفػنػلػجي مغ حيث األىسية ، 

التذخيز، السدتػيات، والسيارات وذلظ لسا لمػعي الفػنػلػجي مغ أىسية في إكتداب 
المغة بذكل صحيح وفي التسييد بيغ لغة و أخخي وفقا لمػعي بأصػات ىحه المغة ومغ 

ثع إجادتيا بذكل سميع وفعال ودوره في اإلجادة والتصػر السبكخ لمقخاءة والكتابة مغ 
خالل الػعي بأصػات الحخوف  والتذخيز مغ خالل تحميل وتقييع أداء األشفال 

وفقا لسدتػيات الػعي الفػنػلػجي ،ىحه  عمي ميارات الػعي الفػنػلػجي والتي تديخ
والتي  (الدجع)السيارات عمي مترل يتجرج في التعقيج أقميا تعقيجا الكمسة السشغسة 

– كمسات )ثع أنذصة التجدئة . تعشي اإلنتباه لتذابو نيايات الكمسات في نذيج أو أغشية 
، ويتزسغ ذلظ تقديع الجسل إلي كمسات  (تجدئة الكمسة إلي نرفيغ – مقاشع 

والػعي بأن المغة السشصػقة تتكػن مغ كمسات مشفخدة ، وتقديع الكمسات إلي مقاشع 
والسقاشع إلي أصػات، ويتزسغ تجدئة الكمسة إلي نرفيغ اإلىتسام بالتذابيات 

واإلختالفات بيغ بجايات الكمسات ونياياتيا ، ثع إدراك الفػنيسات ويتع تشاول ذلظ عغ 
شخيق التجدئة أو الزع ، يتزسغ الزع مدج الفػنيسات الفخدية لتذكيل كمسات 

ومقاشع وأخيخا التدسية الدخيعة لألشياء حيث يتسكغ الصفل مغ معخفة األشياء بسجخد 
أن يخاىا عمي إثخ قيامشا بعخضيا عميو بسجخد أن يخبط بيغ الرػت والحخف الجال 

وإنتياءاإلي أثخ التجريب عمي الػعي الفػنػلػجي ودوره في الحج مغ إضصخابات .عميو 
 .  الشصق والكالم وصعػبات التعمع 

 .المهارات – الوعي الفونولوجي : الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
 

This research discusses a very important subject,Phonologicial 

Awareness,Its Importance,Diagnosis,Levels and Skills.That is because of 

the importance of Phonological Awareness in Language acquisition 

correctly,the disting with of Language and another one according to the 

awareness of  the  sounds of this Language and its proficiency correctly and 

effectively and its role in proficiency and early development in reading and 

writing through the awareness of sounds and letters and the diagnosis 

through analyzing and evaluating the performance of children on 

Phonological Awareness skills according to Phonological Awareness 

Levels.These skills are on a borderline degregating in hardness from the less 

hard,the tone word(rhyme)which means the awareness of the similarities of 

words endings in a chant or a song. Then division activities(words- 

syllables- splitting words into two halfs),this includes dividing sentences 

into words and the awareness that the spoken Language consists of 

individual words and dividing words into syllabless and dividing the 

syllables into sounds and it includes splitting the word into two halfs.paying 

attention to similarities and differences between the beginings and endings 

of words and understanding phonemes through segmenting or 

blending.blending includes mixing individual phonemes to form words and 

syllables. Finally,rapid naming of things,the child be able to recognize 

things just when seeing it after showing it to him; just when joining thes 

sounds and the letter and the effect of training on Phonological Awareness 

and its role in decreasing Speech and Articulation disorders and Learning 

disabilities. 
Key Words : Phonological Awareness , Skills . 
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 مقدمة
 يعج الػعي الفػنػلػجي مغ السػضػعات اليامة والتي فخضت نفديا في اآلونة األخيخة 

وذلظ لسا لو مغ أىسية  (السبكخة والستأخخة)سػاء في مجال التخبية والتعميع أو المغة في مخحمة الصفػلة 
في إكتداب المغة بذكل صحيح أو في التسييد بيغ لغة وأخخي وفقا لمػعي بأصػات ىحه المغة ومغ 

ثع إجادتيا بذكل سميع وفعال، وكحلظ الػقاية مغ صعػبات التعمع وعدخ القخاءة لسالمػعي الفػنػلػجي 
 .مغ دور ىام في إكتداب القخاءة و الكتابة 

  phonology الفونولوجي 
 يعخف الفػنػلػجي عمي أنو تمظ القػاعج التي تحجد أو تحكع شخيقة نصقشا لمكمسات أو 

عبجالعديد الدخشاوي ، سشاء )السقاشع المفطية وفق األنساط الستعارف عمييا بيغ أصحاب المغة 
 (24 ،2009عػراني ، عساد دمحم الغدو ، ناضع مشرػر ، 

 Phonological Awareness الوعي الفونولوجي
تدتخجم مرصمحات أخخي مثل السعالجة الفػنػلػجية ،والػعي الفػنيسي ، والحداسية 

الفػنػلػجية ، والتحميل الفػنيسي ، والػعي الرػتي ، والػعي المغػي كسخادفات لسرصمح الػعي 
 .الفػنػلػجي

إلي أن الػعي أو اإلدراك الفػنػلػجي يعج بسثابة فيع  (135 ،2005)يذيخعادل عبج هللا 
األساليب السختمفة التي يسكغ أن يقػم الصفل بسقتزاىا بتجدئة المغة الذفػية إلي مكػنات أصغخ، 

 . أو وحجات صػتية أصغخ ، والتعامل معيا مغ ىحا السشصمق 

ان الػعي الرػتي ىػ قابمية إدراك المغة الذفػية وترػرىا كدمدمة مغ الػحجات أو 
  (119 ، 2006آني ديسػن ، )السقاشع مثل مقصع الكمسة أو الدجع أو الػحجة الرػتية 

يعخف الػعي الفػنػلػجي عمي أنو الػعي بالشطام الرػتي السدتخجم في المغة والػعي 
وىػ كحلظ القجرة عمي مالحطة األصػات المغػية في ىحه .بالبيئة الرػتية السػجػدة في الكمسات 

 147، 2009عبج العديد الدخشاوي وآخخون ،   )الكمسات وكيفية إتحادىا و تجسيعيا في الكمسات  
. ) 

السعخفة بالػحجات الرػتية كسا ىي مسثمة بالخسع  اليجائي ،وفيع :يقرج بالػعي الرػتي 
العالقات الشطامية بيغ الحخوف والفػنيسات ، وتجدئة الخمػز التي تكػن الكمسة ،والقجرة عمي التعامل 

محسػد جالل الجيغ ، )مع الخمػز في مدتػي الكمسة مغ خالل السداوجة بيغ نصق الكمسة وتيجئتيا 
2012 ، 53. )  
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 الفونيمات والمقاطع
عبج  العديد )الفػنيع ىػ الرػت المغػي ،و ىػ أصغخ وحجة صػتية يسكغ تسييدىا 

وىػأصغخ وحجة لمحجيث والتي تسيد مقصع نصقي عغ  . ( 148 ،  2009الدخشاوي وأخخون ، 
  (246 ، 2009عبج الخحسغ سميسان ،)آخخ 

ويسكغ أن تكػن الكمسة عبارة عغ فػنيع واحج كالحي نججه في بعس المغات فعمي سبيل 
ب وكمسة /ا/في المغة العخبية تتكػن مغ ثالثة فػنيسات ،وىي عمي التػالي ب (باب )السثال كمسة

Cat  2009عبج العديد الدخشاوي وأخخون ، ) في المغة اإلنجيميدية تتكػن مغ ثالثة فػنيسات  ، 
148)  

ونطخا ألن الفػنيسات تداعج في تكػيغ السقاشع والكمسات فإن الفػنيسات تعج بسثابة 
األحجار التي تدتخجم في بشاء الكالم وبرػرة أدق يعج الكالم ىػ إنتاج الفػنيسات واألصػات 

  ( .27 ، 2005إيياب الببالوي ، )والسقاشع السشصػقة ومغ ثع تبخز أىسية الػعي بالفػنيسات  

وىػيذكل السكػن الثاني مغ مكػنات الػعي الفػنيسي الحي يعج جدءا مغ  -أما عغ السقصع
فيػ مغ حيث البشاء أكبخ مغ الرػت و أصغخ مغ الكمسة ،وىشاك كمسات -مكػنات الػعي الرػتي

 ( . 63 ، 2012محسػد جالل الجيغ ، )ويختبط السقصع بالشصق . تتكػن مغ مقصع واحج مثل مغ 
 (46 ،2006لشحاس  ، ادمحم محسػد)فالسقصع ىػ بشية فػنػلػجية تتكػن مغ تتابع الفػنيسات  

 أهمية الوعي الفونولوجي
  مغ أىع مكػنات المغة ويذسل كل ما يتعمق Phonologicalيعج السكػن الفػنػلػجي 

 حيث نالحظ الكفاءة Phonemبسعالجة وإدراك الفخد لألصػات والتسييد بيغ الفػنيسات المفطية  
والقرػر في ىحا السكػن حيشسا يحاول الصفل أن يذكل تخابصات مابيغ الحخف والرػت أو الحخف 

  (     . 29 ، 2006حسجي الفخماوي ، )السكتػب ونصقو  
وبإخترار ،فإن الفػنػلػجي والػعي الفػنػلػجي يختبصان إرتباشا وثيقا بالتصػر المغػي عشج 

  ( .147 ، 2009عبج العديد الدخشاوي وأخخون ، )الصفل   

 عمي وجػد إرتباط بيغ ميام الػعي Dean& Gail( 2005)وىحا ما أكجتو دراسة
الفػنػلػجي وتعمع كمسات ججيجة لجي األشفال الحيغ يعانػن مغ صعػبة في الكالم  مقارنة باألشفال 

الحيغ ال يعانػن مغ صعػبات في الكالم،وذلظ مغ خالل إستخجام ميام التقييع لفحز التسثيالت 
الفػنػلػجية األساسية لجي أشفال ماقبل السجرسة الحيغ يعانػن مغ صعػبات الكالم بفحز اإلرتباط 

 ) أشفال9بيغ األداء عمي ميام الػعي الفػنػلػجي وتصػر الػعي الفػنػلػجي حيث تع فحز أداء 
 شفل 17يعانػن مغ صعػبات كالم معتجلة وحادة وتع فحز  (سشة؛شيخ) 5و03 الي3و09عسخىع 

مغ نفذ العسخ لجييع تصػر كالم مثالي تع فحريع عمي ميام تقييع إدراكية مرسسة إلختبار 
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التسثيالت الفػنػلػجية ،أضيخت الشتائج أن أشفال ماقبل السجرسة الحيغ يعانػن مغ صعػبات الكالم 
عانػا مغ صعػبة أكبخ في الحكع عمي اإلنتاج الرحيح وغيخ الرحيح لكمسات مألػفة متعجدة 
السقاشع وأضيخوا أداء أقل في القجرة عمي تعمع الكمسات بالسقارنة باألشفال الحيغ اليعانػن مغ 

 .صعػبات الكالم األداء عمي ىحه السيام إرتبط بقجرة الػعي الفػنػلػجي

إلي أن الرعػبات  التي يعانييا الجارسػن  ( 2008،167)أشار آن لػيذ ، بخام نػريتر 
صعػبات  اإلدراكي بإعتبارىا(عمع الشفذ ) اإلحتياجات الخاصة في الكالم والمغة والتػاصل فيىذو

في معالجة المغة وتخديشيا وإستخجاعيا والتعامل معيا ،وقج تشصػي صعػبات الشسػ الرػتي 
عمي صعػبات في اإلدراك الحدي والتسييد بيغ أصػات الكالم وبيغ  (أصػات الكالم)الفػنػلػجي

الكمسات الحقيقية والكمسات التي ال معشي ليا ،باإلضافة إلي صعػبات حخكية في تعمع تتابع أصػات 
اإلحتياجات الخاصة في الكالم والمغة لجييع  إن كثيخيغ مغ األشفال ذوي .الكالم في الكمسات الججيجة

 .نػلػجية قج تعيق تعمع كمسات ججيجة فالرعػبات الفػ .صعػبات  في تشسية السفخدات المغػية

إلي انو ال يتسكغ الصفل بدبب ىحا اإلضصخاب مغ (2009،253)عبجالخحسغ سيج  يذيخ
تسييد أصػات  المغة أو التعخف عمييا ،وال يجرك إمكانية تجدئة الكالم الي وحجات و مقاشع صػتية 

 التي تػصمت لػجػد فخق دال بيغ األشفال الشسػذجييغ واألشفال الحيغ Karen ( 2010)ودراسة. 
يعانػن مغ صعػبات لغػية معيشة عمي ميام التقصيع الرػتي وذلظ بفحز أشفال الخوضة،وأشفال 
ماقبل السجرسة الرف الجراسي األول الشسػذجييغ أو الحيغ يعانػن مغ صعػبات لغػية معبشة لتحجيج 

/ وسط ، وحجات الكالم / مقصع،بجاية )ىل تػجج فخوق في الشسػ في قجرات الػعي الفػنػلػجي لجييع 
،الشتائج أضيخت أن األشفال الشسػذجييغ كانػا أكثخ فعالية في التقصيع مغ األشفال الحيغ  (الفػنيسات 

أيزا تع مالحطة وجػد فخوق دالة بيغ أنػاع السيسة الفػنػلػجية .يعانػن مغ صعػبات لغػية معيشة
 .التي تع أداؤىا بيغ السذاركيغ 

والتي تػصمت إلي أن &  Espeland Laing(2004)وىحا أيزا ما أكجتو دراسة كال مغ
إضصخابات في الكالم والمغة عادة مايطيخ لجييع نقز في الػعي  األشفال الحيغ لجييع صعػبات أو

الفػنػلػجي أاشارت إلي أىسية تحجيج السذكالت الخاصة بالػعي الفػنػلػجي وإيجاد بخامج تجخمية 
مبكخة وكانت عيشة الجراسة ألشفال ما قبل السجرسة مسغ يعانػن مغ إضصخابات الشصق والكالم 

وتػصمت الشتائج إلي أن األشفال حققػا تقجما ىاما في الػعي الفػنػلػجي والمغة بعج مذاركتيع في 
 .البخنامج

  التي أكجت عمي أىسية الػعي الفػنػلػجي Petourne&Patti ( 2003 (ودراسة
والسيارات المغػية الذفيية ألشفال الرف الخابع ضعيفي القخاءة مغ خالل  (السعالجة الرػتية )،



 المهارات– التشخيص – األهمية  الوعي الفونولوجي
 فتحي  إيمان دمحم فتحي إيمان دمحم      هدي أحمد خلف0    دبدوي دمحم حسين/  د.م.أ   مصطفي أبوالمجد سليمان/ د.أ

 

 
 -34-  2018                                                       أغسطس العدد السادس  والثالثون

دراسة الكمسة، معخفة الكمسة )فحز إسيام السعالجة الفػنػلػجية والقجرات الذفػية لقجرات القخاءة
السذاركيغ تع تقييسيع في . شفل في الرف الخابع تع تعخيفيع كقخاء سيئييغ 17،وقصعة الفيع ل 

الشتائج أشارت إلي أن أقػي .مجاالت الػعي الفػنػلػجي ،الحاكخة العاممة المفطية ،التدسية الدخيعة 
 .مؤشخات لسيارات دراسة الكمسة كانت الػعي الفػنػلػجي 

  التي تػصمت لمعالقة بيغ الػعي الفػنػلػجي  والتصػر السبكخ Gail (2005)ودراسة
 12لمقخاءة والكتابة مغ خالل الػعي بأصػات الحخوف وذلظ مغ خالل فحز الػعي الفػنػلػجي ل 

شفل في سغ الثالثة وىع يعانػن مغ صعػبات كالم تع فحز إستجابة األشفال لمتجخل السبكخ الحي 
تزسغ أنذصة معيشة لتدييل الػعي الفػنيسي ومعخفة الحخف باإلضافة إلي تحديغ وضػح الكالم 

 سشػات تع ضبط ومخاقبة تصػر ونسػ األشفال  في الػعي 3بإستخجام ترسيع شػلي مجتو 
 شفل ال يعانػن مغ صعػبات الكالم 19الفػنػلػجي وتع مقارنتو بتصػر نسػ الػعي الفػنػلػجي ل 

 سشػات ،األشفال الحيغ يعانػن مغ صعػبات 5 سشػات الي سغ 3أثشاء فتخة السالحطة مغ سغ 
 جمدة تجخل عالجي في سغ الدادسة تع مقارنة أداء األشفال عمي قياسات 25و5الكالم تمقػا تقخيبا 

 الحيغ اليعانػن مغ العجد وصعػبات الكالم 19الػعي الفػنػلػجي ،القخاءة،اليجاء بأداء األشفال ال 
وأيزا تع مقارنتيع بسجسػعة ضابصة مغ األشفال الحيغ يعانػن مغ صعػبات الكالم والحيغ لع يتمقػا 

الشتائج دلت عمي أن  الػعي الفػنيسي يسكغ تحفيده لجي .أي تعميع معيغ في الػعي الفػنػلػجي
 سشػات ،تدييل تصػر 4 ال 3األشفال الحيغ يعانػن مغ صعػبات الكالم عشجما يكػن سشيع مغ 

الػعي الفػنيسي يسكغ تحقيقو بتحديغ وضػح الكالم ،تعديد وتحديغ الػعي الفػنيسي ومعخفة الحخف 
خالل سشػات ما قبل السجرسة مختبط بتجارب القخاءة واليجاء السبكخة الشاجحة لألشفال الحيغ يعانػن 

أي أن ىشاك عالقة بيغ تشسية ميارات الػعي الفػنػلػجي والتي تتزسغ الػعي .مغ صعػبات الكالم
فالعجد في الفػنػلػجي ىػ سبب رئيدي في .والكتابة (المغة السشصػقة ) بالفػنيسات وتحديغ القخاءة

أن معطع األشفال والكبار الحيغ يعانػن مغ إضصخابات التػاصل والتعمع لجييع مذكالت في األنذصة 
 .السبشية عمي المغة مثل تعمع القخاءة واليجاء

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى ( 2009)وكحلظ دراسة عبج الفتاح رجب ، واصف العايج 
فعالية بخنامج بإستخجام الحاسػب في تشسية الػعي الفػنػلػجي وأثخه عمى الحاكخة العاممة والسيارات 

 .المغػية لجى  ذوي صعػبات تعمع القخاءة

مغ تالميح الرف الثاني  اإلبتجائي ذوى صعػبات تعمع القخاءة  (32) عمى عيشة قػاميا 
مشيع ثسانية ذكػر،وثسانية إناث (16)في محافطة الصائف ، عيشة الجراسة تجخيبية وعجدىا 

مشيع ثسانية ذكػر وثسانية إناث ،وإشتسمت أدوات الجراسة عمى  (16)والسجسػعة الثانية ضابصة 
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– اإلستقبالية )مقياس لمػعي الفػنػلػجي ، مقياس لمحاكخة العاممة ،مقياس لمسيارات المغػية 
، وأشارت  نتائج   ( جمدة30)، وبخنامج تجريبي بإستخجام الحاسػب لمػعي الفػنػلػجي(التعبيخية

الجراسة إلى وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ السجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية في الػعي 
الفػنػلػجي والحاكخة العاممة والسيارات المغػية لرالح السجسػعة التجخيبية كسا أسفخت الشتائج عغ 
عجم وجػد فخوق  بيغ القياسيغ البعجي والتتبعى مسا يجل عمى إستسخارية أثخ البخنامج في تحديغ 

الػعي الفػنػلػجي وأثخه  اإليجابي عمى الحاكخة العاممة والسيارات المغػية،وأوصت الجارسة بزخورة 
التجريب عمى ميارات الػعى الفػ نػلػجى فى بخامج صعػبات التعمع ألثخه اإليجابي عمى الحاكخة 

 . والمغة اإلستقبالية والتعبيخية 

إلي أن أىسية الػعي الفػنػلػجي تخجع إلي أنو يعج ( 2005،141)ويذيخ عادل عبج هللا  
كسا أن الػعي أو اإلدراك . ضخوريا كي يتسكغ الصفل مغ معخفة الحخوف اليجائية وإدراكيا

الفػنػلػجي خالل مخحمة الخوضة مؤشخا قػيا لمشجاح الالحق لمصفل في القخاءة ،أو مايسكغ أن 
 .يتعخض لو مغ صعػبات الحقة في القخاءة

عمي أىسية وعي األشفال بأسساء الحخوف  Shayne (2009)دراسة  وىحا ما أكجتو
وأصػاتيا أي أن الصفل مغ خالل وعيو الفػنػلػجي يدتصيع أن يحقق نتائج عالية في فيع الحخوف 

 شفال مغ أشفال ما قبل السجرسة تع 58وكتابتيا   وتع التػصل لحلظ  مغ خالل عيشة تكػنت مغ 
ضابصة )األرقام  إختيارىع عذػائيا ليتمقػا تعميع في أسساء وأصػات الحخوف،أصػات الحخوف فقط أو

 .تع إستخجام الشسحجة متعجدة السدتػيات لجراسة تعمع إسع وصػت الحخف   (

 والتي تخي أن ىشاك عالقة سببية بيغ الػعي الفػنػلػجي Goswami( 2006 )ودراسة 
وتشسية وإجادة القخاءة والكتابة وذلظ مغ خالل إكتداب األشفال لمغة ووعييع التام بخرائز أو 
سسات  األصػات الشسصية لمغتيع وإستخجام كال مغ التذابيات واإلختالفات أو وجو التذابو و 

 .اإلختالف في ىحه األصػات مسا يؤدي إلي إجادة القخاءة والكتابة

 

 

 مستويات الوعي الفونولوجي
 تختبط مدتػيات الػعي الرػتي بسدتػيات الػعي الفػنيسي فيي تتزسغ اإلستساع 

 :لمكمسات في جسمة ، ولمسقاشع في الكمسات ، وتعخف التذابيات واإلختالفات في الكمسات وإنتاجيا

يبجأ باإلنتباه لتذابو نيايات الكمسات في نذيج أوأغشية و أشمق عمييا التقفية : السدتػي األول
إنقدام الجسل إلي كمسات ،والػعي بأن المغة السشصػقة :،السدتػي الثاني .، وىػ أقل السدتػيات تعقيجا

تخكد األنذصة عمي تقديع الكمسات إلي مقاشع ،وبشاء :تتكػن مغ كمسات مشفخدة،السدتػي الثالث 
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وتيتع أنذصتو بالتذابيات واإلختالفات بيغ بجايات الكمسات : ،السدتػي الخابع .كمسات مغ مقاشع
ويتزسغ السدتػي التجريب عمي مدج الفػنيسات الفخدية لتذكيل كمسات : ،السدتػي الخامذ .ونياياتيا
  ( .57 ، 2012محسػد جالل الجيغ ، )ومقاشع 

إلي أن الػعي أو اإلدراك الفػنػلػجي  (139- 138 ،2005)وقج أشار عادل عبجهللا 
  والقجرة rhymeلمصفل يسخ بالسدتػيات الخسدة والتي تتخاوح في واقع  األمخ بيغ إدراك التشغيع 

حيث يزع ىحه السدتػيات عمي مترل يتجرج في التعقيج تػجج عشج .عمي استبجال مكػنات الكمسة 
إضافة إلي أنذصة تجدئة (الدجع )شخفو األقل تعقيجا أنذصة عجيجة مشيا الكمسة البديصة السشغسة

الجسل أما عشج مشترف السترل فتػجج األنذصة التي تتشاول تجدئة الكمسات إلي مقاشع ،وضع 
السقاشع معا لتكػيغ كمسات ،يمييا أنذصة أخخي تعسل عمي تجدئة الكمسة إلي نرفيغ يسثل الشرف 

وعشج الصخف األكثخ تعقيجا مغ   . rime  ويسثل الشرف األخخ الدجع  onestاألول بجاية الكمسة 
 السترل يػجج ما يعخف بإدراك  الفػنيسات أو الػعي بيا

   Phonemic awareness ويتزسغ ذلظ تشاول الفػنيسات سػاء عغ شخيق التجدئة    
segmenting أو الزع،  blending.  ومع إجادة الصفل لتمظ السيارات يربح بسقجوره أن يقػم بسا

 نصمق عميو المعب بالكمسات 

 مهارات الوعي الفونولوجي
الترشيف لسيارات الػعي الفػنػلػجي ترشيف ىخمي يبجأ بالػحجات األكبخ كالجسمة ويشتيي 

بأصغخ وحجة يذسميا الػعي الرػتي وىي الفػنيع ،ويؤكج عمي مفاىيع الػحجات المغػية كالجسمة 
  (87 ،2012محسػد جالل الجيغ ،)والكمسة والسقصع والفػنيع 

ىحا يعشي أن يعخف الصفل بأن السقاشع والكمسات التي تدتخجم في الكالم وىي تتكػن مغ 
ويعشي أيزا قجرة .وىحا يتصمب معخفة أصػات الحخوف مشفخدة ومجتسعة .سمدمة مغ األصػات 

  (254 ،2002ىجي عبجهللا الحاج ،)الصفل عمي مصابقة الحخوف باألصػات الستساثمة 

إلي أنو تبجأ ميارات الػعي الرػتي  (87 - 2012،86)أشار محسػد جالل الجيغ 
بالسدتػي البديط ويتزسغ الػعي بأن الجسمة والعبارة يسكغ أن تقدع إلي كمسات مفخدة و الػعي بأن 

ويزع السدتػي . الكمسات تذتخك في بعس أصػاتيا ،أو في الدالسل الرػتية السكػنة ليا 
الستػسط ميارتي الػعي بأن الكمسات تتكػن مغ مقاشع ، وأن ىحه السقاشع يختمف عجدىا بإختالف 

أما السدتػي العسيق فيذتسل عمي الػعي بأن تغيخ صػت في الكمسة يشتج عشو كمسة ججيجة .الكمسات 
،والػعي بأن الكمسة تتكػن مغ فػنيسات ،وعج الفػنيسات التي تتكػن مشيا الكمسة،وميارة تسييد فػنيع 
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البجاية والشياية ووسط الكمسة ،والػعي بأن التالعب فػنيسات الكمسة بتغييخ مػاضع الفػنيسات فييا 
 . ،وأخيخا ميارة مدج الفػنيسات لتكػيغ كمسات 

إلي أ ن أىع السيارات تتسثل في الدجع أو التشغيع  ( 2005،140  )ويذيخ عادل عبجهللا  
ويأتي الدجع في قاعجة ىحه السدتػيات حيث يقػم الصفل عغ . ،والتجدئة ،والزع ،وتدسية األشياء 

   في segmentingشخيقو بإختيار الكمسات التي تتفق مع ذلظ الدجع ،ثع تأتي ميارة التجدئة 
السدتػي األعمي وتزع العجيج مغ السدتػيات الفخعية حيث تبجأ بتجدئة الجسمة إلي كمسات ،ثع تجدئة 

 أي في السدتػي blendingيمي ذلظ ميارة الزع .الكمسة إلي مقاشع ،فتجدئة السقصع إلي أصػات 
األعمي مغ ذلظ حيث يسكغ لمصفل أن يقػم بزع ما قام بتجدئتو في السدتػيات الفخعية الدابقة 

  يتسكغ الصفل مغ rapid naming،وتأتي أخيخا في قسة تمظ السدتػيات التدسية الدخيعة لألشياء 
معخفة األشياء بسجخد أن يخاىا عمي أثخ قيامشا بعخضيا عميو ، وبسجخد أن يخبط بيغ الرػت 

 . والحخف الجال عميو 

 تشخيص وتقييم الوعي الفونولوجي
غالبا ما يتع إجخاء تقييع لمػعي الفػنػلػجي عشج اإلنتقال مغ مخحمة إلي أخخي حيث يتػقع 

فعمي سبيل السثال ، . اكتداب األشفال لكفايات معيشة بدبب التقجم في العسخ أو الخبخات التعميسية 
تدتيجف بعس بخامج رياض األشفال تصػيخ الػعي الفػنػلػجي بذكل مباشخ عغ شخيق نذاشات 

فإذا تبيغ أن الصفل . مثل تسييد الكمسات السدجػعة ،  وتحجيج الكمسات التي تبجأ برػت معيغ 
يػاجو صعػبة في مثل ىحه الشذاشات في الشرف  الثاني مغ مخحمة الخوضة ، فالبج مغ إجخاء 

كسا يجب إجخاء تقييع .تقييع رسسي لتحجيج مجي حاجتو إلي بخنامج تجخل لتصػيخ الػعي الفػنػلػجي 
لمػعي الفػنػلػجي لألشفال في سغ السجرسة الحيغ يعانػن مغ صعػبات في المغة السكتػبة ، بسا في 

  (553 ، 2009جػن بيخنثال ، نيكػالس بانكدػن ، )ذلظ اإلمالء 

 التدريب علي الوعي الفونولوجي آثار
إن الػعي الرػتي يتيح لمستعمع فخص التعخض لإلستساع إلي التذابيات واإلختالفات في  

يداعجه بجاية في فيع األصػات في المغة السشصػقة و مغ ثع مسارسة ىحا الفيع في  الكمسات مسا
  (77 ،2012محسػد جالل الجيغ ،)االنتاج المغػي  

فالمغة صػتية، إن الصبيعة الرػتية فييا ىي األساس ويعشي ذلظ أن يبجأ تعميع المغة 
لألشفال بذكميا الرػتي الذفػي قبل الكتابي ، أي أن يجئ تعميع اإلستساع والكالم قبل القخاءة 

  (24 ، 2010عمي احسج مجكػر ، رشجي أحسج شعيسة ، إيسان أحسج ىخيجي ، )والكتابة 

المغة تتكػن مغ فػنيسات،والتي ىي تذكل المغة عشجما يدسع الصفل فػنيع مخة ومخة فإن 
 السدتقبالت الحدية في األذن تحفد تكػيغ عالقات أو روابط متخررة بالمحاء الدسعي لمسخ



 المهارات– التشخيص – األهمية  الوعي الفونولوجي
 فتحي  إيمان دمحم فتحي إيمان دمحم      هدي أحمد خلف0    دبدوي دمحم حسين/  د.م.أ   مصطفي أبوالمجد سليمان/ د.أ

 

 
 -38-  2018                                                       أغسطس العدد السادس  والثالثون

خخيصة إدراكية تسثل التذابيات بيغ األصػات وتداعج الصفل عمي التسييد بيغ الفػنيسات 
السختمفة ويقجم التجريب عمي الػعي الرػتي لمستعمع أدوات تيدخ لو التعامل مع كمسات لع يدبق لو 

رؤيتيا ،وتػسع مغ دائخة رصيجه المغػي،وتداعجه عمي اإلنتاج المغػي،وتجعل الكمسات مألػفة لو 
 .سسعيا مسا ييدخ لو قخاءتيا وىجاءىا

 % 80إلي أن حػالي Vellution,Fletcher,Snowling,Scanlon,2004 أشار  
مغ األشفال يدتصيعػن تقصيع الكمسات والسقاشع إلي فػنيساتيا الرحيحة عشجما يرل عسخىع الي 

الباقية ال يدتصيعػن ،ةىػالء ىع األشفال الحيغ يرارعػن بذكل أصعب  % 20ال . سشػات 7سغ 
   (.Mash, &Wolfe 2010,340,).ليقخأوا

إن تمقي تجريبات في الػعي الرػتي يجعل إحتساالت نجاح الستعمع في القخاءة أكبخ،وإن 
  (76، 2012محسػد جالل الجيغ ،)عجم تمقييا يجعل الستعمع عخضة لرعػبات في تعمع القخاءة 

 إلي أنو برفة عامة ،مذكالت المغة السبكخة تصفػ عمي الدصح Rvachew,2007أشار 
مثل مذكالت التعمع عشجما يجخل األشفال السجرسة ىػالء الحيغ اليتعمسػن القخاءة والكتابة بديػلة 

عالقة األصػات با لحخوف  إنيع أيزا ال يدتصيعػن –لجييع صعػبة في تعمع الشطام األبججي 
معالجة األصػات داخل السقاشع في الكمسات والحي يدسي إفتقاد الػعي الفػنػلػجي وىػ تقجيخ 

 , &( Wolfe,2010,340  Mash).  لسذكالت التعمع 
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