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أ.أسمهان محمود القرعان

املقدمة
ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل مقارنة مهارات القراءة بني الطلبة
العاديني وذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا)  ،والك�شف �إن كان
هناك تفاعال بني نوع الطلبة (العاديني ،وذوي �صعوبات القراءة)
وكل من جن�سهم على مهارات القراءة .تكونت عينة الدرا�سة من
( )120طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�صف الرابع ،منهم ( )60طالب ًا
وطالب ًة من ذوي �صعوبات التعلم ،و ( )60طالب ًا وطالب ًة من
متو�سطي التح�صيل .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام اختبار
مهارات القراءة املكون من (� )10أ�سئلة ،وا�ستبانة مكونة من ()27
فقرة� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف مهارات القراءة بني
الطلبة العاديني ،وطلبة �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا)  ،ل�صالح
الطلبة العاديني ،و�أن هناك ( )7فقرات ظهرت بدرجة كبرية من
بني ( )27فقرة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف
مهارات القراءة لدى الطلبة الذكور والإناث (الطلبة العاديني ،وذوي
�صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا)) .
الكلمات املفتاحية :مهارات القراءة ،ذوي �صعوبات القراءة
(الدي�سلك�سيا) .
The Reading Skills of Regular Students and Students with Reading Difficulties (Dyslexia) at the
Fourth Grade in Primary Public Schools in Irbid Governante: A Comparative Study

Abstract:
This study aimed at comparing the reading skills
of regular students to the reading skills of students
with reading difficulties (Dyslexia) , to reveal if there
is correlation between the two types of the students
(regular and with reading difficulties) ,their gender,
and the reading skills. The sample of the study consisted
of (120) male and female students at the fourth grade
(60 male and female students with reading difficulties,
60 male and female regular students of average
academic attainment.) To achieve the objectives of the
study, the researcher used a test to examine reading
skills that consisted of (10) questions, along with a
questionnaire that consisted of (27) items. The results
of the study showed that there were differences in the
reading skills of the regular students and the skills of
the students with reading difficulties (Dyslexia) , in
favor of the regular students. Moreover, (7) items out
of the 27 showed to be of a high degree. The results
indicated that there were no differences in the reading
skills of male and female students (regular students
and students with reading difficulties (Dyslexia) ) .
Key Words: Reading skills, students with reading
difficulties (Dyslexia) .
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ُتع ّد القراءة فن من الفنون الأ�سا�سية يف تعليم اللغة ،كما ُت ّعد
الأ�سا�س الذي ُتبنى عليه �سائر فروع الن�شاط اللغوي الأخرى ،من
وا�ستماع ،وكتابة.كما �أن القدرة على القراءة من �أهم املهارات
حديث،
ٍ
التي ميكن �أن ميلكها الفرد� ،إذ �إنه ال �سبيل له �إىل تفهم الإر�شادات
والتوجيهات بطريقة مي�رسة �إال �إذا كان قارئاً ،والفرد القادر على
القراءة اجليدة ميلك الو�سيلة التي يو�سع بها �أفاقه العقلية ،والتزود
من كنوز احلكمة واملعرفة ،والتذوق ،واال�ستمتاع ،ف�ض ًال عن �أنها
ُت ّعد من العوامل الأ�سا�سية يف النمو العقلي ،واالنفعايل للفرد.
ولقد تطور مفهوم القراءة من التعرف ،والنطق ،والفهم ،والنقد،
لت�صبح �أ�سلوب من �أ�ساليب الن�شاط الفكري يف حل امل�شكالت ،فهي
لي�ست عملية متميزة بل هي ن�شاط فكري متكامل ،يبد�أ ب�إح�سا�س
الإن�سان مب�شكلة من امل�شكالت ،ثم ي�أخذ الإن�سان يف القراءة حلل
هذه امل�شكلة (العزاوي. )2002 ،
والقراءة هي عملية انفعالية دافعية ت�شمل تف�سري الرموز
والر�سوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه ،وفهم املعاين،
والربط بني اخلربة ال�سابقة وهذه املعاين ،واال�ستنتاج والنقد واحلكم
والتذوق وحل امل�شكالت ،والقراءة عملية مركبة تت�ألف من عمليات
مت�شابكة يقوم بها القارئ و�صو ًال �إىل املعنى الذي ق�صده الكاتب،
وا�ستخال�صه �أو �إعادة تنظيمه والإفادة منه (�سمك. )2001 ،
ويعرفها �شحاتة ( )2004ب�أنها :عملية عقلية ت�شمل تف�سري
الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه ،وتتطلب هذه الرموز
فهم املعاين والربط بني اخلربة ال�شخ�صية وهذه املعاين.
ويعرفها بوعناين وبنعي�سى وعلوي �شاكر ( )2015ب�أنها:
مالحظة جمموعة من الإ�شارات مهما كانت طبيعتها ملعرفة الذهن،
وب�صفة �أدق هي ن�شاط فك الرتميز لن�ص مكتوب ،وهي �أي�ض ًا ن�شاط
�إنتاج املعاين.
ويرى املغراوي ( )2017ب�أن القراءة هي واحدة من �أهم
املهارات اللغوية ،ولها جانبان؛ اجلانب الآيل وهو تعرف �أ�شكال
احلروف و�أ�صواتها والقدرة على ت�شكيل كلمات وجمل ،واجلانب
الإدراكي الذهني الذي ي�ؤدي �إىل فهم املادة املقروءة؛ فالقراءة �آلية
معقدة وهي نتاج تفاعل العديد من العمليات العقلية؛ �أهمها :الإدراك
الب�رصي والإدراك ال�سمعي ،واالنتباه والذاكرة والفهم.
وهناك مهارات كثرية ومتنوعة ومتداخلة للقراءة و�أهم
هذه املهارات التي ركز عليها الرتبويون هي (�إ�سماعيل2009 ،؛
اجلعافرة:)2011 ،
 حتديد وا�ستخراج الأفكار والنقاط البارزة.
 التفريق بني الأفكار الرئي�سة والتفا�صيل الداعمة.
 ت�صنيف الأفكار واملعلومات.
 فهم العالقات القائمة بني الأفكار.
 ا�ستخدام الرموز واملخت�رصات.
 ت�سجيل الأفكار بعبارات موجزة.
 تنويع ال�رسعة يف القراءة مبا ينا�سب الغر�ض منها.
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 تنظيم املعلومات املكت�سبة من املقروء.
 تلخي�ص املقروء �أو بع�ض فقراته.
وهناك من �صنفها يف ثالثة جماالت رئي�سة ،ي�ضم كل جمال
جملة من املهارات الفرعية (البجة2001 ،؛ مدكور: )2002 ،
اجملال األول :مهارة تفسري املفردات
وت�ضم ا�ستخدام املفاهيم وحتليل الرتاكيب ،وحتليل الكلمة �إىل
مقاطع وحروف ،وا�ستخدام التو�ضيحات ،وا�ستخدام قرائن ال�سياق.
اجملال الثاني :مهارة الفهم
وت�شتمل معرفة التفا�صيل ،وحتديد الأفكار الرئي�سة ،وترتيب
الأفكار وفق ت�سل�سلها املنطقي ،وتتبع التعليمات والتوجيهات،
وحتديد العالقة بني ال�سبب والنتيجة واال�ستدالل واال�ستنتاج ،وعمل
تعميمات ونتائج ،ومعرفة �أ�سلوب الكاتب ،ومعرفة املو�ضوع الذي
يدور الن�ص حوله ،وحتديد �سمات الن�ص وخ�صائ�صه ،والتفريق بني
احلقائق والآراء واخليال ،وحتديد مو�ضوع الدعاية من املقروء،
وحتديد غر�ض الكاتب.
اجملال الثالث :مهارات القراءة للدراسة
وت�شمل جدولة الوقت ،وحتديد �أغرا�ض القراءة ،وا�ستعمال
فنيات الدرا�سة ،وا�ستعمال املواد املكتبية من فهار�س ومراجع
ودوريات ،وا�ستعمال امللحوظات الهام�شية ،وا�ستعمال قائمة
الكلمات وامل�صطلحات ال�صعبة ،وا�ستعمال اخلرائط والأ�شكال،
وتنظيم املعلومات بطرق خمتلفة ،وتنويع القراءة وفق الغر�ض منها.
وترى الباحثة �أن مهارات القراءة تلعب دوراً كبرياً يف
التح�صيل الدرا�سي لدى الفرد ،كما يحتل التح�صيل املدر�سي مكان ًا
هام ًا يف حياة الأفراد نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه يف حياتهم
العلمية ،ويف م�ستقبلهم الوظيفي� ،إ�ضاف ًة �إىل �أثره يف مركز الفرد
االجتماعي والثقايف ،ويعد انخفا�ض التح�صيل الدرا�سي م�شكلة
�أ�سا�سية تنتج عن تفاعل جمموعة من العوامل ،منها عوامل نف�سية
كالقلق ،و�ضعف الثقة بالنف�س وم�شاعر النق�ص والف�شل واال�ستغراق
يف �أحالم اليقظة ,ومنها عوامل تربوية مثل عدم االنتباه ونق�ص
الدافعية ,وعدم فاعلية املعلم ,بالإ�ضافة �إىل املناخ ال�صفي ,وعدد
الطلبة يف ال�صف ,و�إ�ضاءة الغرفة ال�صفية وات�ساعها وم�ستوى
منا�سبة املقاعد ال�صفية ,ويرجع انخفا�ض م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي �أحيان ًا �إىل ق�صور يف �إمكانيات الفرد ويف خ�صائ�صه العقلية
واملعرفية واحل�سية ،مما ي�سبب لدى الفرد �صعوبة يف تعلم مهارة ما،
�أو م�شكلة منائية �إن كان يف االنتباه �أو الذاكرة �أو الدافعية� ،أو م�شكلة
�أكادميية� ،إن كان يف القراءة �أو الكتابة �أو احل�ساب.
بالنظر �إىل الطلبة الذين يعانون من �صعوبات يف التعلم،
فقد �أ�شارت نظرية معاجلة املعلومات �إىل وجود �أ�سباب قد ت�ؤدي
�إىل �صعوبات التعلم ،والتي قد ترجع �إىل م�شكالت يف عملية �إدخال
املعلومات والرتابط� ،أو الذاكرة� ،أو �إخراج املعلومات ،بينما يرى
بع�ض العلماء �أنه رمبا يكون هناك عوامل ت�ساعد يف ظهور �صعوبات
التعلم؛ كالعيوب التي حتدث يف منو اجلنني ،بالإ�ضافة �إىل العيوب
الوراثية ،وت�أثري العقاقري والتدخني ،وامل�شكالت يف �أثناء احلمل
(القبايل. )2003 ،

ولأهمية فئة طلبة �صعوبات التعلم ،قامت وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية بتطوير الربامج املقدمة لذوي �صعوبات التعلم،
وذلك من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق الأفراد املعاقني،
والتي تن�ص على �إيجاد بيئة تعليمية منا�سبة لكافة فئات الطلبة
من ذوي الإعاقات ,والرعاية واالهتمام وتوفري �أف�ضل ال�سبل لتقدمي
الرعاية واخلدمات الرتبوية اخلا�صة بهم� ،إذ ت�ؤدي امل�ساعدة املبكرة
والفعالة له�ؤالء الطلبة �إىل نتائج �إيجابية تنعك�س �آثارها يف الطالب
وعلى �صفه ومدر�سته و�أ�رسته وجمتمعه ،وتزيد من ثقتهم ب�أنف�سهم
وترفع من تقدير الذات لديهم (وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،
. )2017
ويرى املهتمون مبجال الرتبية اخلا�صة �أن ال�صعوبة يف
التعلم قد تظهر يف جمال ،وال تظهر يف جمال �آخر ،فبع�ضهم تظهر
عليه �أمناط من ال�صعوبة تتمحور حول املجال املعريف؛ كالقراءة
واحل�ساب� ،أو التفكري ،وبع�ضهم تتمحور �صعوباتهم يف املجال
االجتماعي من خالل العالقات مع الآخرين ،ومفهوم الذات ،وهناك
من تتمحور �صعوباتهم يف املجال اللغوي ،فيعانون من �ضعف يف
التعبري (اخلطيب واحلديدي. )2005 ،
و ُتعد �صعوبات التعلم من املو�ضوعات املهمة ،التي نالت
اهتمام ًا كبرياً من خمتلف املتخ�ص�صني يف هذا املجال ،وبخا�صة
يف ظل تزايد �أعداد الطلبة من هذه الفئة ،وقد �أ�سهم التطور احلا�صل
يف عمليات الك�شف والت�شخي�ص والتقييم ،والوعي املتزايد يف
الك�شف عن هذه الفئة ،و ُتعد هذه الفئة �شائكة لتعدد �أ�سباب ومظاهر
�صعوبات التعلم ،فقد يكون هناك �صعوبة تعليمية ل�سبب ما ،وقد
يكون ل�سبب �آخر مع فرد لنف�س ال�صعوبة (�أي �أن ال�صعوبة نف�سها
قد تكون مع فردين ولكن قد تكون الأ�سباب خمتلفة لدى كل منهما)
 ،وقد يكون مت�أخراً يف جانب �أو �أكرث ،ولكنه قد يكون طبيعي ًا يف
جوانب �أخرى (الظاهر. )2008 ،
وب�سبب الطبيعة غري املتجان�سة لهذه الفئة من الطلبة كان
من ال�صعوبة تو�صيف مفهوم �صعوبات التعلم� ،أو تعريفه بكلمات،
�أو التعبري عنه بلغة كمية مثل ن�سبة الذكاء.وكون �صعوبات التعلم
حمط اهتمام الرتبويني ،وغريهم �أ�صبح ينظر �إليها من زوايا متعددة
بتعدد وجهات النظر حولها ما �أثار كثرياً من اجلدل حول هذا
املفهوم (الوقفي. )2004 ،
خفية حمرية؛
وي�شار �إىل �صعوبات التعلم ب�أنها �إعاقة
ّ
فالأطفال الذين يعانون من هذه ال�صعوبات ميتلكون قدرات تخفي
جوانب ال�ضعف يف �أدائهم ،فهم قد ي�رسدون ق�ص�ص ًا رائعة بالرغم من
�أنهم ال ي�ستطيعون الكتابة ،وقد ينجحون يف ت�أدية مهارات معقدة
جداً رغم �أنهم قد يخفقون يف �إتباع التعليمات الب�سيطة ،وقد يبدون
عاديني متام ًا و�أذكياء لي�س يف مظهرهم �أي �شيء يوحي ب�أنهم
خمتلفني عن الأطفال العاديني� ،إال �أن ه�ؤالء يعانون من �صعوبات
يف تعلم بع�ض املهارات يف املدر�سة ،فبع�ضهم ال ي�ستطيع تعلم
القراءة ،وبع�ضهم عاجز عن تعلم الكتابة ،والبع�ض الآخر قد يرتكب
�أخطاء متكررة ويواجه �صعوبات حقيقية يف تعلم الريا�ضيات (علي،
. )2011
وت�شري اللجنة القومية امل�شرتكة ل�صعوبات التعلم ب�أن
�صعوبات التعلم م�صطلح عام ي�شري �إىل جمموعة من اال�ضطرابات
التي تظهر لدى الأفراد يف اكت�ساب وا�ستخدام القدرة على اال�ستماع
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والكالم ،والقراءة والكتابة ،واال�ستدالل والقدرات الريا�ضية ،ف�ض ًال
عن وجود بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية املتعلقة بكل من
تنظيم الذات والإدراك االجتماعي والتفاعل االجتماعي مع الآخرين
(ف�ضة و�سيد. )2010 ،
كما حدد الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات العقلية
(� )DSM - IV - TRصعوبات التعلم بانخفا�ض م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي يف �أحد املجاالت العلمية �أو �أكرث؛ كالقراءة ،والكتابة ،وذلك
وفق �أداء الطالب على اختبار فردي مقنن ،يكون فيه التح�صيل �أقل
من املتوقع مقارن ًة بالعمر الزمني ،والقدرات العقلية ،وم�ستوى
الذكاء العام ،مما ي�ؤدي �إىل �إعاقة الن�شاط املدر�سي ،والقيام
مبتطلبات احلياة اليومية ،وال يكون انخفا�ض التح�صيل ناجت عن
عوامل بيئية �أو �أي �إعاقة ،بل يرتبط با�ضطراب واحد �أو �أكرث من
العمليات النمائية التي تختلف �شدتها من فرد لآخر (American
. )Psychiatric Association, 2000
ولقد ورد العديد من التعريفات ملفهوم �صعوبات التعلم ،فقد
عرفها وا�سوم ( )Wassum, 1994: 36ب�أنها�“ :أوجه النق�ص يف
التعلم من جانب طفل لديه قدرات عقلية منا�سبة وعادية ،ولكن
ينق�صه الن�ضج والتجارب الرتبوية”.وعرفها خطاب ()22 :2006
ب�أنها“ :ا�ضطرابات تظهر لدى الأطفال من خالل �صعوبة الكالم
والقراءة �أو الكتابة �أو قدرات اال�ستماع والقدرات الريا�ضية ،وهذه
ال�صعوبات ناجتة عن خلل يف وظائف اجلهاز الع�صبي املركزي”.
ولقد حدد بع�ض اخلرباء عدة �سلوكات قد تعطي م�ؤ�رشاً على
�صعوبات التعلم لدى الطلبة ،ك�ضعف الرتكيز� ،أو �ضعف الذاكرة،
و�صعوبة احلفظ ،و�صعوبة التعبري با�ستخدام �صيغ لغوية منا�سبة،
وكذلك �صعوبة �إمتام الن�شاط و�إكماله حتى النهاية ،و�صعوبة
املثابرة والتحمل ،و�صعوبة تذكر ما يطلب منهم ،وقلة التنظيم،
بالإ�ضافة �إىل �صعوبة امتالك املهارات الدرا�سية (الظاهر. )2004 ،
ويعاين طلبة �صعوبات التعلم من �صعوبة يف ا�سرتجاع
وا�ستدعاء ما مت تعلمه م�سبقاً ،نتيجة خللل لديهم يف عمليات
الذاكرة� ،أو يف املجاالت الأكادميية التي ت�شمل القراءة ،والكتابة،
و�إجراء العمليات احل�سابية ،والتي ترتبط باملهارات الدرا�سية
(العزة. )2002 ،
وتتعدد مظاهر �صعوبات التعلم فقد تبدو هذه املظاهر
ال�سلوكية �أو البيولوجية �أو اللغوية ،ويعترب الفرد عاجزا ً عن التعلم
�إذا بدت عليه واحدة من املظاهر الرئي�سة التالية (: )Reid, 2004
�Ú Úأوال :املظاهر ال�سلوكية :وتتمثل ب�صعوبة الإدراك والتمييز
وا�ضطراب املفاهيم وا�ضطراب ال�سلوك احلركي وال�سلوك الزائد
وغريها.
Ú Úثانياً :املظاهر الع�صبية البيولوجية :وتتمثل
باال�ضطرابات الع�صبية املزمنة وغريها.
Ú Úثالثاً :املظاهر اللغوية ،و�أهمها الدي�سلك�سيا ،وهي تتمثل
ب�ضعف القدرة على القراءة ،وهي من املو�ضوعات التي نالت الكثري
من االهتمام والبحث منذ عام  1896على يد مورجان ،وحتى عام
 1967على يد جون مايكل ب�ست ،فعلى مدار الت�سعني �سنة املا�ضية
ت�شري �أكرث من  20000من الكتب واملجالت والأوراق الكثرية عن
هذا املو�ضوع من علماء تربية وعلماء نف�س و�أطباء.
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ويرى م�صطفى ووافية (� )2015أن �صعوبات القراءة م�شكلة
جادة يعاين منها عدد كبري من الأطفال ،فهي ال ت�ؤثر على الطفل
فقط ،بل ترتك �آثارها يف كل املجتمع ،ولقد زاد عدد الأطفال
الذين يعانون من �صعوبات القراءة بدرجة ا�ستدعت انتباه اخلرباء
والباحثني للبحث يف مفهوم �صعوبات القراءة� ،أو ما يطلق عليها
م�سمى الدي�سلك�سيا.
وتتكون كلمة الدي�سلك�سيا ( )Dyslexiaمن املقطع اليوناين
( ، )Dysومعناه خلل كما يف كلمة ( )Dysfunctionالتي معناها
االختالل الوظيفي ،واملقطع اليوناين ( )Lexiaوالذي يعني ا�ستخدام
الكلمات ب�شكل عام يف القراءة ومواقف االت�صال اللغوي الأخرى،
مثل الكتابة ,والكالم واال�ستماع ,والكلمات ,وتكون يف موا�ضيع
املدر�سة املختلفة العلوم والريا�ضيات واالجتماعيات وغريها.
وتعرف الدي�سلك�سيا على �أنها واحدة من ا�ضطرابات التعلم ,وتعني
عدم القدرة على القراءة الفاهمة مبا يتنا�سب والدر�س ،وب�شكل عام
ف�إن الدي�سلك�سيا تعني عدم القدرة على القراءة جزئي ًا �أو كلياً ,وتعود
�أ�ص ًال �إىل فقدان املقدرة على القراءة �أثر تلف يف النظام الع�صبي,
وت�ستعمل الآن للداللة على حالة فطرية وراثية ذات �أثر بعامل
اكت�ساب مهارة القراءة ,وغالب ًا ما تعد جزءاً من مع�ضلة لغوية �أكرث،
ويف هذه احلالة ال تعزى الدي�سلك�سيا �إىل �إعاقة ح�سية ذهنية� ,أو عدم
اتزان عاطفي و�ضعف يف الدافعية� ,أو تعلم غري منا�سب ,بل تعود �إىل
�أكرث من ذلك (. )Shaywitz, 2003
ولقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الدي�سلك�سيا،
�إذ عرفها عواد وال�رسطاوي ( )2011ب�أنها :ا�ضطراب يف عمليات
املعاجلة اللغوية التي ت�ستمر مدى احلياة ،وتعوق تطور مهارات
اللغة املكتوبة واملحكية ،وقد يكون الأفراد ذوي �صعوبات تعلم
القراءة ذوي ذكاء حاد لكنهم يعانون ا�ضطراب ًا ع�صبي ًا ي�سبب
�صعوبة يف معاجلة الدماغ للمعلومات وتف�سريها.
ويعرف مار�شال وكري�ستني ()Marshall & Kristin, 2009
الدي�سلك�سيا ب�أنها� :إعاقة تعلم ت�ؤثر ب�شكل كبري يف قدرة الفرد على
تعلم القراءة وعلى فهم اللغة ب�شكل جيد ،وال يقت�رص �أثرها على منع
تطور قدرة الطفل على تعلم القراءة ،ولكنها ت�ؤثر �أي�ض ًا على قدرات
�أخرى ،مثل :التوا�صل اللفظي ،ومهارات التنظيم واتباع التعليمات
ومعرفة الزمن.
وعرف ا�سمهان والزهراء ( )2014الدي�سلك�سيا ب�أنها :عجز
جزئي يف القدرة على القراءة �أو فهم ما يقوم به الفرد بقدراته قراءة
�صامتة �أو جهرية.
وتعد الدي�سلك�سيا حالة متعددة الأبعاد ,تكون جمتمعة يف �آن
واحد� ,أو تكون واحدة منها فقط موجودة عند الفرد ,وتتفق جميع
التخ�ص�صات ب�أن (الدي�سلك�سيا) حتدث لأفراد قدراتهم العقلية عادية
ال يعانون من نق�ص ج�سدي �أو من م�شكالت انفعالية ,ولكنهم
موجودون يف �صفوف مدر�سية تقدم خربات تعليمية تقليدية قدمية،
ما ي�ؤدي �إىل عدم تعلم القراءة والكتابة والتهجئة والتعبري كما هو
متوقع ومطلوب من ه�ؤالء الأطفال ,وب�سبب عدم تعر�ضهم لأ�ساليب
تدري�س فعالة �أي�ض ًا يف مرحلة البلوغ ,وي�صبح م�ستوى لغة التوا�صل
والقراءة لديهم �ضعيف ًا �أو �أقل كفاءة من امل�ستوى العمري الذي هم
فيه ,فالدي�سلك�سيا م�شكلة حمددة ت�ستخدم لو�صف فئة من ذوي
�صعوبات التعلم تعاين من ا�ضطرابات يف القراءة والكتابة والتهجئة
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وعمليات التنظيم املعريف والتعبري الفكري� ,إنهم كفئة يواجهون
م�شكلة يف ترجمة الأ�صوات اللغوية �أو ترجمة النظام ال�صوتي
و�صعوبة يف فك رموز الكلمات و�أ�صوات بع�ض احلروف (جلجل,
. )2000
ومن �أهم �أعرا�ض الدي�سلك�سيا ما ي�أت ي♦(�Shaywitz & Shay
: )witz, 2005
 �صعوبة يف القدرة على القراءة ،والتي تعود �إىل �أ�سباب
تتمثل يف �ضعف قدرة الطفل على تكوين التتابع ال�صحيح للمهارات
القرائية.
 �صعوبة يف القدرة على الكتابة ،وتعود �إىل �أ�سباب تتعلق
بالقدرة احلركية الدقيقة ،ونقل املادة املنظورة �إىل مادة حركية
مكتوبة �أو يف عجز يف الت�آزر الب�رصي احلركي �أو �إىل عجز القدرة
على �إدراك الرموز.
 ت�أخر ظهور الكالم ،ويق�صد بذلك ت�أخر ظهور الكلمة الأوىل
عند الطفل الذي يت�صف ب�صعوبات التعلم حتى �سن الثالثة.
 �سوء تنظيم وترتيب الكالم ،يق�صد بذلك �أن يتحدث الطفل
بجمل غري مفيدة.
 فقدان القدرة املكت�سبة على الكالم ،ويق�صد بذلك فقدان
القدرة على الكالم بعد تعلم اللغة وذلك ب�سبب �إ�صابة الدماغ
الوظيفية.
كما يرى الغايل (� )2014أن من �أهم مظاهر �صعوبات القراءة
(الدي�سلك�سيا) ما ي�أتي:
 اخللط بني كثري من احلروف نتيجة عدم التمييز بني
�أ�شكالها الكتابية والق�صور يف �إدراكها الب�رصي ،مثل اخللط بني (ج،
ح ،خ) � ،أو (ف ،ق) � ،أو (ط ،ظ) .
 �صعوبة �إدراك التطابق الفعلي بني عدد من الأ�صوات
واحلروف ،مثل (�ص بدل �س ،د بدل �ض ،ت بدل ط) .
 االرتباكات ال�صوتية ،بحيث ال يفرقون املجهورات عن
املهمو�سات ،مثل (�ض ،ب ،د ،ط ،غ ،ذ ،ز ،ع) بالن�سبة للمجهورات،
ثم (خ ،ف ،ث� ،س� ،ش ،ح ،هـ ،ط ،ت) بالن�سبة للمهمو�سات ،حيث
يرتكب بع�ض الطلبة �أخطاء ،مثل :ور�ضة بدل وردة.
 �صعوبة التمييز بني الكلمتني املت�شابهتني.
وي�شري الفرا (� )2017إىل �أن غالبية الطلبة ذوي �صعوبات
القراءة (الدي�سلك�سيا) يعانون من م�شكالت النطق والنمو اللغوي،
ومنها� :إ�سقاط الأ�صوات وا�ستبدالها ب�أ�صوات �أخرى ،واتقان مهارتي
احلذف وعدم الإ�ضافة ،وكذلك ال�رسعة يف النطق ،وعدم التمييز بني
احلروف ،والبطء والرتابة ،والكالم املتقطع غري كامل املعنى� ،أو
الكالم كلمة كلمة ،والعجز عن التنغيم والتعبري ال�صوتي عن املعنى.
ولقد تناولت العديد من الدرا�سات مو�ضوع مهارات القراءة
لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،فقد �أجرى الكند ()Elkind, 2003
بدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل الك�شف عن درجة
امتالك الطالب ذوي �صعوبات التعلم ملهارة ا�ستيعاب القراءة،
و�أثر ا�ستخدام احلا�سوب لتح�سني مهارة ا�ستيعاب القراءة لديهم.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )28طالب ًا من الطلبة ذوي �صعوبات

التعلم�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة امتالك الطالب ملهارة
ا�ستيعاب القراءة كانت منخف�ضة ،كما بينت النتائج فاعلية الربامج
احلا�سوبية يف حت�سني مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات
التعلم ،وذلك العتمادها على مناذج حماكاة تبني كيفية حركة
ال�شفاه ونطق احلروف.
و�أجرت عمرو والناطور ( )2006درا�سة يف الأردن هدفت
�إىل معرفة �أثر تن�شيط املعرفة ال�سابقة يف تنمية مهارة اال�ستيعاب
القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم من م�ستوى
ال�صف الرابع الأ�سا�سي.كما حاولت هذه الدرا�سة تعرف املهارات
التي ميتلكها الطلبة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا وطالب ًة
من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم الذين يقر�أون مب�ستوى ال�صف
الرابع الأ�سا�سي وامللتحقني بغرف امل�صادر ،وجرى توزيع �أفراد
العينة يف جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
الطلبة ميتلكون مهارة القراءة مب�ستوى منخف�ض ،كما بينت النتائج
فاعلية ا�ستخدام �أ�سلوب تن�شيط املعرفة ال�سابقة يف حت�سني مهارة
اال�ستيعاب القرائي يف م�ستوييه (احلريف واال�ستنتاجي) لدى الطلبة
ذوي �صعوبات التعلم ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة كذلك �إىل عدم وجود
�أثر للجن�س يف مهارات اال�ستيعاب القرائي لدى الطلبة.
كما و�أجرت الكثريي ( )2007درا�سة يف ال�سعودية هدفت
�إىل معرفة م�ستوى �صعوبة القراءة ومدى ت�أثري ا�سرتاتيجية القراءة
املتكررة ،وا�سرتاتيجية قراءة الكورال ،وا�سرتاتيجية قراءة االنطباع
الع�صبي يف حت�سني مهارة قراءة طالبات ال�صف الرابع الأ�سا�سي
ممن يعانني من �صعوبات يف القراءة.تكونت عينة الدرا�سة من
( )80طالبةً ،وزعن يف جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى �صعوبة القراءة كان مرتفع ًا لدى الطالبات،
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،ل�صالح
املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ،حيث بينت
النتائج �أن الأخطاء القرائية لدى املجموعة التجريبية التي تطبق
اال�سرتاتيجيات التدري�سية �أقل من املجموعة ال�ضابطة بدرجات
خمتلفة.
و�أجرى بروتوباب�س و�سكالومبكا�س (& Protopapas
 )Skaloumbak, 2007درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت
�إىل ت�شخي�ص حاالت العجز يف القراءة من خالل الفح�ص التقليدي
والفح�ص القائم على احلا�سوب.تكونت عينة الدرا�سة من ()261
طالب ًا وطالب ًة من الطلبة الذين تراوحت �أعمارهم بني ()14 - 12
�سنة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حاالت �صعوبات القراءة ت�شكل ما
ن�سبته ( )90%من التعلم واال�ستيعاب ،و�أن �صعوبة القراءة يف عملية
التعلم التقليدية تتمحور حول القراءة البطيئة وال�ضعف يف القراءة
والكتابة الدقيقة ،وذلك ب�سبب نق�ص التوجيه املنا�سب للطلبة الذين
يعانون من �صعوبة القراءة ،كما بينت النتائج �أن التعليم احلديث
القائم على ا�ستخدام احلا�سوب يك�شف عن الطلبة الذين يعانون من
�صعوبات يف القراءة ،وي�سهم يف تعليم الطلبة النطق اجليد ،ويعمل
على تطوير م�ستوى القراءة من ناحية التهجئة ،فالطالب الذي يتعلم
عن طريق احلا�سوب يتمكن من تهجئة الكلمات ،وذلك بف�ضل الربامج
التعليمية احلديثة التي يحتويها احلا�سوب.
وقامت �أبو دقة ( )2010بدرا�سة يف فل�سطني هدفت �إىل
الك�شف عن ن�سبة انت�شار �صعوبات تعلم القراءة يف ال�صفوف الثاين
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والثالث والرابع يف املرحلة الأ�سا�سية املختلطة يف حمافظة رام
اهلل مشكلة الدراسة وأسئلتها
والبرية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )1350طالب ًا وطالبةً.ا�ستخدم

يف هذه الدرا�سة مقيا�س حت�صيلي للك�شف عن املهارات القرائية،
ومقيا�س غري لفظي لقيا�س القدرات العقلية ،وقائمة امل�ؤ�رشات
ال�سلوكية املميزة للطلبة ذوي �صعوبات التعلم�.أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن مظاهر �صعوبات القراءة هي الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف ال�صفوف الثاين والثالث والرابع الأ�سا�سية،
وجاءت بدرجة مرتفعة.
و�أجرى العلوان والتل ( )2013درا�سة يف الأردن هدفت
�إىل الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج
يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من ذوي
�صعوبات التعلم يف مديرية تعليم عمان الرابعة.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )40طالب ًا وطالبةً ،اختريوا بطريقة ق�صدية ،وزعوا
يف جمموعتني ،جتريبية و�ضابطة.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى
�إعداد برنامج ي�ستند �إىل التعليم املربمج لتح�سني مهارات القراءة،
�إ�ضافة �إىل مقيا�س خا�ص الختبار مهارات القراءة املطلوبة�.أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن الطلبة ميتلكون مهارات القراءة بدرجة متو�سطة،
كما �أ�شارت النتائج �إىل فاعلية الربنامج التدريبي يف حت�سني تعلم
مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،كما بينت النتائج
وجود فروق يف مهارات القراءة لدى �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
ومبطالعة الدرا�سات ال�سابقة ،يالحظ تنوع الدرا�سات من حيث
�أهدافها ،فقد تناولت بع�ض الدرا�سات درجة امتالك الطالب ذوي
�صعوبات التعلم ملهارة ا�ستيعاب القراءة ،كدرا�سة الكند (Elkind,
 ، )2003وتناولت درا�سات �أخرى �أثر تن�شيط املعرفة ال�سابقة يف
تنمية مهارة اال�ستيعاب القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي �صعوبات
التعلم ،كدرا�سة عمرو والناطور (. )2006
كما تناولت بع�ض الدرا�سات ت�شخي�ص حاالت العجز يف
القراءة من خالل الفح�ص التقليدي والفح�ص القائم على احلا�سوب،
كدرا�سة بروتوباب�س و�سكالومبكا� س (�Protopapas & Skaloum
 ، )bak, 2007وتناولت بع�ض الدرا�سات ن�سبة انت�شار �صعوبات
تعلم القراءة يف ال�صفوف الثاين والثالث والرابع ،كدرا�سة �أبو دقة
(. )2010
ومبقارنة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقةُ ،يلحظ
اهتمام الدرا�سات ال�سابقة بالطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،بالإ�ضافة
�إىل اهتمامها بتناول مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات
التعلم ،وتنميتها ،ولكن مل تتناول هذه الدرا�سات ،وبخا�صة الدرا�سات
العربية ،االختالف يف مهارات القراءة بني الطلبة العاديني والطلبة
ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) .كما يلحظ عدم وجود درا�سات
�سابقة – على حد علم الباحثة  -تناولت هذا املو�ضوع� ،إن كان
يف البيئة العربية �أو املحلية ،بالرغم من �أهمية عينة الدرا�سة،
بالإ�ضافة �إىل �أهمية متغري مهارات القراءة.وهذا ما ترى الباحثة �أنه
مييز الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة ،التي اقت�رص
معظمها على تناول مهارات القراءة لدى ذوي �صعوبات التعلم دون
العاديني.وبناء على ذلك تتوقع الباحثة
وجود �أي مقارنة مع الطلبة
ً
�أن يكون لهذه الدرا�سة موقع ًا بني الدرا�سات ال�سابقة ،وانطالقة ملزيد
من الدرا�سات والبحوث �ضمن هذه املتغريات.
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تربز م�شكلة الدرا�سة من خالل تزايد �أعداد الطلبة الذين
يعانون من �صعوبات القراءة ،كون هذه الفئة من الفئات املنت�رشة
يف املدار�س ،ومن هنا تربز م�شكلة الدرا�سة يف ت�رسب هذه الفئة
من املدار�س نتيجة لل�صعوبات التي يواجهونها ،الأمر الذي يتطلب
�رضورة اال�ستجابة لهذه الفئة بال�شكل الذي يلبي حاجاتهم،
و�إجراء التعديالت والتغيريات الالزمة تزامن ًا مع التطورات العلمية
واملعرفية ،وا�ستجابة للتطورات التي انعك�ست من خالل الت�رشيعات
والقوانني واالتفاقيات الدولية ،التي �أكدت حق الأفراد ذوي
الإعاقة يف تلقي التعليم النوعي الذي يلبي حاجاتهم من معلمني
و�أخ�صائيني على درجة عالية من الكفاءة ،وبخا�ص ًة يف ظل التطور
العلمي واملعريف والتكنولوجي.
�أ�ضف �إىل ذلك ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف تنوع واختالف
هذه الفئات تبع ًا ملا تعانيه من �صعوبات يف القراءة ،الأمر الذي
يتطلب توفري الو�سائل والأ�ساليب التعليمية ،وبخا�ص ًة ما يرتبط
منها ب�إك�سابهم مهارات القراءة ،بهدف توفري �أف�ضل فر�ص التعلم
املنا�سبة التي تتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم ،وحت�سني م�ستواهم
الدرا�سي ،وامتالكهم ملهارات القراءة يف ظل ما ميتلكونه من قدرات،
ما ي�ساعد يف الو�صول �إىل �أف�ضل م�ستوى من التعليم لهذه الفئة من
الطلبة ،وهذا يتطلب الوقوف على مهارات القراءة لدى هذه الفئة من
الطلبة.وبالتحديد ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكّمن يف الإجابة عن الت�سا�ؤل
الرئي�س الآتي:
● ●هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05يف مهارات القراءة بني الطالب والطالبات (العاديني)
والطالب والطالبات (ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) ) ؟
ويتفرع عن الت�سا�ؤل الرئي�س الت�سا�ؤالت الفرعية الآتية:
 هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05يف مهارات القراءة بني الطلبة العاديني والطلبة ذوي
�صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) ؟
 هل يوجد هناك تفاعل ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05بني الطلبة العاديني ,والطلبة ذوي �صعوبات
القراءة (الدي�سلك�سيا) وكل من جن�سهم على مهارات القراءة؟

أهمية الدراسة
تكت�سب الدرا�سة احلالية �أهميتها من الدور الذي تلعبه مهارات
القراءة يف زيادة فاعلية التعلم وكفايته لدى الطلبة ذوي �صعوبات
القراءة ،وحت�سني كفاءتهم ،وعطائهم ،و�أدائهم.وتربز �أهمية الدرا�سة
يف جانبني ،وهما:
�Ú Úأوالً :اجلانب النظري
تربز �أهمية الدرا�سة النظرية من خالل ما �ستوفره من
معلومات حول مهارات القراءة الأكرث ا�ستخدام ًا لدى الطلبة ذوي
�صعوبات القراءة ،بالإ�ضافة �إىل ما �ستتو�صل �إليه من نتائج �ضمن
هذا املجال ،والتي ميكن �أن يفيد منها الطلبة ،والقائمون على تطوير
العملية التعليمية املرتبطة به�ؤالء الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل املعلمني
وتعرفهم على واقع الطلبة وقدراتهم مما ميكنهم من م�ساعدة الطلبة
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ذوي �صعوبات القراءة على امتالك خمتلف مهارات القراءة.
Ú Úثانياً :اجلانب التطبيقي
تكّمن �أهمية الدرا�سة يف اجلانب التطبيقي يف ظل النتائج
التي �ستتو�صل �إليها� ،إذا ما مت الأخذ بها ،ف�إنها �ست�سهم يف م�ساعدة
املعلمني على التعرف على �إمكانات الطلبة وما ميتلكونه من
مهارات القراءة ،وو�ضع الربامج والنماذج التعليمية التي متكنهم
من تنمية وتطوير هذه املهارات ،الأمر الذي �سوف ي�سهم يف حل
العديد من امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة ذوي �صعوبات القراءة،
وي�ساعد على م�شاركتهم يف العملية التعليمية ب�شكل �إيجابي ،ويحد
من ت�رسبهم من املدار�س.

التعريفات اإلجرائية
Ú Úمهارات القراءة :يق�صد بها يف الدرا�سة احلالية قدرة
طالب /طالبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي على لفظ كلمات وقراءة
جمل وتراكيب ق�صرية متنوعة مب�ساعدة ال�صورة وبدونها ،وتقا�س
بالدرجة املتحققة للطالب /الطالبة على اختبار القراءة اخلا�ص
بذلك.
Ú Úذوو �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا)  :هم الطلبة الذين
�أفرزهم منوذج حتديد الدي�سلك�سيا� ،إذ يظهرون انخفا�ض ًا ملحوظ ًا
على الأداء يف القراءة والكتابة ,ويعانون واحدة �أو �أكرث مما يلي:
دي�سلك�سيا ب�رصية ,دي�سلك�سيا �سمعية ,دي�سجرافيا ,غري ناجتة عن
تدن يف م�ستوى الذكاء� ,أو ا�ضطرابات ع�ضوية� ,أو حرمان بيئي.
ٍ
Ú Úالقدرة القرائية :متكّن الطالب من تعرف الكلمات ،والنطق
بها ،م�ضبوطة يف بنائها الداخلي ،و�ضبط �أواخرها منفردة ،ويف
�سياقها يف املادة املكتوبة �أو املطبوعة ،والتمكن من فهم املادة
املقروءة وحتليلها ،قراءة جهرية �أو قراءة �صامتة ،والإجابة عن
التدريبات الكتابية بخط وا�ضح ،ومقروء ومن�سق ،ومتثله العالقة
التي ح�صل عليها الطالب يف االختبار املعد لهذه الغاية.

حدود الدراسة
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف
الرابع امل�صنفني من ذوي �صعوبات القراءة يف املدار�س احلكومية
يف حمافظة �إربد.
 احلدود الزمنية :جرى تطبيق هذه الدرا�سة يف العام
الدرا�سي .2017 - 2016
أجريت هذه الدرا�سة يف املدار�س
 احلدود املكانية� :
ْ
احلكومية الأ�سا�سية يف حمافظة �إربد.

جمتمع الدراسة
يتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف
حمافظة �إربد وامللتحقني بغرف امل�صادر مبديريات الرتبية والتعليم
لرتبية �إربد الأوىل والثانية ،للعام الدرا�سي  ،2017 /2016وعدد
ه�ؤالء الطلبة ( )94طالب ًا وطالبة ،كما يتكون من طلبة ال�صف
الرابع الأ�سا�سي التي يوجد مبدار�سهم غرف م�صادر وجمموعهم
( )536طالب ًا وطالبة ،وقد جرى الت�أكد من عددهم بعد الرجوع �إىل

�إح�صائيات مديريات الرتبية والتعليم.
عينة الدراسة
بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )120طالب ًا وطالبة ،منهم
( )60طالب ًا وطالبة من ذوي �صعوبات التعلم ،و ( )60طالب ًا وطالبة
من متو�سطي التح�صيل ،حيث مت اختيار ما ن�سبته ( )5.25%من
جمتمع الدرا�سة.ولقد جرى اختيار املدار�س التي تطبق االختبار
فيها عن طريقة القرعة ،فبعد كتابة �أ�سماء املدار�س التي تتوفر فيها
�صفوف لغرف امل�صادر لل�صف الرابع الأ�سا�سي ،مت كتابة �أ�سماء هذه
املدار�س يف ق�صا�صات ورق و�سحبها لتطبيق االختبار بها.وبعد
�إجراء لقاءات متعددة مع معلم اللغة العربية لتحديد عينة الدرا�سة،
مت �أخذ ك�شف ب�أ�سماء الطلبة الذين يعانون من �صعوبات قرائية،
وبالتحديد بغرف م�صادر املدار�س التي اختيارها عن طريق القرعة،
ومت كتابة �أ�سماء ه�ؤالء الطلبة على ق�صا�صات الورق الختيار عينة
منها تتكون من ( )60طالب ًا وطالبة.
وللت�أكد من عينة طلبة �صعوبات القراءة ،فقد �أجريت اختبارات
تخ�ص طلبة �صعوبات القراءة ،وجمموعة من االختبارات الإدراكية
التي طورت يف كلية الأمرية ثروت ،وقد اختري ( )60طالب ًا وطالب ًة
من طلبة �صعوبات القراءة�.أما الطلبة متو�سطي التح�صيل الدرا�سي،
فقد جرى اختيارهم مب�ساعدة معلم /معلمة اللغة العربية من خالل
تقدمي ك�شوفات العالمات للطلبة يف مادة اللغة العربية واختيار
الطلبة مبدئي ًا ممن تنح�رص عالماتهم بني ( ، )80 – 70ومت كتابة
�أ�سماء ه�ؤالء الطلبة على ق�صا�صات ورق مت �سحبها ع�شوائي ًا وكانت
العينة تتكون من ( )60طالب ًا وطالبة.
أداة الدراسة
قامت الباحثة باالطالع على الأبحاث والدرا�سات التي �أجريت
يف هذا ال�سياق ،وجرى ت�صميم الربنامج على �أ�س�س املنهاج العادي
الذي تطلب من الباحثة �أن يكون على معرفة بخ�صائ�ص و�صفات
طلبة ال�صعوبات القرائية.يهدف هذا الربنامج �إىل التمييز بني الطلبة
العاديني وذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) يف �صفوف الرابع
الأ�سا�سي يف مهارات وخ�صائ�ص القراءة.ومن �أجل قيا�س درجة
انطباق هذه اخل�صائ�ص على الطالب ،وتعرب عن مدى وجود هذه
ال�صفة فقد جرى �صياغة عبارات تنطبق ،ال تنطبق.
ومن �أجل قيا�س هذه ال�صفات عند الطلبة و�ضع عدد من
الأ�سئلة التي حتقق هذا الغر�ض ،بحيث و�ضع �س�ؤال واحد على الأقل
لقيا�س كل فقرة يف الأداة ،وقد روعي يف و�ضع الأ�سئلة �أن تتنا�سب
يف م�ستواها طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي و�أن تكون �ضمن املنهاج،
وقد حاولت الباحثة التنويع يف الأ�سئلة.
تكونت �أداة الدرا�سة من ( )27فقرة موزعة على �أبعاد ثالثة:
Ú Úالبعد الأول� :أخطاء يف التعرف �إىل احلرف والكلمة.
Ú Úالبعد الثاين� :أخطاء يف اال�ستيعاب القرائي.
Ú Úالبعد الثالث� :أخطاء يف العادات واال�سرتاتيجيات القرائية.
إجراءات تطبيق االختبار
 قامت الباحثة بتوزيع ن�سخ على املفحو�صني تت�ضمن
الأ�سئلة ،وذلك بعد القيام بزيارات عديدة �إىل الطلبة من �أجل التعرف
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مهارات القراءة لدى الطلبة العاديني وذوي صعوبات القراءة (الديسلكسيا) في الصف الرابع
في املدارس احلكومية األساسية في محافظة إربد :دراسة مقارنة

عليهم و�إعطائهم فكرة من نوعية الفح�ص الذي �سيتم �إجرائه مع
الت�أكيد للطلبة �أن هذا الفح�ص ال يجري مبوجبه تقييم قدراتهم
وم�ستواهم التح�صيلي؛ بل �أن املو�ضوع يعود �إىل نتائج تت�صل
بالفاح�ص فقط ،ل�ضمان الراحة النف�سية للمفحو�ص وعدم قلقه �أو
خوفه �أثناء ت�أديته االختبار.
 يقع تعريف ال�صفات واخل�صائ�ص املنوي قيا�سها من
خالل ال�س�ؤالني الأول والثاين من االختبار تعريف ًا �إجرائي ًا كما ي�أتي:
 احلذف :مييل الأطفال �إىل حذف الكلمات يف القراءة �أو
�أحيان ًا يحذفون �أجزاء من الكلمة املقروءة ف�إذا كانت العبارة يف
الكتاب «ذهبت �إىل املدر�سة» وقر�أها الطفل« :ذهب �إىل املدر�سة»
ف�إن الطفل بذلك يكون قد حذف حرف التاء.
 الإدخال والإ�ضافة� :أحيان ًا يدخل الطفل كلمة �إىل ال�سياق
لي�ست موجودة �أ�صالً ،فقد يقر�أ «ا�شرتى التاجر فواكه وخ�ضار» حني
ال ي�شمل الن�ص على كلمة خ�ضار.
 الإبدال :يف هذه احلالة يقوم الطفل ب�إبدال كلمة ب�أخرى
مثل «عماد طالب جمتهد» بد ًال من «عماد طالب ن�شيط».
 التكرار� :أن بع�ض الأطفال يكررون كلمات �أو جمل خا�صة
حني ت�صادفهم كلمة ال يعرفونها مثل «يقر�أ الطالب جدول درو�سه»
فقد يقر�أ اجلملة» يقر�أ الطالب...يقر�أ الطالب...ومن ثم يتوقف عن
�إكمال اجلملة لأنه ال ي�ستطيع قراءة (جدول درو�سه) .
 حذف �أو �إ�ضافة �أ�صوات :قد يحذف الطفل �أ�صوات ًا �أو
ي�ضيف �أ�صوات ًا �إىل الكلمة التي قر�أها.
 الأخطاء العك�سية :قد مييل الطفل لقراءة الكلمة بطريقة
عك�سية.
 القراءة ال�رسيعة وغري ال�صحيحة� :أن بع�ض الأطفال
يقر�ؤون املادة التعليمية ب�شكل �رسيع وتكرث �أخطائهم عند حذف
الكلمات التي ال ي�ستطيعون قراءتها.
 القراءة البطيئة (كلمة  -كلمة) � :أن بع�ض الأطفال يقر�ؤون
ببطء وذلك على �شكل (كلمة  -كلمة)  ,وقد تكون تلك مبثابة عادة
بالن�سبة لهم وذلك نتيجة الرتكيز على تف�سري الرموز.
 نق�ص الفهم� :أن بع�ض الأطفال يركزون على تف�سري رموز
الكلمات ويعطون انتباه ًا قلي ًال للمعنى.
◄◄يف ال�س�ؤال الأول :ن�ص (العي�ش الكرمي) وال�س�ؤال الثاين
(�أحبك يا وطني) يطلب من املفحو�ص (�أن يقر�أ ن�ص العي�ش كرمي)
قراءة �أوىل ت�ساعد على فهم الن�ص ،ويف املرة الثانية يقر�أ املفحو�ص
الن�ص ب�صوت م�سموع وبت�أنى ،وعلى ن�سخة الفاح�ص يتم ت�سجيل
الأخطاء القرائية التي يقع فيها الطالب ،مع مراعاة الطالب الذي
ال ي�ستطيع القراءة نهائياً ،فقد �أعطيت له مدة ترتاوح بني ()7 - 4
دقائق ملحاولة القراءة مب�ساعدة الباحثة ،وعند عجز الطالب ُينتقل
�إىل ال�س�ؤال الثاين.
وقد جرى �إعداد ال�س�ؤالني الأول والثاين ليقي�سا ال�صفات
واخل�صائ�ص التالية (احلذف ،الإ�ضافة ،الإبدال ،التكرار ،الت�سوية) .
ومن خالل امل�شاهدة املبا�رشة ،يتم التعرف على جمموعة
من ال�صفات لدى الطالب ،مثل� :صعوبة يف التعرف على عالمات
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الرتقيم ،وقراءته بطيئة ،ويتثاءب يف �أثناء القراءة ،وينفر من القراءة
وال ي�ستمتع بها ،ويرتدد يف بداية قراءته ،ويتعب وي�شعر بالإجهاد
بعد القراءة.
◄◄ويف ال�س�ؤال الثالث� :أقر�أ اجلملة الواردة و�أقوم بقراءة
االختيارات و�أو�ضح للطلبة �أن اختيار رقم ( )1هو ال�صحيح لأن
حرف (�س) هو ما يكمل الكلمة املوجودة يف ال�س�ؤال (املدار�س) وبعد
ذلك �أقر�أ لهم اجلمل اخلم�سة الواردة مع االختبارات مع �إعطائهم
الوقت الكايف لتحديد رقم االختبار ال�صحيح.
وقد �أُعِ ّد هذا ال�س�ؤال لتحديد الطلبة الذين يجدون �صعوبة
يف التعريف بني الأحرف املت�شابهة كتابة يف �أثناء قراءتها ويف
الت�صحيح يجري و�ضع ( )Xللطالب الذي �أخط�أ يف الإجابة و ()ü
للطالب الذي �أجاب ب�صورة �صحيحة.
◄◄ويف ال�س�ؤال الرابع يقوم املفحو�ص بقراءة الكلمات الواردة
يف ال�س�ؤال ويطلب من �أن يقر�أ الكلمات (كلمتني ،كلمتني) و�إذا �أخط�أ
يف املرة الثانية يتم ت�سجيل الإجابات لكل جمموعة (� )üأو (. )X
وقد �أُعِ ّد هذا ال�س�ؤال لتحديد قدرة الطالب التفريق بني الأحرف
والكلمات املت�شابهة �صوت ًا يف �أثناء قراءتها.
◄◄يف ال�س�ؤال اخلام�س :يقوم املفحو�ص بقراءة الكلمات يف
املثال ويو�ضح للطلبة �أنه مت و�ضع دائرة حول كلمة (قلم) لأنها
خمالفة وحتذف عن املجموعة (توت ،برتقال ،تفاح) وهي �أنواع
فاكهة� ،أقر�أ الكلمات الواردة يف املجموعات من ( )10 - 1الواردة
يف ال�س�ؤال اخلام�س و�أعطي للطلبة الوقت الكايف لتحديد الكلمة
املخالفة.
لتعرف مقدرة الطالب على الفهم واال�ستيعاب.
و�أُعِ ّد هذا ال�س�ؤال ّ
◄◄ويف ال�س�ؤال ال�ساد�س� :أطلب من املفحو�ص �أن يقر�أ ب�صوت
م�سموع وبت�أن �أزواج الكلمات الواردة يف ال�س�ؤال من ()10 - 1
و�أو�ضح لهم املطلوب هو حتديد �أزواج الكلمات املت�شابهة بو�ضع
�إ�شارة (� )üأو ( )Xلكل زوج من الكلمات الواردة يف ال�س�ؤال.
هذا ال�س�ؤال لتحديد قدرة الطالب على القراءة ب�شكل �صحيح
مع التفريق بني الأحرف املت�شابهة �صوت ًا �أثناء قراءتها والكلمات
املت�شابهة �صوت ًا �أثناء قراءتها ،لتحديد قدرته على حتديد الكلمات
املكتوبة بطريقة معكو�سة.
◄◄وقد �أُعِ ّد ال�س�ؤال ال�سابع :يطلب من املفحو�ص �أن يقر�أ
ب�صوت م�سموع اجلمل الواردة يف ال�س�ؤال ال�سابع من ()5 - 1
و�أو�ضح لهم �أن املطلوب هو تكوين جملة مفيدة من هذه الكلمات
املبعرثة.و�أعطي لهم وقت ًا كافي ًا لتكوين اجلمل وكتابتها يف الفراغ
املخ�ص�ص لها.
لتعرف قدرة الطالب يف القراءة التف�سريية
و�أُع ّد هذا ال�س�ؤال ّ
وا�ستدعاء احلقائق بطريقة مت�سل�سلة.فتكوين جملة من جمموعة
كلمات (�أول /كان /الأموية /خلفاء /معاوية /الدولة) .تتطلب �أن
تكن عند الطالب قدرة على حتديد املعلومة املطلوبة من هذه الكلمات
وترتيب الكلمات بطريقة �صحيحة لتكوين املعلومة املطلوبة.
◄◄ال�س�ؤاالن الثامن والتا�سع :يطلب من املفحو�ص �أن يقر�أ
الن�ص الوارد يف ال�س�ؤالني الثامن والتا�سع مرتني ،من �أجل فهم
الأفكار الواردة يف هذا الن�ص ،و�إذا مل ي�ستطع الطالب القراءة تقوم
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الباحثة مب�ساعدته ،ويعطي املفحو�ص الوقت الكايف للتفكري و�إعطاء
الأفكار الواردة الن�ص.وبعد قراءة الن�ص وحماولة ا�ستيعابه �أو�ضح
للطلبة بعد قراءة الأ�سئلة من ( )4 - 1الواردة يف ال�س�ؤال الثامن
�أن املطلوب هو و�ضع دائرة حول الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال من
االختيارات الواردة وكذلك و�ضع الإجابة ال�صحيحة للأ�سئلة من
( )3 - 1الواردة يف ال�س�ؤال التا�سع.
� ُأوعِ ّد ال�س�ؤاالن الثامن والتا�سع لتحديد قدرة الطالب يف
ا�ستدعاء احلقائق الأ�سا�سية يف الن�ص ،ومن ثم متابعة الطالب �أثناء
القراءة لتحديد اخل�صائ�ص التي تنطبق عليه ،مثل :نفور من القراءة
وعدم ا�ستماع ،وتردد وتثا�ؤب وغريها من اخل�صائ�ص وال�صفات
التي يتم حتديدها عن طريق امل�شاهدة واملتابعة املبا�رشة.

التي هدفت �إىل قيا�س (االختالفات بني الطلبة العاديني وطلبة
(الدي�سلكي�سا) على مهارات القراءة يف ال�صف الرابع)  ،جرى تطبيق
معادلة كرونباخ �ألفا ,وقد بلغت قيمة ثبات كرونباح �ألفا ()0,951
وهي قيمة ثبات عالية ومقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
معايري التصحيح
Ú Úالأ�سئلة ( )4 ,2, 1جرى تثبيت نتائج الطلبة لهذه الأ�سئلة
عن طريق املالحظة لتكرار الأخطاء يف �أداء الطلبة لكال املجموعتني
من خالل ر�صد ومالحظة الفاح�ص نف�سه لكال املجموعتني
(العاديني ،ال�صعوبات) .
Ú Úالأ�سئلة ( )10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3تكون نتيجة الت�صحيح
لهذه الأ�سئلة �إما (�صفر) يف حال �أجاب الطالب �إجابة خاطئة ،و ()1
�إذا كانت �إجابة الطالب �صحيحة.من خالل البدائل املو�ضوعة لكل
�س�ؤال.

◄◄يف ال�س�ؤال العا�رش :يقر�أ الفاح�ص اجلمل الع�رش ب�صوت
وا�ضح �أمام املفحو�ص ،بعد �أن يجري تو�ضيح طريقة الإجابة من
خالل املثال يذهب الن�سا �إىل احلج يف �شهر�(...شوال ،حمرم ،ذي
احلجة) .

إجراءات الدراسة

وجرى و�ضع دائرة حول ذي احلجة لإنهاء الإجابة ال�صحيحة
للجملة اقر�أ اجلمل ب�صوت وا�ضح و�أعطى للطلبة وقت ًا كافي ًا لتحديد
الإجابة ال�صحيحة.وقد �أُعِ ّد هذا ال�س�ؤال لتحديد قدرة الطالب يف الفهم
واال�ستيعاب.

 �إح�ضار قائمة ب�أ�سماء املدار�س احلكومية الأ�سا�سية
التابعة ملديرية تربية �إربد الأوىل والثانية يف حمافظة �إربد ،والتي
يوجد بها غرف م�صادر تعليمية للطلبة ذوي �صعوبات التعلم
(لل�صف الرابع الأ�سا�سي) .

صدق األداة

 اختيار املدار�س التي جرى تطبيق االختبار بها عن طريق
ال�سحب الع�شوائي من جمموعة �أوراق حتوي �أ�سماء املدار�س ,وعند
للتعرف على الطلبة
حتديد املدار�س قامت الباحثة بزيارة ميدانية
ّ
وتطبيق االختبار ب�شكل فردي على كل طالب من عينة الدرا�سة.

ني بالأداة التي �أعدها الباحث ح�سني ( )1999يف بحث
ا�س ُتع َ
م�شابه بعنوان (�صعوبات القراءة (الدلي�سيلكيا) على عينة �أردنية
من طلبة ال�صف الرابع) والتي يرهن الباحث على ثباتها و�صدقها
مع تطوير هذه الأداة مبا يتالءم مع التطورات احلديثة التي �أعدت
لقيا�س �صعوبات القراءة لطلبة (الدي�سلكي�سا) .
كانت حم�صلة احلذف والإ�ضافة والتعديل ،ا�ستبانة مكونة
من ( )35فقرة ،وجرى التحقق من �صدق الأداة و�شمولها جلوانب
املُراد قيا�سها ومنا�سبتها مل�ستوى الطلبة مو�ضوع الدرا�سةُ ،قدمت
الأداة على �شكل ا�ستبانة �إىل جلنة مكونة من ( )7حمكمني من �أهل
االخت�صا�ص واخلربة يف جمال الرتبية اخلا�صة والقيا�س والنطق
واملناهج.
وطلب من جلنة التحكيم قراءة فقرات الأداة لبيان �شموليتها
ملو�ضوع البحث ،و�إ�ضافة فقرات منا�سبة �أو التعديل عليها مع
تو�ضيح ال�سبب ،وحذف فقرات من الأداة مع بيان �سبب حذفها.
وكانت املح�صلة النهائية بعد ا�ست�شارة جلنة املحكمني وحذف
وتعديل و�إ�ضافة ما اتفاق عليه ،ا�ستبانة مكونة من ( )27فقرة.
ثبات األداة

 اختيار العينة التي طبقت عليها الدرا�سة عن طريق ال�سحب
الع�شوائي لق�صا�صات زرق حتوي �أ�سماء الطلبة بعد ذلك قامت
الباحثة بتطبيق االختبار مب�ساعدة معلم غرفة امل�صادر ومعلم اللغة
العربية ،واعتمدت النتائج بالدرجة الأوىل على املالحظة املبا�رشة
للطلبة �أثناء �إجراء االختبار وبالدرجة الثانية على تدوين نتائج
الطلبة يف الأ�سئلة التي طلب من املفحو�ص الإجابة عليها.

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول الفرعي :هل توجد فروق ذات
داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف مهارات القراءة
بني الطلبة العاديني الطلبة ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى تطبيق اختبار (ت) على كل
مهارة من مهارات القراءة ،وذلك للك�شف عن الفروق بني الطلبة
العاديني والطلبة ذوي �صعوبات القراءة يف هذه املهارات ،واجلدول
( )1يبني ذلك.

بغر�ض الت�أكد من ثبات �أداة القيا�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة
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جدول ()1
نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات القراءة (الديسلكسيا) في مهارات القراءة

الرقم

حالة الطالب

اخلا�صية (املهارة)

عادي �صعوبات

يعيد قراءة بع�ض ال�سطور �أو يقفز عن بع�ضها (التكرار)

عادي
�صعوبات

ي�ضيف حرف ًا �أو كلمة غري موجودة (الإ�ضافة)
يبدل احلروف يف �أثناء قراءتها (الإبدال)

عادي �صعوبات

يتعب وي�شعر بالإجهاد بعد القراءة

عادي �صعوبات

يفرك عينيه وب�شدة يف �أثناء القراءة
لديه �صعوبة يف تركيب احلروف لت�شكيل كلمة
ال ي�ستطيع التفريق بني احلروف املت�شابهة كتابة �أثناء قراءتها مثل (ب ,ت ,ث) (ع,
غ) (ح ,خ ,ج)
ال ي�ستطيع التفريق بني احلروف املت�شابهة �صوت ًا �أثناء قراءتها مثل (ت ,ط) (ظ ,ذ)
يتثاءب يف �أثناء القراءة
ينفر من القراءة وال ي�ستمع بها

عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي �صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات

يرتدد يف بداية قراءته
قراءته بطيئة وتعتمد على التعرف على الكلمة نف�سها وعدم معرفة الفكرة
قراءته التف�سريية �ضعيفة �أو معدومة
لديه �صعوبة يف ا�ستدعاء احلقائق الأ�سا�سية يف الن�ص
ت�شويه الكلمات �أثناء قراءتها (الت�شويه)
يظهر بو�ضوح بوقفاته الطويلة على ال�سطر �أثناء يف قراءته له
يحذف حرف �أو كلمة موجودة بالن�ص (احلذف)
تعرف عالمات الرتقيم
لديه �صعوبة يف ّ
تعرف نظام الفقرات
لديه �صعوبة يف ّ
يفقد ب�شكل متكرر املوقع الذي ي�صله �أثناء القراءة
ال يقر�أ الكلمة �إذا قدمت يف �سياق يف حني يقر�أها �إذا قدمت لوحدها
لديه �صعوبة يف الفهم
لديه �صعوبة يف ا�ستدعاء الأحداث ب�شكل مت�سل�سل
يقر�أ الكلمات بطريقة معكو�سة �أو مقلوبة
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العدد
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

املتو�سط
احل�سابي
4,4167
2,1167
0,4167
8,6000
4,4167
2,1167
0.8330
2.5000
0,833
2.6670
4,4167
2,1167
4,4167
2,1167
5.8330
9,0667
1,6167
16,5500
11,3333
18,7167
18,7167
11,3333
4.1670
8,6000
5.8330
9.0667
4.1670
8,6000
4,0000
18,0667
0,1000
0,3167
11,0067
2,0500
4,4167
2,1167
4,4167
2,1167
0,1000
0,3167
0,1167
0,1500
6,3500
14,3833
17,9167
3,3667
0,1667
0,1833

االنحراف
املعياري
0,671
0,846
0,561
2,077
0,671
0,846
2.790
4.370
0,279
0,446
6.710
8.460
6.710
8.460
0,809
2,246
1,627
0.982
1,010
1,538
1,010
1,548
5.610
2,077
8090
2,246
5.610
2,077
1,657
1,133
0,0303
0,469
0,885
1,556
0,671
0,846
0,671
0,846
0,303
0,469
0,324
0,360
0,481
2,443
1,229
1,484
0,367
0,390

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

06,50

0,000

29,47

0,000

06,50

0,000

2,49

0.140

2,56

0,008

16,50

0,000

16,50

0,000

27,52

0,000

60,86

0,000

30,95

0,000

30,95

0,000

29,47

0,000

27,52

0,000

29,47

0,000

54,28

0,000

3,01

0,003

39,24

0,000

16,50

0,000

16,50

0,000

3,01

0,003

0,53

0,595

34,23

0,000

46,28

0,000

0,24

0,812
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الرقم

اخلا�صية (املهارة)
ي�ضع �أو يحرف كتابه ودفرته ب�شكل غري طبيعي �أثناء القراءة فيه
مي�سك الكتاب �أو الدفرت على مقربة من العني يف �أثناء القراءة
يحرك ج�سمه �أثناء القراءة (يتمايل �إىل الأمام �أو اخللف �أو الي�سار)

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )1وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف مهارات القراءة (اخل�صائ�ص) بني الطلبة
العاديني ،والطلبة ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا)  ،ل�صالح
الطلبة العاديني ،وجاءت ( )7خ�صائ�ص من �أ�صل ( )27خا�صية
بدرجة مرتفعة.وجاءت خا�صية «التثا�ؤب يف �أثناء القراءة» يف
املرتبة الأوىل ،حيث �سجلت �أعلى داللة �إح�صائية عن م�ستوى
( ،)α=0.05وبلغت قيمة ت ( .)60,78وتعزو الباحثة هذه
النتيجة لأ�سباب كثرية ،فالطالب الذي ينفر من القراءة وال ي�ستمتع
بها لكرثة الأخطاء التي يقع بها ُي�صاب بحالة من التعب وامللل,
فهو غري قادر على ا�ستيعاب ما يقر�أ من جمل وال ي�ستطيع متييز
احلروف من بع�ضها البع�ض؛ فاحلروف املت�شابهة �صوت ًا ال ي�ستطيع
التفريق بينها ,واحلروف املت�شابه كتاب ًة ال ي�ستطيع التمييز بينها,
وال ي�ستطيع التوقف ح�سب عالمات الرتقيم الواردة يف الن�ص� ،إذن
فهو غري قادر على القراءة ب�شكل �صحيح ،وكرثة الأخطاء التي يقع
بها ت�ؤدي بالطالب �إىل حالة من النعا�س وامللل ،وتظهر نتائج
هذه العوامل على �شكل تثا�ؤب �أثناء القراءة.وقد �أ�شار بروتوباب�س
و�سكالومبكا�س (� )Protopapas & Skaloumbak, 2007إىل �أن
�صعوبة القراءة يف عملية التعلم التقليدية تتمحور حول القراءة
البطيئة وال�ضعف يف القراءة والكتابة الدقيقة ،ما ي�ؤدي �إىل وقوع
الطالب يف الأخطاء املتكررة.
وجاءت خا�صية “الت�شويه” يف املرتبة الثانية� ،إذ �سجلت
داللة �إح�صائية مرتفعة عن م�ستوى ( ،)α=0.05وبلغت قيمة ت
(. )54,28وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن طفل الدي�سلك�سيا
امل�صاب ب�صعوبات النطق ال ي�ستطيع الإدراك واال�ستيعاب ب�شكل
�صحيح ،حيث ينطق احلروف والكلمات ب�شكل معكو�س ،فيقر�أ (ذهب)
ب�شكل معكو�س (بهذا)  ،وهي كلمة غري مفهومة حتى بالن�سبة للطفل
العادي ،لأنها كلمة م�شوهة وغري مفهومة ،لذلك ال بد من ا�ستخدام
بع�ض الربامج التي قد ت�ساعد الطالب على نطق الكلمات بال�شكل
ال�صحيح.وقد �أكد الكند ( )Elkind, 2003على �أن الربامج احلا�سوبية
الفعالة ت�ساعد يف حت�سني مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات
التعلم ،وذلك العتمادها على مناذج حماكاة تبني كيفية حركة
ال�شفاه ونطق احلروف.
بينما جاءت يف املرتبة الثالثة خا�صية “ا�ستدعاء اخل�صائ�ص
ب�شكل مت�سل�سل”� ،إذ �سجلت داللة �إح�صائية مرتفعة عن م�ستوى
( ،)α=0.05وبلغت قيمة ت ( . )46,28وميكن تف�سري هذه النتيجة
�إىل اخل�صائ�ص ال�سلوكية واللغوية لأطفال ذوي �صعوبات القراءة،
والتي ت�ؤدي �إىل عدم قدرة الأطفال امل�صابني بالدي�سلك�سيا على
ا�سرتجاع البيانات ب�شكل مت�سل�سل ،فه�ؤالء الطلبة يعانون �ضعف ًا
يف القراءة ب�سبب عدم ن�ضجهم املالئم لعمرهم الزمني ،وعدم القدرة

حالة الطالب

العدد

عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات
عادي
�صعوبات

60
60
60
60
60
60

املتو�سط
احل�سابي
0,1167
0,1500
0,1667
0,1000
0,1333
0,3167

االنحراف
املعياري
0,234
0,360
0,367
0,303
0,342
0,419

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

0,53

0,595

1,07

0,287

2,42

0,016

على اال�ستيعاب وحتليل الن�صو�ص �أو اجلمل ،كما �أن الطلبة الذين
يعانون من �صعوبات يف القراءة يحتاجون �إىل �أ�سلوب معني يف
التدري�س يت�ضمن جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي ت�ساعدهم يف
تنمية مهارة اال�ستيعاب القرائي.ولقد �أ�شار عمرو والناطور ()2006
�إىل فاعلية ا�ستخدام �أ�سلوب تن�شيط املعرفة ال�سابقة يف حت�سني
مهارة اال�ستيعاب القرائي يف م�ستوييه (احلريف واال�ستنتاجي) لدى
الطلبة ذوي �صعوبات القراءة.
وجاءت يف املرتبة الرابعة خا�صية «احلذف»� ،إذ �سجلت
داللة �إح�صائية مرتفعة عن م�ستوى ( ،)α=0.05وبلغت قيمة ت
(. )39,24وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن طالب �صعوبات القراءة
ال ي�ستطيع التمييز بني احلروف ،لذلك فهو ي�ضطر حلذف ما �أمكن
لالنتهاء من قراءة الن�ص ،فهو ال يتقن قراءة احلروف لأنه يجد
�صعوبة يف متييز احلروف املت�شابهة بني احلروف املت�شابهة كتابةً،
كاحلروف (ب ,ت ,ث) ( ،ح ,خ ,ج) (ع ,غ)  ,لذلك ال ميتلك �أ�سا�سيات
عملية القراءة ال�صحيحة ,وهذا يجعله م�ضطراً �إىل حذف ما ميكن من
احلروف والكلمات التي تبدو مبهمة �أمامه يف الن�ص.وهذا ما ي�ؤكده
الفرا ( ، )2017حني �أ�شار �إىل �أن غالبية الطلبة ذوي �صعوبات
القراءة (الدي�سلك�سيا) يعانون من م�شكالت النطق والنمو اللغوي،
ومنها :اتقان مهارتي احلذف وعدم الإ�ضافة.
وجاءت يف املرتبة اخلام�سة خا�صية «�صعوبة يف الفهم»،
�إذ �سجلت داللة �إح�صائية مرتفعة عن م�ستوى ( ،)α=0.05وبلغت
قيمة ت (. )43,32وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن طفل
�صعوبات القراءة ي�ستطيع التفكري احل�سي امللمو�س ،ولكنه يجد
�صعوبة يف التفكري املجرد ،وكما �أنه يواجه م�شكالت يف القدرة على
الرتكيز وتنظيم �أفكاره وتطبيقها ،بالإ�ضافة �إىل عدم القدرة على
ثم ،ف�إن من امل�ؤكد
�إدراك حقيقة ما تعنيه احلروف (الرموز)  ،ومن ّ
�أن الطالب ذوي ال�صعوبات يف القراءة �سيجد �صعوبة يف الفهم.
كما جاءت يف املرتبة ال�ساد�سة خا�صيتان ،وهي“ :الرتدد
يف بداية القراءة” ،و”�أن الطالب ذو ال�صعوبات ينفر من القراءة
وال ي�ستمتع بها” ،حيث �سجلتا داللة �إح�صائية مرتفعة عن م�ستوى
( ،)α=0.05وبلغت قيمة ت (. )30.95وميكن تف�سري هذه النتيجة
�إىل �أن طفل الدي�سلك�سيا ي�شعر بالإحباط ب�سبب عدم قدرته على
القراءة ,فهو لديه ت�أخر يف عملية املعاجلة الب�رصية وال�صوتية,
فلي�س هنالك تنا�سق بني حركة العني واليد ,كما �أنه يبدل احلروف
املت�شابهة ,ويكرر احلروف والكلمات ليت�أكد من �صحتها ,ويفتقد �إىل
عن�رص الطالقة يف القراءة والقدرة على التهجئة ال�صحيحة ,لذلك
فهو يحتاج وقت ًا طويالً ،حتى يقرر البدء يف القراءة ،لذا فهو بطيء
ويحتاج �إىل ت�صويب الأخطاء املتتالية التي يقع بها ،و�سوف ي�شعر
بالتعب والإجهاد بعد القراءة ,ومن ناحية نف�سية �سيتعر�ض للنقد
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مهارات القراءة لدى الطلبة العاديني وذوي صعوبات القراءة (الديسلكسيا) في الصف الرابع
في املدارس احلكومية األساسية في محافظة إربد :دراسة مقارنة

وت�صويب الأخطاء ب�شكل متتالٍ مما يجعله ي�شعر بالنق�ص.وعندما
تطلب من طالب الدي�سلك�سيا القراءة ،يرى �أمامه �صفحات ممتلئة
بالطباعة ،وهو غري قادر على متييز �صور احلروف والكلمات لتكوين
كلمات وجمل منا�سبة ،ويرى املعلومات خمتلفة �أمامه يف كل مرة،
لذلك جتده ينفر من عملية القراءة وال ي�ستمتع بها ،وقد يكون تكرار
الأخطاء و�شدة تعر�ضه لت�صويب الأخطاء التي يقع بها ،ي�ؤدي به �إىل
�ضعف الثقة بالنف�س ،فهو لن يجد التعزيز املنا�سب الذي ي�ساعده يف
�إمتام عملية القراءة املطلوبة منه ب�شكل عام.
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين الفرعي :هل يوجد هناك تفاعل

أ.أسمهان محمود القرعان

ذو داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني الطلبة
العاديني ،والطلبة ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) ) وكل من
جن�سهم على مهارات القراءة؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،جرى ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،وا�ستخدام اختبار (ت) للتعرف على مهارات القراءة التي
ظهر فيها فروق فردية ودالة �إح�صائي ًا لدى الطلبة العاديني والطلبة
ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سلك�سيا) تبع ًا جلن�سهم ،واجلدول ()2
يبني ذلك.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية ونتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات القراءة (الديسلكسيا) في مهارات أو خصائص القراءة تبعاً لجنسهم

قيمة (ت)

اخلا�صية (املهارة)

املتو�سط احل�سابي

الرتبة

رقم اخلا�صية

1

9

يتثاءب يف �أثناء القراءة

2

15

الت�شويه

54,28

3

23

لديه �صعوبة يف ا�ستدعاء الأحداث ب�شكل مت�سل�سل

46,28

17,9167

4

17

احلذف

39,24

11,1167

2,0500

5

22

لديه �صعوبة يف الفهم

34,22

6,3500

14,3833

7,3834

6

10

ينفر من القراءة وال ي�ستمتع بها

30,95

11,3333 18,7167

7,3834

7

11

يرتدد يف بداية قراءته

30,95

11,3333 18,7167

7,3834

8

2

ي�ضيف حرف ًا �أو كلمة غري موجودة (الإ�ضافة)

29,47

0,4167

8,6000

8,8133

9

12

قراءته بطيئة وتعتمد على معرفة الكلمة وعدم معرفة الفكرة

29,47

0,4167

8,6000

8,1833

10

14

لديه �صعوبة يف ا�ستدعاء احلقائق الأ�سا�سية يف الن�ص

29,47

0,4167

8,6000

8,1833

11

8

ال ي�ستطيع التفريق بني احلروف املت�شابهة �صوت ًا يف �أثناء قراءتها مثل (ت ،ط)
( ،ظ ،ذ)

27,52

0,5833

9,0667

8,4834

12

13

قراءته التف�سريية �ضعيفة �أو معدومة

27,52

0,5833

9,0667

9,4834

13

1

يعيد قراءة بع�ض ال�سطور �أو يقفز عن بع�ضها (التكرار)

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

14

3

يبدل احلروف يف �أثناء قراءتها (الإبدال)

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

15

6

لديه �صعوبة يف تركيب احلروف لت�شكيل كلمة

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

16

7

ال ي�ستطيع التفريق بني احلروف املت�شابه كتابة مثل (ب ،ت ،ث) ( ،ع ،غ) ( ،ح،
خ ،ج)

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

17

18

لديه �صعوبة يف التعرف �إىل عالمات الرتقيم

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

18

19

تعرف نظام الفقرات
لديه �صعوبة يف ّ

16,50

4,4167

2,0067

2,3000

19

20

يفقد ب�شكل متكرر املوقع الذي و�صله يف �أثناء القراءة

3,01

0,1000

0,3167

0,2167

20

16

يظهر بو�ضوح بوقفاته الطويلة على ال�سطر يف �أثناء قراءته لها

3,01

0,1000

0,3167

0,2167

21

4

يتعب وي�شعر بالإجهاد بعد القراءة

2,70

0,279

0,437

0,158

22

5

يفرك عينيه وب�شدة وبا�ستمرار �أثناء القراءة

2,49

0,279

0.446

0,167

23

27

يحرك ج�سمه يف �أثناء القراءة (يتمايل �إىل الأمام �أو اخللف �أو اليمني �أو الي�سار)

2,42

0,1333

0,3167

0,1843

24

26

مي�سك الكتاب �أو الدفرت على مقربة من العني يف �أثناء القراءة

1,07

0,367

0,303

0,73
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الفرق بني املتو�سطني

ذكر

�أنثى

60,87

1,6167

16,5500

15,5333

4,0000

18,0667

14,0667

6,3667

11,5500
9,0667
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اخلا�صية (املهارة)

الرتبة

رقم اخلا�صية

25

25

ي�ضع �أو يحرف كتابه ودفرته ب�شكل غري طبيعي �أثناء القراءة فيه

26

21

ال يقر�أ الكلمة �إذا قدمها يف �سياق يف حني يقر�أها �إذا كانت لوحدها

0,53

27

24

يقر�أ الكلمات بطريقة معكو�سة �أو مقلوبة

0,24

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )2عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ،على �أي من خ�صائ�ص القراءة بني املجموعتني
(ذكور� ،إناث) ؛ �أي �أنه ال �أثر للجن�س على امل�ستوى القرائي لدى
الطلبة العاديني والطلبة ذوي �صعوبات القراءة.
وميكن عزو هذه النتيجة يف ظل البيئة التعليمية التي جرى من
خاللها تطبيق االختبار واال�ستبانة ،فكانت ظروف البيئة مت�شابهة،
وكذلك الو�سائل والأ�ساليب امل�ستخدمة ،كما مت تقدمي �أن�شطة
مت�شابهة لكافة �أفراد عينة الدرا�سة.وميكن تف�سري هذه النتيجة ،ب�أن
جميع �أفراد عينة الدرا�سة يخ�ضعون للأن�شطة والتدريبات نف�سها
املتعلقة مبهارات القراءة ،كما ترى الباحثة �أن البيئة املدر�سية
بناء على جن�س الطلبة ،وبالتايل فهم ي�ستفيدون
واحدة وال تختلف ً
من الأن�شطة والتدريبات ب�شكل متوازن تقريباً.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة عمرو
والناطور ( ، )2006التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود �أثر للجن�س
يف مهارات اال�ستيعاب القرائي لدى الطلبة.

التوصيات
بعد �إجراء هذه الدرا�سة والتو�صل �إىل نتائجها ،ميكن و�ضع
التو�صيات الآتية:
�1 .1إجراء درا�سة ميدانية حول ن�سبة الطلبة ذوي �صعوبات القراءة
يف الأردن من �أجل ح�رص هذه الأعداد وتقدمي الربامج العالجية
لها يف وقت مبكر.
2 .2توفري برامج عالجية منا�سبة للطلبة لكي يتغلبوا على م�شكالت
ال�صعوبات القرائية التي يعانون منها.
3 .3و�ضع برامج عالجية جماعية وفردية لطلبة ال�صعوبات
وتطبيق هذ الربامج بالتعاون ما بني البيت واملدر�سة.
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