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ملخص:

الدراسة إلى بناء مقياس العسر القرائي الكشفي ،وقياس فاعليته في الكشف عن
هدفت هذه ّ
ِ
الدراسة من ( )02طالبا وطالبة من ذوي
وتكونت عينة ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي في االردنّ ،
العسر القرائي ،و( )02طالبا وطالبة من غير ذوي العسر القرائي ،والملتحقين بالمدارس الحكومية
والخاصة في محافظة الكرك؛ ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،

طالقة في قراءة
عية ،وهي :ال ّ
إذ ُبني مقياس العسر القرائي الكشفي ،وضم ستة اختبارات فر ّ
السريعة ،وحذف
الكلمات
الحقيقية ،وال ّ
طالقة في قراءة الكلمات ّ
ّ
الزائفة ،والخيار اإلمالئي ،والتّسمية ّ
طالقة اللفظية ،وأشارت النتائج إلى تمتع المقياس بدالالت صدق وثبات
الصوتية ،وال ّ
الوحدة ّ

مرتفعة ،وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α=2020بين متوسطات أداء
طلبة من غير ذوي العسر القرائي ،وعلى جميع االختبارات الفرعية
الطلبة ذوي العسر القرائي وال ّ
لمقياس العسر القرائي الكشفي ،ولصالح الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ،وتوصي الدراسة

بضرورة بناء مقاييس؛ للكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي تتناول أبعاد كشفية مختلفة ،وموجهة
لفئات عمرية متنوعة.
الكلمات المفتاحية :الكشف ،العسر القرائي ،المقياس.

* األردنmastergana2012@gmail.com /
** كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردنmnatour@ju.edu.jo /
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 ميادة الناطور. د،فاتن المشايخ

........بناء مقياس العسر القرائي الكشفي

Constructing a Detection Scale for Dyslexia and Measuring Its
Effectiveness in Detecting the Dyslexic Students in Jordan
Fatin Nabil Mahmoud Al-Mashaikh*
Dr. Maiada Mohammad Al-Natour**
Abstract:
This study aimed at constructing a detecting scale for dyslexia and
measuring its effectiveness in detecting dyslexic students in Jordan. The
study sample consisted of (40) dyslexic and (40) non-dyslexic male and
female students attending private and public schools in Al-Karak
governorate. To achieve the study objectives, the researchers used the
analytical descriptive approach. The scale included six subtests; fluency in
reading real words, fluency in reading non-words, orthographic choice,
rapid naming, deleting phoneme and verbal fluency. The results showed
that the scale had high validity and reliability. The results revealed that
there were statistically significant differences at (α=0.05) between the
mean scores for the performance of dyslexic and non-dyslexic students
concerning all the sub-tests of the scale in favor of the non-dyslexic
students. The study recommended the necessity of developing scales to
uncover dyslexic students and address different detective dimensions
directed towards various age categories.
Keywords: screening, dyslexia, scale.
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المقدمة:

تُ ُّ
عد القراءة مهارة عالية القيمة ،وهي ذات أهمية متزايدة ومتطلب ضروري للنجاح األكاديمي
واْلمجتمعي ،ومع ذلك ال يزال هناك عدد غير قليل من َّ
الطلبة اّلذين ال يستطيعون تعلم القراءة إلى

المستوى المطلوب منهم بالرغم من مستويات الذكاء الطبيعية لديهم ،وعادة ما ُيطلق على هؤالء
مصطلح الطلبة ذوي العسر القرائي.
ًّ
إن مشكالت اإلخفاق األكاديمي لدى الطلبة ذوي العسر القرائي ،والناجمة عن العسر

الوظيفية؛ وتؤدي إلى جملة من
الشخصية ،والتّعليمية ،و
القرائي؛ تُؤدي إلى عرقلة األهداف ّ
ّ
طلبة ذوي العسر القرائيُ ،يضاف إلى ذلك َّ
فإن الطلبة ذوي العسر القرائي
المشكالت النفسية عند ال ّ
يميلون للبقاء ضمن قدراتهم القرائية نفسهاَّ ،إال إذا ُقّدمت التدخالت العالجية التي تستهدف تحسين
مهارات القراءة لديهم (Green, Tonessen, Tambs, &Thoresen, 2009; Leseyane,
).Mandende, Makgato & Cekiso, 2018

إن عملية تقديم التدخالت العالجية والبرامج التربوية للطلبة ذوي العسر القرائي مرهون
َّ

بعملية الكشف عنهم ،وتعد عملية الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي من التحديات الرئيسة،

والمهمة التي تواجه المعلمين والقائمين على العملية التربوية؛ إذ ال يوجدسوى اتفاق نسبي في

اآلراء حول معايير الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي؛ مما يؤدي إلى حدوث اختالف في

تطبيق هذه المعايير وحدوث تباين كبير في تحديد نسب االنتشار & (Andrade, Andrade
)Capellini, 2015
ويعد العسر القرائي من أكثر أنواع صعوبات القراءة وصعوبات التّعلم المحددة شيوعا بنسبة
ُ

) ،(70%-80%ولقد حاولت العديد من الدراسات اشتقاق معايير الكشف عن الطلبة ذوي العسر
القرائي ،من خالل بناء مقاييس قائمة على تعريفات عالمية ،مثل :تعريف الجمعية العالمية للعسر
القرائي ،أو بناء على نظريات حاولت تفسير العسر القرائي وأشهرها النظرية الصوتية ،أو بناء
على محكات كشفية عالمية ،مثل :الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية(DSM-
) ،IVوالتصنيف الدولي لألمراض).(Horowitz,Rawe and Whittaker,2017)،)ICD-10

وبالتالي فإننا نأمل أن نضع مقياسا للكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي في مرحلة عمرية

محددة ،مبني على اختبارات فرعية اُستمدت من تعريف عالمي ،وهو :تعريف الجمعية العالمية
للعسر الق ارئي)ُ ،(International. Dyslexia Associationيضاف إلى ذلك فقد استند هذا
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المقياس إلى المعايير الكشفية التي قدمها األدب النظري والدراسات العلمية في هذا المجال؛ ليكون
عكف على إعدادها الباحثين؛ ومن هنا جاءت
خطوة مبدئية لمقاييس شاملة لمراحل عمرية مختلفة ي ُ
هذه الدراسة خدمة لهذا المجال ضمن المساعي المبذولة في بناء مقياس العسر القرائي الكشفي

وقياس فاعليته في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي في االردن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن إيجاد مقاييس قادر على الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي من التحديات المؤرقة
ّ
للقائمين على العملية التربوية والتعليمية ،وخصوصا فيما َّ
يتعلق بالعسر القرائي؛ألن مهارة القراءة
مرتبطة بجميع المواد الدراسية فاإلخفاق فيها قد يقود إلى إخفاق في المواد الدراسية المختلفة،

وبالوقت نفسه فإن مرحلة الكشف مرحلة مبدئية لخطوات الحقة ،مثل :اإلحالة ،وبناء الخدمات

التربوية والتعليمية وتقديمها للطلبة ذوي العسر القرائي ،وهو أيضا خطوة أولية إلدارة مشاكل القراءة

والتعامل معها ،وتعد عملية الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي عملية مهمة في تقديم تدخالت
علمية أثبتت الدراسات فاعليتها ،عن طريق توجيه هذه التدخالتنحو نقاط الضعف المحدد ،والتي

طلبة ذوي العسر القرائي؛ مما يسهم في النجاح المجتمعي (Jap, Borleffs
تم الكشف عنها عند ال ّ
).& Maassen, 2017

وعلى الرغم من المساعي الكبيرة والمبذولة على المستوى المحلي والعربي للقائمين على

العملية التربوية والتعليمية في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي؛ إال أن هناك مازالت حاجة
لوجود مقاييس تسهم في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي ،وبالتالي فإننانأمل أن تضيف هذه
الدراسة إلى الجهود الساعية في الكشف عنالطلبة ذوي العسر القرائي عن طريق بناء الباحثين

لمقياس قد يساعد في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي.

وبناء على ما سبق َّ
فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما دالالت صدق مقياس العسر القرائي الكشفيفي الكشف عن الطلبة ذوي العسر
معبر عنه بصدق المحكمين ،وصدق الدالالت التمييزية للفقرات؟
ا
القرائي/الصف الرابع

 ما دالالت ثبات مقياسالعسر القرائي الكشفيفي الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي /الصف
معبر عنه بثبات اإلعادة ،وثبات االتساق الداخلي؟
ا
الرابع

طلبة
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=2020بين متوسطات أداءال ّ

طلبة من غير ذوي العسر القرائي على اختبارات مقياس العسر القرائي
ذوي العسر القرائي ،وال ّ
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الكشفي؟
أهمية الدراسة

األهمية النظرية والعلمية:

تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في تقديمها ما استجد من األدب النظري في مجال

الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي من خالل بناءها لمقياس يحتوي مجموعة من االختبارات
الفرعية ،والتي تحاول الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي ،ومقارنة أدائهم بأداء الطلبة غير

المعسرين قرائيا ،ومعرفة أي االختبارات الفرعية أكثر حساسية في الكشف عن الطلبة من غير

ذوي العسر القرائي؛ مما يسهم في إثراء الجانب النظري بطرق جديدة في الكشف عن الطلبة ذوي

العسر القرائي ،وقد يفتح المجال إلجراء مقاييس كشفية أخرى تعتمد على متغيرات واختبارات

فرعية مختلفة.
األهمية العملية والتطبيقية:

وتظهر أهمية هذه الدراسة أيضا من الناحية التطبيقية في بنائها لمقياس العسر القرائي

الكشفي في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي في ظل عدم توفر مقياس للعسر القرائي كشفي

يتمتع بدالالت صدق وثبات عالية؛ يسهم في تمكين المعلمين من
موحد في حدود علم الباحثين ّ
القوة
الوصول إلى الطلبة ذوي العسر القرائي ،وتقديم التّدخالت
العالجية بناء على نقاط ّ
ّ
الضعف و ّ
األكاديمية
ائية لديهم ،وتجنيبهم ،وذويهم المشكالت
ّ
لديهم؛ مما يسهم في تحسين المهارات القر ّ
النفسية المترتبة على العسر القرائي.
و ّ
أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس العسر القرائي الكشفي وقياس فاعليته في الكشف عن

الطلبة ذوي العسر القرائي في االردن والذي ضم ستة اختبارات فرعية ،وقياس فاعليته في الكشف
عن الطلبة ذوي العسر القرائي في األردن.

ائية
الّتعريفات االصطالحية واإلجر ّ
 العسر القرائي :هو اضطراب في القراءة محدد يتضمن مشكالت في دقة قراءة الكلمات،
والتّعرفإليها ،وضعف في مهارة فك التَّشفير ،وضعف في القدرات اإلمالئية & (Snowling
)Hulme.2016; Dohla & Heim,2016
طلبة ذوي العسر القرائي :هم الطلبة الذين لديهم صعوبات في القراءة ناتجة عن اضطراب
 ال ّ
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نمائي عصبي بيولوجي؛ يؤدي إلى صعوبات في التعرف إلى األحرف والكلمات ،بالرغم من
فعال ( Shu Sze, Normah, Norhayati,
تمتعهم بقدرات عقلية طبيعية ،وتلقيهم تعليم ّ
.)Mahadir, Pheh, & Rogayah, 2018

ائيا :بأنه مطلبة الصف الرابع الذين يقل أداؤهم الفعلي
عرف ال ّ
طلبة ذوي العسر القرائي إجر ً
وي ّ
ُ 
عن األداء المتوقع منهم في ضوء قدرات عقلية عامة ،والذين تم الكشف عنه ممن ِقبل
معلميهم ،وبناء على اختبارات كشفية معمول بها في مدارس و ازرة التربية والتعليم.
 مقياس العسر القرائي الكشفي :هو أداة للكشف عن مظاهر العسر القرائي وأعراضه وما هي
جراء هذا النوع من االضطراب (.)Mohamed, 2009
النتائج المترتبة على الطالب ّ
يتحصل عليها الطالب
عرف مقياس العسر القرائي الكشفي إجرائيا :بأنه الدرجة الكّلية التي
وي ّ
ُ 
ّ
المعد لهذه الغاية من قبل الباحثين،
ذوالعسر الق ارئي على مقياس العسر القرائي الكشفي ،و ّ
الحقيقية،
طالقة في قراءة الكلمات
والذي يتكون من ستة اختبارات فرعية ،وهي :اختبار ال ّ
ّ
الزائفة ،واختبار الخيار اإلمالئي ،واختبار حذف الصوت،
واختبار ال ّ
طالقة في قراءة الكلمات ّ

طالقة اللفظية.
السريعة ،واختبار ال ّ
واختبار التّسمية ّ
حدود الدراسة

طبقت الدراسة في العام .2222/2222
 الحدود الزمنية :لقد ُ

 الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمديريات تربية
وتعليم قصبة الكرك ،ولواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك.

 الحدود البشرية :الطلبة ذوي العسر القرائي ،والطلبة من غير ذوي العسر القرائي في مدارس
قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي في الصف الرابع.

محددات الدراسة:

اعتماد نتائج هذه الدراسة على مدى تمتع المقاييس بخصائص سيكومترية ،ومدى تعاون

العينة مع الباحثين ،ومدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

عد العسر القرائي صعوبة في التَّعلم ،تُ ِ
ُي ُّ
ضعف على وجه التحديد قدرة الطالب على القراءة
طلبة ذوي العسر القرائي بنحو
بالرغم من وجود الذكاء الطبيعي لديه ،ولقد بلغت نسبة انتشارال ّ

( )%6إلى ( )%21من األطفال في سن المدرسة في مختلف دول العالم ،ومع تعدد وجهات
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النظربين الباحثين حول تعريف العسر القرائي ّإال أن تعريف الجمعية العالمية للعسر القرائي ُي ُّ
عد

العسر القرائي ،بأنه :ضعف
من أشهر التعريفات وأكثرها استخداما في األبحاث ،فهي تُ ّ
عرف ُ
التعرف إلى الكلمات الحقيقية (الكلمات ذات المعنى)ُ ،يصاحبه ضعف في
إدراكي ودقيق في
ّ
ّ
القدرات المرتبطة بمهارات فك التشفير ،والمتمثلة بعمليات التهجئة ،وقراءة الكلمات الزائفة
كون الصوتي للغة في ظل قدرات معرفية طبيعية،
الم ّ
()nonword؛ ناجم عن خلل ضمن ُ
وتدريس عالي الجودة (Katan, Kahta, Sasson & McIlraith, Bridges & Nielsen,
& Schiff, 2016; lyon, Shaywitz, Shaywitz,2003; Catts, 2017; Lindgren
)laine,2007
وتُ ُّ
عملية القراءة ،ومع َّ
العملية تبدو بسيطة ّإال
أن هذه
ّ
عملية التّعرف إلى الكلمات أساس ّ
عد ّ
عملية التّعرف إلى الحروف،
تتضمن:
العمليات المعرفية ،التي
َّأنها ،بحاجة إلى مجموعة من
ّ
ّ
ّ
الصوتي (access to the
وتركيب الحروف لتشكيل الكلمات ،والوصول إلى المعجم ّ

الربط بين المعرفة
الداللية ) (semantic knowledgeو َّ
) ،phonological lexiconوالمعرفة ّ
للصور ،والكلمات ،والحروف،
ّ
السريعة ّ
الصوتيُ ،يضاف إلى ذلك مهارة التّسمية ّ
الداللية والمعجم ّ

المعرفية ،وتتفاعل معها عند اختيار كلمة من المعجم
الرموز التي تشترك في هذه العمليات
ّ
وّ
المعرفي ) ،(Cognitive lexiconأو استرجاع رموز معينة ،أو قراءة الكلمات
ّ
).(Roncoli,2016

َّ
عملية التّعرف إلى الكلمة بطالقة ودقة مرتبط وبشكل أساس بمهارة فك
إن
ّ
عرف ،بأنها :القدرة على التّعرف إلى الكلمات عن طريق
التَّشفير ) ،(decoding skillوالتي تُ َّ

معية ،و ُّ
اإلمالئية ،والفونولوجية
النظم
تفعيل مختلف مناطق ّ
ّ
الس ّ
الدماغ مثل :المناطق البصرّية ،و ّ
َّ
وي ُّ
ومسبب للعسر القرائي عند
(الصوتية) ،و ّ
الدالليةُ ،
ّ
عد الخلل في مهارة فك التشفير عامل رئيس ُ

الطلبة ذوي العسر القرائي؛ ألنه ُيعيق قدرتهم على قراءة الكلمات المألوفة،وكذلك الكلمات الجديدة
والزائفة) (Wange, Nickels & castel, 2015; Jap, et all, 2017; Caylak,2010
َّ
وبالتالي َّ
صلب اضطراب العسر
فإن كلتا المهارتين :فك التشفير ،والتّعرف إلى الكلمة هما ُ
القرائي ،وقد أشار كل من سنولينغ وهيولم ودوهال وهيم ;(Snowling & Hulme, 2016

الدليل التّشخيصي )َّ (Dsm5,2013
) Dohla & Heim, 2016إلى ًّ
قدم ثالثة أنواع
أن ّ
ّ
لصعوبات القراءة تحت مظّلة صعوبات التّ ُّ
المحددة ،واضطراب التّواصل وهي :العسر القرائي،
علم
ّ
محدد في
وعجز الفهم القر
وم َعِّرفا العسر القرائي بأنه اضطرابا ّ
ائي ،واضطراب التّعبير المكتوبُ ،
ّ
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القراءة يتضمن مشكالت في دّقة قراءة الكلمات ،والتّعرف إليها ،وضعف في مهارة فك التَّشفير،
اإلمالئية.
وضعف في القدرات
ّ

أن المشكلة تقتصر على القراءة فقط كما َّ
إذ تُشير كلمة "محدد" إلى َّ
أن هذه الكلمة تُستخدم؛
لتوضيح َّ
تسبب في
الضعيف يرجع إلى حاالت عجز بيولوجي إدر
أن األداء القر
اكي ّ
ائي ّ
محدد ّ
ّ
ّ
ّ
طلبة ).(Peter& Elsje, 2017
تطور العسر القرائي عند ال ّ
ُّ
َّ
المحدد مرتبطة باألداء على
إن المعايير الكشفية المرتبطة بالعجز البيولوجي اإلدراكي
ّ
ّ
ّ
الهجائية
الصوتي ،والمعرفة
مجموعة من
المهام بما في ذلك ال ّ
ّ
طالقة في القراءة ،والوعي ّ
ّ

معرفية متعددة ،مثل :ال ّذاكرة
ائية
و
ّ
السريعة .وهو ُمرتبط بعمليات قر ّ
ّ
اإلمالئية ،ومهارة التّسمية ّ
طلبة ذوي العسر
الضعف
العاملة ،والوظائف
ٌّ
مستمر مدى الحياة مع ال ّ
أن هذا ّ
التنفيذية ،و ّ
ّ
القرائي & (Zoccolotti, de Jong & Spinelli, 2016; Smith-Spark, Henry, Messer
Ziecik, 2017).
أن العسر القرائي نمط غير متجانس في األعراضّ ،إال َّ
وعلى الرغم من َّ
الضعف
أن ُنقطة ّ
وحدة لجوهر اضطراب العسر القرائي فتظهر
الصوتي والمتمثلة ّ
الصوتية هي أكثر نقطة ُم ّ
بالنظرية ّ
ّ
الصوتية ،والمرتبطة في تمثيل األصوات،
على الطلبة ذوي العسر القرائي مشكالت في المعالجة ّ
وتخزينها ،واسترجاعها ).(Wiseheart & Altmann.2017; Caylak.2010

الصوتية خالل ثالثة عناصر رئيسة ،هي :الوعي
إن ّ
ّ
الص ّ
وتية تركز على المعالجة ّ
النظرّية ّ
الصوتية ،وهي أقوى
السريعة والتي تعد من قدرات المعالجة ّ
الصوتية ،والتّسمية ّ
الصوتي ،وال ّذاكرة ّ
ّ

التنبؤات باكتساب وتطور القراءة والكتابة ،وأقوى التّنبؤات بالكشف عن العسر القرائي (Pernet,
).Dufor & Demonet, 2011; Andrade et all, 2015

النظرية ضمن الكشف عن العسر القرائي يرتبط
الناحية ّ
سوغة من ّ
الم ّ
إ َّن أحد األساليب ُ
الصوتي فالمظاهر المبكرة للعسر القرائي تتمثل بمشكالت في تطوير
بالتركيز على نقطة الضعف ّ
الصوتي ،والتي تشمل تحديد األصوات ،وتمييزها ،واستبدالها ،وتجريدها داخل
عمليات الوعي ّ
طلبة من غير ذوي العسر القرائي ،إال أنها تظهر
الكلمة ،وهي عملية تنمو بشكل
تلقائي عند ال ّ
ّ
بشكل واضح عند الطلبة ذوي العسر القرائي ( Snowling et all,2016; Pape-Neumann,
).van, Grande, Willmes & Heim, 2015; wolf, 2010

وبالتالي َّ
عرف إلى الحروف
الصوتي تؤثر بدورها في اكتساب مهارة التّ ّ
فإن مشاكل الوعي ّ
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تعرض الطالب لمشاكل في القراءة ،و َّ
أن مشاكل التّعرف
والكلمات ،وهي واحدة من أولى عالمات ُّ
الصوتي ،والتي تظهر بوضوح عند محاولة
إلى الحروف والكلمات تنشأ عن عيوب في ّ
فك التّشفير ّ
قراءة كلمات جديدة ،يضاف إلى ذلك مشكالت القراءة البطيئة وغير الدقيقة للكلمة ،وكل ذلك ُيعيق

الفهم القرائي (.)Snowling. Et all,2016
ّ
ُيضاف إلى ذلك ما ذكره ليتنين ايرسكاين وهاملين وتوربا ورونيمس (Lyytinen,
)َّ Erskine, Hamalainen Torppa & Ronimus,2015
طلبة ذوي العسر القرائي في
أن ال ّ

الصف الثاني لديهم أيضا انخفاض في األداء في وقت مبكر في المفردات ،وتظهر هذه المشكالت
ّ
طلبة الذين لم يطوروا مشاكل في القراءة في سن المدرسة.
ال
مع
نة
ر
مقا
فأكثر
سنتين
عمر
من
ّ
السريعة من المهارات التي قد تكون مؤش ار كشفيا مهما للعسر القرائي،
وتُعد مهارة التّسمية ّ
فهي تطلب تسمية لجملة من العناصر المألوفة ،مثل :الحروف أو األرقام أو األشياء أو األلوان،

الدراسات ،إلى َّ
أن هناك عالقة بين
الرموز .ولقد أشارت عدد من ّ
والوقت المستغرق لتسمية هذه ّ
طلبة ذوي
أن ال ّ
السريعةُ ،مقدمة أدلة واسعة على ّ
حدوث العسر القرائي وضعف مهارة التّسمية ّ
السريعة مقارنة مع أقرانهم في العمر
العسر القرائي هم في الغالب أبطأ في
مهام التّسمية ّ
ّ
الزمني (Georgiou, Parrila, Cui & Papadopoulos, 2013; Georgiou, Parrila,
ّ ّ
).2013; Kalaiah.2015
السريعة والعسر القرائي ال يزال من
بالرغم من ّ
الدراسات التي توثّق االرتباط بين التّسمية ّ
السريعة عند الطلبة ذوي العسر القرائي ،ويرى لوغان
غير الواضح سبب وجود ضعف في التّسمية ّ

وسكاتكندر وواجنر ) (Logan, Schatschneider & Wagner, 2013أن التسمية السريعة

مرتبطة بالعمليات الصوتية ،وبالتالي َّ
فإن التّسمية البطيئة هي مؤشر على وجود عجز صوتي
الصوتية (أصوات الحروف) في ال ّذاكرة قد تؤدي إلى
يتمثل بصعوبة في تخزين البيانات ّ
أساس ّ

العمليات
السريعة على أنها واحدة من
ّ
بطء في استرجاع الكلماتُ .فينظر إلى مهمة التّسمية ّ
تفسر حدوث العسر القرائي ،وتتنبأ بها.
الصوتية العديدة المشاركة في القراءة ،التي قد ّ
ّ
فإن طلبة العسر القرائي غالبا ما يواجهون خطر اإلخفاق في اكتساب القراءة ،ومن
وبالتالي ّ
الصوتية تؤدي إلى مشكالت مستمرة مع ضعف
المحتمل أنهم يواجهون مشكالت في المعالجة ّ

الصوتي قد توفر هذه الخصائص أبعادا للكشف عن العسر القرائي
الصوتية واالدراك ّ
المهارات ّ
).(Hulme &Snowling,2016
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الدراسات السابقة

الدراسات المتعددة التي تناولت العسر
وعلى صعيد الجهد البحثي فقد أجريت العديد من ّ
القرائي ومعايير الكشف عنها ،إذ هدفت دراسة دياب ( )Diab,2015إلى معرفة الفروق بين

طلبة من غير ذوي العسر القرائي على مقياس ستانفورد  -بينية
الطلبة ذوي العسر القرائي وال ّ
الرابعة في درجة المجاالت العمرّية المعيارّية وهي االستدالل اّللفظي ،واالستدالل المجرد
الصورة ّ
ّ
ّ
البصرّي ،واالستدالل الكمي ،وال ّذاكرة قصيرة المدى ،كما هدفت إلى التّركيز على دور اختبار
ّ
للشخصية التي تعاني من العسر القرائي والكشف
ة
ز
الممي
ة
كلينيكي
إل
ا
الالت
الد
ّ ّ
الرورشاخ في تحديد ّ
ّ

الصف الرابع بمدينة
عن وظائف األنا الدفاعية ،إذ ُ
طبقت الدراسة على ( )20طالبا وطالبة من ّ
الخارجة في مصر ،إذ ُوِّزعوا إلى مجموعتين بالتّساوي :مجموعة الطلبة ذوي العسر القرائي،
طلبة من غير ذوي العسر القرائيُ ،متمثلة أدوات الدراسة بمقياس ستانفورد بينية
ومجموعة ال ّ
الدراسة إلى عدم وجود فروق بين
الصورة الرابعة ،واختبار روشاخ (بقعة الحبر) .وتوصلت ّ
تحصل عليها أفراد المجموعتين في درجات المجاالت العمرّية
المتوسطات
الحسابية ّ
ّ
للدرجات التي ّ
ّ
الدراسة ّأنه يمكن استخدام اختبار
الخاصة بمقياس ستانفورد بينية الصورة الرابعة ،كما أ ّكدت ّ
ّ
كبعد كشفي مميزة لطلبة العسر القرائي.
الرورشاخ ُ

وفي دراسة َن َه َد بها ديفيد ،كوني ،هو ،كيفين ،تشونغ ،سوك مان وسوك هان (David,
)  Connie, Ho , Kevin, chung, Suk-man & Suk-han. 2012هدفت إلى تطوير

تكونت من
الس ّ
مقياس للكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي بإعداد قائمة مر ّ
لوكية ّ
للسمات ّ
جعية ّ
( )16فقرة على عينة عددها ( )2261طالبا وطالبة في هونغ كونغ ،من الصف األول حتى
الصف السادس ،إذ تم الكشف عن ( )000طالبا وطالبة بالعسر القرائي ،و( )000طالبا وطالبة
مكونة من
السلوكية
ّ
مرجعية ّ
للسمات ّ
غير معسرين قرائيا ،ومن ثم استخدمت قائمة هونغ كونغ ّ
الصينية لمدة دقيقة ،وإمالء الكلمات ،والتّسمية
( )60فقرة موزعة على اختبار قراءة الكلمات ّ
الزائفة ،لقد أشارت النتائج إلى قدرة القائمة
الصوتية ،والكلمات ّ
الصوتي ،وال ّذاكرة ّ
السريعة ،واإلدراك ّ
ّ

على الكشف عن العسر القرائي ،ولقد ُدعمت هذه القائمة مع قائمة هونغ كونغ للسمات السلوكية
الداللة مع المهارات اّلتي تقيسها.
خالل ارتباطاتها الكبيرة ،وذات ّ
أما دراسة وولف ( (wolf.2010فقد هدفت إلى بناء مقياس يضم مجموعة من مهام

وتية كأبعاد للكشف عن العسر القرائي لدى البالغين على عينة عددها ( )221طالبا
الص ّ
المعالجة ّ
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وطالبة في المرحلة الثانوية ( )02طالب تم كشفه بالعسر القرائي طيلة فترة الدراسة و( )61طالب

وطالبة من غير ذوي العسر القرائي ،ولكنهم عانوا من إخفاقات متكررة في مجال القراءة ،والتهجئة
مروا بها ،إذ احتوت أداة التقييم على مجموعة من المهام وهي :ال ّذاكرة
طيلة المراحل ّ
الدر ّ
اسية التي ّ
الصوتي،والخيار اإلمالئي ،والمفردات مع بدائل مربكة
العاملة ،ومهام استبدال األصوات ،والخيار ّ
ّ
النتائج إلى ّأنه من الممكن تطوير مهام مبنية على المعالجة
صوتيا ،قراءة الكلمة ،وأشارت ّ
الصوتية كأبعاد كشفّية للعسر القرائي عند البالغين.
ّ

وفي دراسة َن َه َد بها جاب وبروفليز وماسين) (Jap, et all.2017هدفت إلى بناء مقياس
شمل على مجموعة من االختبارات الكشفية للمهارات المرتبطة بالقراءة ،والكتابة للطلبة ذوي
العسر القرائي في اندونيسيا على عينة عددها ( )10طالبا وطالبة من الصف األول والثاني ،وتم
تطوير مجموعة من االختبارات مكونة من ( )2مهام ذات صلة بالقراءة وهي :تقييم الكلمات
قمية،
طالقة في قراءة الكلمات
الزائفة ،ال ّ
ّ
الصوت ،وال ّذاكرة الر ّ
ّ
السريعة ،وحذف ّ
الحقيقية ،والتّسمية ّ
طالقة اّللفظية ،والخيار اإلمالئي ،والكتابة ،وأشارت النتائج إلى أن هناك أربعة أبعاد كشفية
وال ّ

السريعة،
الصوت ،والتّسمية ّ
ترتبط بشكل ذي داللة مع مقاييس مهارات القراءة :وهي حذف ّ
قمية قادرة على التمييز بين الطلبة ذوي العسر القرائي والطلبة من غير
والتّهجئة ،وال ّذاكرة الر ّ
المعسرين قرائيا.

ولقد أجرى ليندجرين وماثي الين ) (Lindgren et all.2007دراسة هدفت إلى تكييف

السويدية
اختبار فحص المجموعة ّ

للعسر القرائي للكبار والصغار

) )DUVANTMمع

البيانات المعيارّية من ) )201طالبا وطالبة في المرحلة الجامعية من فنلندا .ويستند االختبار إلى
وتكون من تقرير ذاتي ،وثالثة اختبارات فرعية على النحو
الصوتي للعسر القرائيَّ ،
فرضية العجز ّ

الهجائية .ولقد أشارت النتائج إلى أنه
الصوتي ،والمهارة
ّ
الصوتية ،والوعي ّ
اآلتي :ال ّذاكرة العاملة ّ
يجب أن تؤخذ نتائج اختبار ) )DUVANالسويدي في عين االعتبار عند تفسير النتائج .يضاف
إلى ذلك أن مجموعة االختبارات المطورة ) (FS-DUVANيمكنها الكشف عن مجموعة من

طلبة الذين ليس لديهم عسر قرائي مع أهمية وجود
طلبة ذوي العسر القرائي ،وتمييزهم عن ال ّ
ال ّ

تقرير ذاتي أسري مع تاريخ من التربية الخاصة في المدرسة؛ للمساهمة في الكشف عن الطلبة
ذوي العسر القرائي.

وأما على صعيد الكشف عن العسر القرائي عند طلبة التعليم العالي فقد أجرى (Michael,
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) Rebecca& Dina.2019دراسة هدفت للكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي بين طلبة
طلبة من غير المعسرين قرائيا ،عن طريق بناء
الجامعات الذين ُحّددوا مسبقا بالعسر القرائي ،وال ّ
الصوتي ،وال ّذاكرة العاملة ،وقد قسمت العينة إلى ثالث مجموعات،
مقياسين وهما :مقياس الوعي ّ
المجموعة األولى :التجريبية وعددها ( )26طالبا وطالبة لديهم عسر القرائي ،المجموعة الثانية:
الضابطة لديهم نشاط زائد وتشتت انتباه وعددها ( )20طالبا وطالبة ،المجموعة الضابطة الثالثة:
طّبق على المجموعات الثالث مقياس
لديهم مشكالت عصبية وعددهم ( )00طالبا وطالبة ،إذ ُ
الصوتي ،ومهام ال ّذاكرة العاملة وأشارت النتائج إلى انخفاض أداء المجموعة التجريبية في
الوعي ّ

الصوتية
المهام جميعها انخفاضا أقل من كال المجموعتين الضابطتين .ولقد ّ
تميزت مهام المعالجة ّ
وحدها دون مهمة ال ّذاكرة العاملة بتمييز الطلبة ذوي العسر القرائي.
الدراسات السابقة
التعقيب على ّ
من خالل استعراض الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الدراسة الحالية ،وهو بناء

مقياس العسر القرائي الكشفي؛ للكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي ،وقياس فاعليته ،فقد

مفادها أن المقياس المبني على اختبارات تقيس
توصلت معظم الدراسات السابقة إلى نتيجة ُ
مهارات الوعي الصوتي ،واختبارات التسمية السريعة ،واختبارات التهجئة ،واختبار الخيار اإلمالئي،
واختبار الطالقة في الكلمات الزائفة ،والحقيقية من االختبارات ذات الحساسية العالية في الكشف
عن الطلبة ذوي العسر القرائي ،مثل دراسة ;(Jap et all, 2017; David et all, . 2012
).Lindgren, 2007

كما استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات،

واعتمدت معظم الدراسات السابقة في عملية الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي على عقد

مقارنة بين الطلبة ذوي العسر القرائي ،والطلبة من من غير ذوي العسر القرائي؛ للتأكد من قدرة
االختبارات الفرعية في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي.

ولقد استفادت الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في بنائها لمقياس

العسر القرائي الكشفي ،وتحديدها لالختبارات الفرعية المكونة له بناء على توصيات األدب
النظري ،والدراسات السابقة المختصة في هذا الموضوع ،ويضاف إلى ذلك ِ
استفادت الدراسة
الحالية من الدراسات السابقة باستخالصها لشروط تطبيق اإلختبارات الفرعية المكونة لمقياس

كون لمقياس
العسر القرائي الكشفي ،والمدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها كل إختبار فرعي ُم ّ
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العسر القرائي الكشفي.
ولقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في اختصاصها باللغة العربية في بناءها

لمقياس العسر القرائي الكشفي ،واعتمادها في بناء االختبارات الفرعية المكونة لمقياس العسر
معيار الختيار فقرات االختبارات الفرعية؛ مما ُيضيف
ا
القرائي الكشفي على منهاج اللغة العربية

جهدا آخر إلى الجهود المبذولة في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي؛ ويسهم في وضع

سرع في تقديم الخدمات
معايير وأبعاد قد تساعد في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي؛ مما ُي ّ
التربوية والتعليمية ويقلل من المشكالت المترتبة على العسر القرائي.
الطريقة واإلجراءات

الدراسة وعينتها،
الدراسة عرضا لمنهجية الدراسة المتبعة ،ومجتمع ّ
يتناول هذا الجزء من هذه ّ
أخير عرضا ألساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة.
الدراسة التي تم بناءها ،و ا
وكذلك أداة ّ
منهجية الدراسة

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلكلمالءمتهأهداف الدراسة الحالية ،وهي :بناء مقياس

العسر القرائي الكشفي وقياس فاعليته في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي في االردن.
مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم من طلبة الصف الرابع األساسي في
ّ
ِ
المقدر عددهم بـ) )300طالب وطالبة ،أما عينة
محافظة الكرك للعام الدراسي( )2222/2222و ّ
الدراسة فتكونت من ) )80طالب وطالبة ،حيث تكونت ِعينة الطلبة من ذوي العسر القرائي ()02

طالب وطالبة ،و( )02طالب وطالبة من غير ذوي العسر القرائي من طلبة الصف الرابع في

( )22مدارسمن لواء المزار الجنوبي وقصبة الكرك ،اختيروا بطريقة قصدية؛ إلحتواءها على الطلبة
طرق على النحو
ذوي العسر القرائي ،ولقد تم تحديد الطلبة ذوي العسر القرائي منخالل عدة ُ

اآلتي:


طلبة الملتحقين في غرف المصادر
الطلب من المعلمين /المعلمات إعداد قائمة بأسماء ال ّ

سر قرائيا ،وأسماء الطلبة
والذين ُيعانون من عسر قرائي ،أو الطلبة الذين يشك أن لديهم ُع ا
الذين كانوا ملتحقين بغرف المصادر وانتقلوا إلى مدارس أخرى ،ثم اإلطالع على النتائج
األكاديمية في اللغة العربية ،ومقارنة تلك النتائج بالنتائج األكاديمية للمواد األخرى.


االعتماد على تشخيص معلمي غرف المصادر واالطالع على نتائج اإلختبار التحصيلي
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المعطى للطالب والخاص بصعوبات التعلم ،بشكل عام والتأكد من نتائج االختبار التحصيلي

والمختص باللغة العربية ،واْلمحدد من قبل و ازرة التربية والتعليم ،وتحديد الطلبة ذوي العسر

القرائي الذين أخفقوا في اإلختبار التحصيلي للغة العربية.


وضع أسماء الطلبة ذوي العسر القرائي وترقيمهم في جداول حيث بلغ عدد الطلبة في ()22

مدارس ( )22طالب وطالبة من الطلبة ذوي العسر القرائي ،ومن ثم تم اختيار الطلبة الذين

يحملون األرقام الفردية في الجداول المعد لهذه الغاية ،ليصبح عدد الطلبة ذوي العسر
القرائي( )02طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

وبنفس الطريقة تم اختيار( )02طالب وطالبة من الطلبة من غير ذوي العسر القرائي من

نفس صفوف ومدارس الطلبة ذوي العسر القرائي،عن طريق سؤال المعلمين /المعلمات عن الطلبة

ذوي المستوى القرائي الجيد ،والذين ال يعانون من مشكالت قرائية ،واإلطالع على نتائجهم

األكاديمية وخصوصا في اللغة العربية ومقارنتها بنتائجهم األكاديمية في المواد الدراسية األخرى،

المنطبق عليهم الشروط السابقة في جداول وترقيمهم ،ومن ثم
ومن ثم وضع قائمة بأسماء الطلبة ُ
اختيار أربعة طلبة يحملون األرقام الفردية من كل مدرسة ،ومن نفس صفوف الطلبة ذوي العسر
القرائي ومن الصف الدراسي نفسه ،وهو الصف الرابع.

الجدول ( )1أسماء المدارس وتوزيع الطلبة ذوي العسر القرائي والطلبة من غير ذوي العسر القرائي

الفئة

الرقم

أسماء المدارس

2

مدرسة مدين األساسية
مدرسة األريس
اإلسالمية
مدرسة المشهد التربوية
مدرسة النجم الثاقب
مدرسة المطل
االساسية
اكاديمية التمكين
مدرسة المثائل الوطنية
مدرسة الغد الواعد
مدرسة أسامة بن زيد
مدرسة منارة الكرك
المجموع

2
الطلبة
ذوي
العسر
القرائي

1
0
0
6
1
2
2
22

عدد الطلبة
ذوي العسر
القرائي

عدد الطلبة ذوي
العسر القرائي
الذين تم اختيارهم
بطريقة عشوائية
2

2

0

2
1

1
0

22

0

1
22
2
2
22
22

2
2
1
0
6
02

1
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الفئة

عدد الطلبة من غير
ذوي العسر القرائي
الذين تم اختيارهم
بطريقة عشوائية
0
0

الطلبة
من
غير
ذوي
العسر
القرائي

0
0
0
0
0
0
0
0
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أدوات الدراسة:

بعد مراجعة األدب النظري في بناء المقاييس الكشفية ،فقد اُعتمد على تعريف الجمعية

العالمية للعسر القرائي والذي ينص على أن العسر القرائي عبارة عن ضعف إدراكي ودقيق في
ّ
التعرف إلى الكلمات الحقيقية ،وضعف في عمليات التهجئة أو القدرات المرتبطة بفك التشفير
ّ
(قراءة الكلمات الزائفة أو غير الحقيقية) ،وهو ناجم عن خلل ضمن المكون الصوتي للغة في ظل
قدرات معرفية طبيعية ،وتدريس عالي الجودة ،وقد ُبني هذا المقياس أيضا بعد اإلطالع على
الدراسات الحديثة كدراسة (Green,et all .2009; Gaynor, Veronica, Boon,
األدبيات و ّ
Wah & Lukito, 2011 ; Benfatto, Seimyr, Ygge, Pansel, Rydberg,Jacobson
) .2016; Jap et all.2016.والمقاييس الوطنية األجنبية التي تناولت الموضوع بشكل مباشر
مثل(York Assessment of Reading Comprehension (YARC), 2011 ; GL :
Assessment. 2018; Australian comparison data for the Test of Word
).Reading Efficiency (TOWRE).2013
االختبارات التي يحويها مقياس العسر القرائي الكشفي :يحوي مقياس العسر القرائي

تم
الكشفيعلى ستة اختبارات فرعية ،كل اختبار ّ
تكون من ( )22فقرة موزعة على أبعاد فرعيةّ ،
طّبقت
األول والثّاني ،ولقد ُ
الحصول عليها من منهاج اّللغة العر ّبية للصف الثالث ،الفصالن ّ

أما
االختبارات جميعها من قبل الباحثة فقطُ ،
ويطبق المقياس بصورة فردية ُمستغرقا ( )20دقيقةّ ،
يتكون من بديلين أدنى درجة ألداء المفحوص هو ( )2وأعلى درجة ( ،)2ولقد
سلم اإلجابة فهو ّ
أعتمد على عاملي السرعة والدقة في تدوين نتائج اإلختبار ،وفيما يلي عرضا لمجاالت اإلختبار
على النحو اآلتي:
 .2اختبار الخيار اإلمالئي :لقد بني االختبار على شكل عشرين زوجا من الجمل المتقابلة،

وضمت الفقرات (،)1-2
النحو اآلتي :مجال كتابة الهمزة
و ّ
الموزعة على أربعة أبعاد على ّ
ّ
المتشابهةوضمت الفقرات (-22
وضمت الفقرات ) ،)20-8ومجال الكلمات
الالم
ومجال كتابة ّ
ّ
ّ
وضمت
وضمت الفقرات ( ،)20-21ومجال كتابة التاء المربوطة
 ،)22ومجال كتابة الحركة
ّ
ّ
وضمت الفقرات ( .)22-22على شكل قائمتين كل
الفقرات ( ،)21-26مجال كتابة األلف
ّ
طالب
زوج من الجمل يحتوي على الكلمة نفسها ،ولكن واحدة فقط مكتوبة بشكل صحيح على ال ّ

تحديدها برسم دائرة حولها ،ولقد ُحّددت النتيجة خالل العدد الكلي لإلجابات الصحيحة وبلغت
لصحيحة في
الدرجة ّ
ّ
الن ّ
هائية لهذا االختبار الفرعي من( )22وتحسب من مجموع الكلمات ا ّ
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خمس دقائق.

الحقيقية :لقد ُعَّد هذا االختبار الذي شمل ( )22كلمة،
طالقة في قراءة الكلمات
 .2اختبار ال ّ
ّ
منبعدين ،وهماُ :بعد الكلماتذوات الحركة القصيرة ،والتي تراوح طولها من ()1-6
تكونت ُ
ّ
أصواتوتكون من ( )22كلمات ،وُبعدالكلمات ذوات الحركة الطويلة ،والتي تراوح طولها من
طبعت الكلمات على شكل بطاقات وتقديمها للطالب ،وبلغت الدرجة
( )6-1أصوات ،إذ ُ

الصحيحة في دقيقة.
النهائية لهذا االختبار من( )22وتحسب من خالل مجموع الكلمات ّ
الزائفة بأنها كلمات اُخترعت ال تحمل معنى لكنها
 .1اختبار الكلمات ّ
عرف الكلمات ّ
الزائفة :تُ ّ
بالصوت ،وتقيس هذه المهارة قدرة الطالب
تفرض على الطالب استخدام مهارة ربط الحرف ّ
الكّلي للكلمات لقد ُبني هذا االختبار من ( )22كلمة ،موزعة على
فك التّشفير ،واإلدراك ُ
على ّ
ُبعدين ،وهماُ :بعد الكلمات ذوات الحركة القصيرة والتي تراوح طولها من ( )0-1أصوات
وبعد الكلمات ذوات الحركة الطويلة والتي تراوح طولها من ()0-1
المكونة من ( )22فقراتُ ،
و ّ
كراسة اختبار
أصوات .و ُ
كراسة تحت اسم ّ
طبعت الكلمات على شكل أسطر ،ووضعت في ّ
طلبة القراءة خالل دقيقة أكبر عدد ممكن من الكلمات ،وبلغت
طلب من ال ّ
الطالب ،ولقد ُ

الدرجة النهائية لهذا االختبار من( ،)22وتحسب من خالل مجموع الكلمات الصحيحة في

دقيقة.

تكون هذا االختبار من ( )22صورة ُيطلب
الوحدة ّ
الصوتي (حذف َ
 .0اختبار الوعي ّ
الصوتية)ّ :
إما من ّأول ،أو وسط ،أو
الصوتية ّ
الوحدات ّ
من الطالب تسمية ّ
الصورة ومن ثم حذف إحدى َ

ائية في موقع الحرف المراد حذفه ،وبلغت مدة االختبار ()0
آخر الكلمة ،ولقد كان هناك عشو ّ
دقائق ،واحتسبت الدرجة النهائية لهذا االختبار من ( )22درجة بعد احتساب عدد االجابات

الصحيحة خالل الوقت المحدد وهو ( )0دقائق.
ّ
السريعة :شمل هذا االختبار على خمسين فقرة موزعة على أنموذجين
 .0اختبار الّتسمية ّ
وتكون من ( )20فقرة ،واألنموذج الثّاني:
مختلفين ،األنموذج األول :تسمية الصور واألشكال ّ
طلب من الطالب تسمية هذه
وتكون من ( )20فقرة ،إذ ُ
احتوى على ألوان ،وأرقام ،وأحرف ّ
ميت في
بأقل من دقيقة ،إذ شكلت نتيجة االختبار مجموع األشكال الصحيحة التي ُس ّ
العناصر ّ

دقيقة مقسومة على ( )2002للحصول على درجة ّنهائية من ).(20
طلبة تقديم خمس
طالقة اللفظيةُ :بني هذا االختبار بناء على مهمات ُيطلب من ال ّ
 .6اختبار ال ّ
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كلمات تبدأ بصوت معين بناء على المجاالت اآلتية :الكلمات التي تبدأ بـ(ض) ،والكلمات التي
تبدأ بـ(ص) ،والكلمات التي تبدأ بـ(ت) ،والكلمات التي تبدأ بـ(ب) ،باستثناء تسمية أسماء
أماكن ،ولقد استخرجت نتائج هذا االختبار استنادا إلى عدد الكلمات التي ُقّدمت من
اشخاص و ّ
النهائية من (.)22
الدرجة ّ
قبل الطالب في دقيقة واحدة ،وكانت ّ

طريقة تصحيح المقياس:

تكون مقياس العسر القرائي الكشفيفي صورته النهائية من ( )210فقرة ،وكانت الدرجة

النهائية من ( ،)222وللحكم على الطلبة أنهم ضمن فئة الطلبة ذوي العسر القرائي ،أو ضمن فئة

الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ،تم استخدام التدرج الثنائي (ضعيف ،عالي) ،وتم تصحيح

المقياس من خالل إعطاء التدرج السابق األرقام ( ،(1،2وبذلك تكون الدرجة العليا للطالب هي

( ،)222والدرجة الدنيا هي( )2والحد الفاصل بين الطلبة ذوي العسر القرائي ،والطلبة من غير
ذوي العسر القرائي يكون (.)62
النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس العسر القرائي الكشفي وقياس فاعليته في الكشف عن

الطلبة ذوي العسر القرائي في األردن ،عن طريق اإلجابة على األسئلة اآلتية:

السؤال األول :ما دالالت صدق مقياس العسر القرائي الكشفي في الكشف عن الطلبة ذوي

معبر عنه بصدق المحتوى وصدق الدالالت التمييزية للفقرات؟
ا
العسر القرائي/الصف الرابع

تم التحقق من دالالت صدق مقياس الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي باستخدام الطرق

اإلحصائية اآلتية:

 .1صدق المحتوى()Content Validity

تم التحقق من صدق المحتوى من خالل اإلجراءات المتبعة في أثناء بناء المقياس ،والمتمّثلة

ثم تم عرضه بصورته األولية على ( )22من المحكمينذوي
بمراجعة األدب ،وبناء الفقرات ،ومن ّ
االختصاص في اّللغة العر ّبية ،والتربية الخاصة ،وأخصائي القياس والتقويم ،و ُّاللغويات؛ وقد
وعّدلت الفقرات التي بلغت نسبة اتفاق المحكمين عليها ( ،)%22ولقد اعتبر هذا اإلجراء
اعتّمدت ُ

مؤشر على صدق محتوى األداة.

الدالالت التميزية للفقرات:
 .2صدق ّ
ُيعد صدق ا لدالالت التميزية نوع من أنواع صدق البناء يتم من خاللة حساب معامل
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االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس وعلى اإلختبارات الفرعية (المجاالت الرئيسية) المكونة
للمقياس ،ولقد تراوح معامل ارتباط اإلختبارات الفرعية بالدرجة الكلية من ((2.63-0.97عند

مستوى الداللة ( (α=2.01وجميع االختبارات الفرعية ذات داللة إحصائية ،والجدول ( )2يبين
ذلك.
المكونة لمقياس العسر القرائي
الجدول ( )2معامالت االرتباط بين االختبارات الفرعية (المجاالت)
ّ
الكشفيوالدرجة الكلية
الرقم
2
2
1
0
0
6
داللة

معامل ارتباط بيرسون
**2021
**2021
**2010
**2061
**2020
**2026

المجال
الحقيقية
طالقة في ق ارءة الكلمات
اختبار ال ّ
ّ
الزائفة
اختبار ال ّ
طالقة في قراءة الكلمات ّ
اختبار الخيار اإلمالئي
السريعة
التّسمية ّ
الوعي الصوتي /حذف الصوت
طالقة اللفظية
ال ّ
احصائيا*2022

مستوى الداللة*
2022
2022
2022
2022
2022
2022

وتم التوصل إلى دالالت عن الصدق التمييزي أيضا بإيجاد معامالت ارتباط بيرسون بين

األداء على الفقرة والمجال أو االختبار الفرعي الذي تنمتي إليه ،حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بين
الدرجة على الفقرة والمجال أو االختبار الفرعي الذي تنتمي إليه ( )2.28-0.93وهي دالة إحصائيا

عند مستوى الداللة (.)α=2020

السؤال الثاني :ما دالالت ثبات مقياسالعسر القرائي الكشفيفي الكشف عن الطلبة ذوي

معبر عنه بثبات اإلعادة ،وثبات االتساق الداخلي؟
ا
العسر القرائي /الصف الرابع

ِ
الستة التّابعة لمقياس العسر القرائي
صل إلى مؤشرات عن ثبات االختبارات ّ
الثبات :تُو ّ
الكشفي ُّ
بالطرق اآلتية:
أ .طريقة اإلعادة:

مؤشرات االستقرار للقياسين عبر أسلوب االختبار ،وإعادة االختبار وذلك
لقد ُحقق من ّ
مجتمع الدراسة وخارج عينتها،
استطالعية مؤلفة من ( )22طالبا من
بتطبيق المقياس على عينة
ّ
ّ

ثم إعادة تطبيقهما بعد مضي أسبوعين على التطبيق األول ،وحساب معامل االرتباط بين مرتي

والجدول ( )1يوضح هذه الدالالت.
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الجدول ( )3ثبات االداة باستخدام طريقة ( )Test-Retestتطبيق واعادة تطبيق االختبار لمقياس
العسر القرائي الكشفي

المجال
الرقم
الحقيقية
الكلمات
اءة
ر
ق
في
القة
ط
ال
2
ّ
ّ
ّ
الزائفة
2
الكلمات ّ
الخيار اإلمالئي
1
السريعة
سمية
الت
0
ّ
ّ
حذف الصوت
0
طالقة اللفظية
6
ال ّ
الكلي
داللة احصائيا*2022

معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق
2020
2026
2022
2062
2026
2020
20210

تشير البيانات في الجدول ( )1إلى َّ
أن معامالت الثّبات ألبعاد المقياس قد ت اروحت ما بين

( )2026- 2062وللبعد الكلي للمقياس ( )20210وتعد هذه القيم من الثبات قيم مقبولة لمثل هذا
ّ
النوع من المقاييس.
ب .دالالت ثبات المقياس باستخدام معادلة الفا كرونباخ:

عية
لقد استخدمت معادلة ألفا كرونباخ لقياس االتّساق ّ
الداخلي لكل فقرة على االختبارات الفر ّ
الداخلي لمقياس العسر القرائي
المكونة للمقياس
ويوضح الجدول ( )0معامل ثبات االتّساق ّ
ّ
الكشفي واختباراته.
الرقم
2
2
1
0
0
6

الجدول ( )4االتساق الداخلي لالختبارات الفرعية لمقياس العسر القرائي الكشفي
المجال
قراءة الكلمات الحقيقّية
اختبار ال ّ
طالقة في ّ
الزائفة
اختبار الكلمات ّ
اختبار الخيار اإلمالئي
السريعة
التّسمية ّ
حذف الصوت
طالقة اللفظية
ال ّ

معامل االتساق الداخلي
.952
2026
.852
0.98
2026
0.89

ويالحظ من الجدول ( )0معامالت االرتباط في كل اختبار ّأنها أعلى من قيمة ( )2.72وهذا
ُ
يدل على تمتع المقياس بدالالت ثبات جيدة.
ّ
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=2020بين
طلبة من غير ذوي العسر القرائي على اختبارات
طلبة ذوي العسر القرائي ،وال ّ
متوسطات أداءال ّ

مقياس العسر القرائي الكشفي؟

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل اختبار
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تكون منه المقياس ومن ثم استخدام اختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين (Independent
فرعي ّ
) Sample Testلمعرفة داللة الفروق لكل مجال على حدى وللمجاالت مجتمعة ممثال بالدرجة
الكلية للمقياس ويوضح الجدول ) )5ذلك.

طلبة ذوي العسر القرائي
الجدول ( )5نتائج اختبار ( )t-testللفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ال ّ
طلبة من غير ذوي العسر القرائي(ن= )44على أبعاد مقياس العسر القرائي الكشفي
(ن= )44وال ّ

الختبارات الفرعية
لمقياس العسر القرائي
الكشفي
طالقة في قراء
اختبار ال ّ
الزائفة
الكلمات ّ
طالقة في قراء
اختبار ال ّ
الحقيقية
الكلمات
ّ
اختبار الخيار اإلمالئي
السريعة
اختبار التّسمية ّ
اختبار حذف الصوت
طالقة
اختبار ال ّ
اللفظية
الكلي

فئة ال ّطلبة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ
الطلبة ذوي العسر القرائي
طلبة من غير االعسر القرائي
ال ّ

0.0250
16.150
4.92
16.85
8. 650
15.350
19.57
25.000
3.55
16.35
4.800
13.10
38.200
97.125

3.899
3.984
3.80
4.92
3.50
2.85
5.79
0000
3.24
3.81
2.51
3.90
11.76
13.14

قيمة t

الداللة
اإلحصائي

-13. 234

20222

-15.23

20222

-9.37

20222

-5.921

20222

-16.17

20222

-11.311

20222

-22.129

20222

يتضح من الجدول ( )0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )2020بين اداء الطلبة ذوي

العسر القرائي والطلبة من غير ذوي العسر القرائي على مقياس العسر القرائي الكشفي ،ولصالح

الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ،إذ بلغت قيمة (ت)المحسوبة ( )-13.234في اختبار الطالقة

في قراءة الكلمات الزائفة ،وفي اختبار الطالقة في قراءة الكلمات الحقيقية ( ،)-20.23وفي

اختبار الخيار اإلمالئي ( ،)-9.37وفي اختبار التسمية السريعة ( ،)-5.921وفي اختبار الوعي
الصوتي /حذف الوحدة الصوتية ( ،)-16.174اختبار الطالقة اللفظية ( ،)-11.311وللمقياس
الكلي (.(-22.129

وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية ُيالحظ أن المتوسط الحسابي للطلبة من غير ذوي
العسر القرائي أعلى منه للطلبة ذوي العسر القرائي ،وذلك على كل اختبار من االختبارات الفرعية

لمقياس العسر القرائي الكشفي ،إذ بلغ متوسط الطلبة من غير ذوي العسر القرائي في اختبار
الطالقة في قراءة الكلمات الزائفة )16.150( ،مقابل ( )0.0250للطلبة ذوي العسر القرائي،
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ومتوسط الطلبة من غير ذوي العسر القرائي في اختبار الطالقة في قراءة الكلمات الحقيقية

( )16.85في حين كان متوسط الطلبة ذوي العسر القرائي ( ،)4.92وفي اختبار الخيار اإلمالئي

كان متوسط الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ( )15.350ومتوسط الطلبة ذوي العسر

القرائي( ، )8.650وفي اختبار التسمية السريعة كان متوسط الطلبة من غير ذوي العسر القرائي

( )22.57مقابل ( )25.000الطلبة ذوي العسر القرائي  ،وفي اختبار الوعي الصوتي /حذف
الوحدة الصوتية كان متوسط الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ( )16.35مقابل ( )3.55الطلبة
ذوي العسر القرائي ،وفي اختبار الطالقة اللفظية كان متوسط أداء الطلبة من غير ذوي العسر

القرائي ( )13.10ومتوسط الطلبة ذوي العسر القرائي ( .)4.800وللمقياس ككل متوسط الطلبة من

غير ذوي العسر القرائي ( )97.125مقابل متوسط ( )38.200للطلبة ذوي العسر القرائي ،وبناء
على هذه النتائج يتضح قدرة المقياس في الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائيوالشكل ( )2يوضح

مستوى تفاوت أداء الطلبة ذوي العسر القرائي والطلبة من غير ذوي العسر القرائي على مقياس
العسر القرائي الكشفي.

الشكل( )1مستوى تفاوت أداء الطلبة ذوي العسر القرائي والطلبة من غير ذوي العسر القرائي على
مقياس العسر القرائي الكشفي

مناقشة النتائج

ومظهرة
لقد أظهرت النتائج صدق وثبات مقياس العسر القرائي الكشفي بإختباراته الفرعيةُ ،

النتائج َّ
أن هناك فروقا بين الطلبة ذوي العسر القرائي والطلبة من غير ذوي العسر القرائي على
الم َكّونة لهذا المقياس،
جميع أبعاد مقياس العسر القرائي الكشفي ،والمتمثلة في االختبارات الفرعية ُ
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ولصالح الطلبة من غير ذوي العسر القرائي ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة جاب وزمالؤه ويندغرين
وزمالؤه ) ،(jap et all, 2017; lindgren et all, 2007ويالحظ على نتائج هذا المقياس قدرته
الصوتي/
العالية على التّمييز وتحديد الطلبة ذوي العسر القرائي ،باختباراته وخاصة اختبار الوعي ّ
الصوت ،واختبار الطالقة في قراءة الكلمات الزائفة ،واختبار الطالقة في قراءة الكلمات
حذف ّ
الحقيقية ،واختبار الطالقة اللفظية وهذا يتفق مع دراسة يندغرين وزمالؤه( lindgren et

 )all.2007إذ أكدوا على أن مهارتي الوعي الصوتي ،ومهارات التهجئة والمتمثلة في قراءة
الكلمات الزائفة قادرة على التمييز بين الطلبة ذوي العسر القرائي ،والطلبة من غير ذوي العسر

القرائي.

طلبة ذوي العسر القرائي على أدنى
ومن المالحظ على نتائج هذه الدراسة أيضا حصول ال ّ

متوسط في اختبار الوعي الصوتي /حذف الصوت مقارنة مع الطلبة من غير المعسرين قرائيا،

ومؤيدا ذلك دراسة مايكل وزمالؤه ) (Michael et all, 2019والتي أشارت إلى َّ
أن مهارة الوعي
ّ
طلبة ذوي العسر القرائيُ ،يضاف إلى ذلك ما
الصوتي من أكثر المهارات قدرة على الكشف عن ال ّ

أشارت له نتيجة دراسة ولف (َّ )Wolf,2010
أن مهارات المعالجة الصوتية ،والخيار اإلمالئي من
المهارات القادرة على الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي؛ ليس فقط في المراحل اإلبتدائية وإنما

أيضا عند البالغين ،ومتفقة النتائج مع دراسة مايكل ( ), et all, 2019Michaelوالذي وجد

معايير الكشف والمبنية على المهارات الصوتية أقدر على الكشف عن الطلبة ذوي العسر القرائي
حتى في المرحلة الجامعية.
التوصيات

 اجراء المزيد من الدراسات حولبناء مقاييس كشفية عن الطلبة ذوي العسر القرائي ،على
اختبارات فرعية كشفية وسلوكية مختلفة.
 اجراء المزيد من الدراسات حول استخدام االختبارات الفرعية لمقياس العسر القرائي الكشفيعلى مراحل عمرية مختلفة.
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