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مقدمة: 
�لقر�ءة غذ�ء �لروح و�لعقل، ويكفيها �سرفا �أنها �أول ما نزل به ج�يل عليه 
�ل�سام على نبينا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم. و�لقر�ءة لها �أهمية كبرية فى �كت�ساب 
�ملعارف و�خل��ت )طه �لديلمى و �سعاد �لو�ئلى، 2005( ، و�لعلوم �لتى تنفع �لإن�سان 

فى حياته، و�آخرته على �ل�سو�ء. 
وتعت���� �لق���ر�ءة �أه���م و�سائ���ل �كت�ساب �ملعرفة، وتب���ادل �لأفكار ب���ني �لأفر�د، 
ولذلك كان لها تاأثري قوى يف �حلياة على م�ستوى �لأفر�د و�ملجتمعات، فهى �لأ�سا�س 

يف ��ستمر�ر �ملعرفة ونقل �لثقافة من جيل �إىل جيل على مر �لع�سور. 
و�لق���ر�ءة تع���د من �أهم �مله���ار�ت �لتى ميك���ن �أن ميتلكها �لفرد ف���ى �ملجتمع، 
لأنه���ا و�سيل���ة �لتفاهم و�لت�سال، و�ل�سبيل �إىل تو�سيع �آفاق �لفرد �لعقلية، وم�ساعفة 
فر����س �خل�ة �لإن�ساني���ة، وو�سيلة من و�سائل �لتذوق و�ل�ستم���اع، كما �أن لها قيمتها 
�لجتماعي���ة )ه�س���ام �حل�س���ن ، 2000( ، فرت�ث �لإن�س���ان �لثقاف���ى و�لجتماعى، ينقل 
م���ن جي���ل �إىل جيل، ومن فرد �إىل فرد، وي�ساعد �أي�س���ا على �لذوق، وتعميق �لعو�طف 

�لإن�سانية )كرميان بدير و �إمييلى �سادق، 2002( . 
وي���رى �لفيل�س���وف �لجنليزى )فرن�سي�س بيكون( �أن �لقر�ءة ت�سنع �لإن�سان 
�لكام���ل، و�إذ� بح���ث �لفرد فى حياة �ملتفوقني فى حياة �لب�سرية، لوجد �أنهم قر�ءو فى 
طفولته���م فاأح�سن���و� فهما ومتث���ا، ومن ثم �أ�سافو� �آلية من بن���ات �أفكارهم، فحققو� 

�لأ�سالة و�لإبد�ع )طه �لديلمى و �سعاد �لو�ئلى، 2005(.
يع���د تطوي���ر مهار�ت �لق���ر�ءة ل���دى �لطاب �أح���د �له���د�ف �لرئي�سية لكل 
برنام���ج تعليم���ى مبك���ر، وم���ن خال �لق���ر�ءة يو�س���ع �لط���اب مفرد�ته���م ويتعرفون 
عل���ى �لع���امل، و�لق���ر�ءة هى �أي�س���ا مفتاح �لنجاح ف���ى �لتهجئة و�لكتاب���ة، وعلى �لرغم 
م���ن �ن �لط���اب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني )6، 7( �سنو�ت يتحدثون بطاقة فاإنهم 
يحتاج���ون �ىل تعليم���ات ح���ول كيفي���ة �لتنقل فى �لكتاب���ة، فيمكن �أن يوؤث���ر ذلك على 
�أد�ئه ع� �ملناهج �لدر��سية ويكون له تاأثري �سلبى على �لد�فع للتعلم و�حرت�م �لذ�ت 

)ه�سام �حل�سن، 2000(.
وم���ن ق�ساي���ا وم�س���كات مه���ار�ت �لقر�ءة ل���دى تاميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية 
ذوى �سعوب���ات �لتعل���م م�س���اكل ف���ك �لت�سفري) نط���ق �لكلمة( ويتم ف���ك �لت�سفري من 
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خ���ال تعل���م �ل�سوتيات و�ملمار�سة �مل�ستقلة مع �لقر�ءة ب�س���وت عال، و�لوعى �ل�سوتى 
وه���و �لق���درة عل���ى �لربط بني �أ�سو�ت �حل���رف و�لكلمة �ملكتوبة، وم�س���اكل �لفهم وهو 
ع���دم �لقدرة على فهم �لكلم���ات �ملكتوبة، �سعوبات �لقر�ءة �ملختلطة، �لقر�ءة �لبطيئة 
فمع �أنه ي�ستطيع فك �ل�سفر�ت �ل �نه يقر�أ ببطء، لي�ستطيع �لقر�ءة لفرت�ت طويلة 
وذل���ك ي���وؤدى �إىل ع���دم كف���اءة �لق���ر�ءة �أو �سعف فه���م �لق���ر�ءة، ولي�ستمت���ع بالقر�ءة            

)على مدكور،2009(.
وم���ع �أهمية تعل���م �لقر�ءة للطفل يف بد�ية حيات���ه، �إل �أن �لباحثني �ملهتمني 
باأم���ر تربي���ة �لطف���ل ق���د لحظ���و� ت���دين م�ست���وى كثري م���ن �لتامي���ذ من���ذ �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة �إىل م���ا بع���د �ملرحل���ة �لثانوي���ة، فكثري م���ن �لتاميذ عندم���ا يطلب منهم 
�أن يق���ر�أو، يع�س���ر ذلك عليهم، مم���ا ي�سعب عملية �لتعليم �جلي���د، لأن عملية �لتعليم 
لي�س���ت فق���ط �أن يلق���ي �لأ�ستاذ �لدرو�س وينته���ي، و�إمنا على �لتامي���ذ �أن يذ�كرو� ما 
تلقوه من �أ�ساتذتهم، وذلك مال ميكن �أن يكون �إذ� كانو� فاقدي �لقدرة على �لقر�ءة. 
وق���د لوح���ظ �أي�سا �أن م���ن �أ�سباب ته���رب كثري من �لتاميذ م���ن مد�ر�سهم 
ر�ج���ع �إىل ع���دم قدرتهم عل���ى �أن يتعاملو� مع م���ا هو مقرر عليهم لع���دم ��ستطاعتهم 

�لقر�ءة )حممد جماور، 2000(.  
وتع���د �ملرحل���ة �لبتد�ئية �أوىل �ملر�حل �لتعليمية �لت���ى تتوقف عليها عملية 
�كت�س���اب �لأطف���ال للمه���ار�ت �ملعرفي���ة و�خل�����ت �لتعليمي���ة �لازم���ة لتنميته���م فى 
جمي���ع �ملج���الت �لعقلي���ة و�لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�جل�سمي���ة، فف���ى ه���ذه �ملرحلة 
يكت�سب �لطفل �أمناط �ل�سلوك و�لتفكري �لازمة لاإن�سان، وهى �ملرحلة �لتى يزدهر 
فيها منو �لطفل �للغوى و�كت�سابه مهار�ت �لقر�ءة �لتى ت�ساعده على �لفهم و�لتعبري 

)�سامى عبد �هلل، 1994(.
و�لق���ر�ءة �أ�سل���وب من �أ�ساليب �لن�ساط �لفكرى، وه���ى عملية ير�د بها �إيجاد 
�ل�سل���ة ب���ني لغة �لكام و�لرم���وز �لكتابية، وتتاألف لغة �لكام م���ن �ملعانى، و�لألفاظ 
�ل���ذى ت���وؤدى هذه �ملعانى، وعل���ى هذ� �لأ�سا�س فاإن عنا�سر �لق���ر�ءة تتكون من: �ملعنى 
�لذهب���ى و�للف���ظ �ل���ذى يوؤديه، و�لرم���ز �ملكتوب. وقي���ل �إن �لقر�ءة ه���ى عملية تعرف 
�لرموز، ونطقها نطقا �سحيحا، �أى �ل�ستجابة �لب�سرية ملا هو مكتوب، ثم �لنطق، �ى 
حتويل �لرموز �ملطبوعة �إىل �أ�سو�ت ذ�ت معنى، ثم �لفهم، �أى ترجمة �لرموز �ملدركة، 



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة 

 167 

ومنحه���ا �ملعان���ى �ملنا�سبة، وهذه �ملعانى ف���ى �لو�قع تكون فى �لذهن �لقارئ ولي�س فى 
�لرم���ز ذ�ت���ه، و�إن �لق���ر�ءة فى �ملرحل���ة �لأ�سا�سية تختلف فى �لو�ق���ع باختاف حلقات 
�لتعلي���م فيه���ا، فه���ى ف���ى �ل�س���ف �لأول �لأ�سا�سى تاأخ���ذ منحى خا�س���ا ي�سميها �ملربني 

�لهجاء )طه �لديلمى، و�سعاد �لو�ئلى، 2005(. 
م�سكلة البحث:

بد�أ �ح�سا�س �لباحث بامل�سكلة من �أن هناك بع�س �لتاميذ يعانون من �سعف فى - 
مه���ار�ت �لق���ر�ءة، ومن م����ر�ت �لباحث فى �إع���د�د �لإختبار ق���ام �لباحث باإعد�د 
�إختب���ار ملهار�ت �لقر�ءة باملرحل���ة �لإبتد�ئية من ذوى �سعوبات �لتعلم نظر� لعدم 
وجود �ختبار ملهار�ت �لقر�ءة للتاميذ ذوى �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لإبتد�ئية 

فى حدود �إطاع �لباحث.
�ع���د�د مقيا����س قادر على قيا�س مهار�ت �لقر�ءة لدى تاميذ �ل�سف �لر�بع ذوى - 

�سعوبات �لتعلم باملرحلة �لإبتد�ئية يقي�س مهار�ت �لقر�ءة لديهم.

        وم���ن ث���م تكم���ن م�سكلة �لبحث �حلالية فى �عد�د مقيا�س يقي�س مهار�ت �لقر�ءة 
ل���دى تامي���ذ �ل�س���ف �لر�ب���ع باملرحل���ة �لإبتد�ئية يتنا�س���ب مع ه���ذه �ملرحلة.وميكن 

تلخي�س �مل�سكلة فى �لت�ساوؤلت �لتية:
ما مهار�ت �لقر�ءة لدى تاميذ �ل�سف �لر�بع ذوي �سعوبات �لتعلم؟- 1
م���ا مدى حتقق �خل�سائ�س �ل�سيكومرتي���ة ملقيا�س مهار�ت �لقر�ءة لدى تاميذ - 2

�ل�سف �لر�بع ذوي �سعوبات �لتعلم؟

اأهداف البحث:
حتديد مهار�ت �لقر�ءة لدى تاميذ �ل�سف �لر�بع ذوي �سعوبات �لتعلم.. 1
�إعد�د مقيا�س ملهار�ت �لقر�ءة لتاميذ �ل�سف �لر�بع ذوي �سعوبات �لتعلم.. 2
�لتحق���ق من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية ملقيا����س مهار�ت �لقر�ءة لتاميذ �ل�سف . 3

�لر�بع ذوي �سعوبات �لتعلم

اأهمية البحث:
�ل�سهام يف قيا�س مهار�ت �لقر�ءة لذوي �سعوبات �لتعلم بطريقة مو�سوعية.- 1
�إ�سافة �إىل �لرت�ث �لأدبي �ملتعلق بقيا�س مهار�ت �لقر�ءة لذوي �سعوبات �لتعلم- 2
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م�سطلحات البحث:
1- �سعوبات التعلم: 

       �إن �لأطف���ال ع���ادة م���ا تكون لديهم يف مر�حل �لعم���ر �ملبكرة �أخطاء �سائعة جد� يف 
مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�حل�س���اب ، وبالتايل فاإنها تع���د طبيعية ، �أم���ا �إذ� ��ستمرت 
لديه���م حتى �سن متقدمة فتعت���� �سعوبة يف �لتعلم �لأمر �لذي يتطلب عاجها مبا  
ي�ساحبها من �أعر��س مثل �لنطو�ء، و�لن�ساط �لز�ئد وغريها مما يوؤثر على تعامل 
�لأب���اء و�ملعلم���ني معه���م ونعتهم بال�سف���ات �ل�سيئة �لتي ق���د توؤثر عل���ى م�ستوياتهم و 

تقبلهم للدر��سة. 
وتعد م�سكلة �سعوبات �لتعلم من �مل�سكات �لرتبوية �خلطرية و�لتي يعاين 
منه���ا بع����س �لأطفال مل���ا لها من �آثار �سلبية م���ن حيث �مل�ستوى �لتعليم���ي،  و�ل�سفات 
غ���ري �ملرغ���وب فيها مثل �لنطو�ء، و�لك�سل، و�لامبالة، وه���ذ� يوؤثر �سلباً على �لآباء 
و�ملعلم���ني، كذل���ك ف���اإن ه���ذه �مل�سكلة �ستوؤثر عل���ى �لأطف���ال نف�سياً و�جتماعي���اً ف�سًا 
ع���ن ع���دم قدرته���م عل���ى �لنتباه و�لرتكي���ز،  مما يع���وق م�ستو�هم �لتعليم���ي �أو تدين 
م�ستوياته���م �لدر��سي���ة. وق���د �هت���م �لكثري م���ن �لباحثني يف جم���ال �لرتبية �خلا�سة 
بو�سف م�سكلة �سعوبات �لتعلم وخ�سائ�سها، وحاولو� و�سع تعريفاً ل�سعوبات �لتعلم، 

وفيما يلي بع�س �ملفاهيم �لتي تناولت �سعوبات �لتعلم. 
فق���د عرفه���ا نبي���ل عب���د �لفت���اح )2000، 24( باأنه���ا عب���ارة ع���ن ��سط���ر�ب يف 
�لعملي���ات �لعقلي���ة �أو �لنف�سي���ة �لأ�سا�سي���ة �لت���ي ت�سم���ل �لنتب���اه، و�لإدر�ك، وتكوي���ن 
�ملفهوم، و�لتذكر وحل �مل�سكلة، يظهر �سدى هذ� �ل�سطر�ب يف عدم �لقدرة على تعلم 

�لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب. 
ويعرف �لباحث �سعوبات �لتعلم باأنه”مفهوم ي�ستخدم لو�سف جمموعة من 
�لتامي���ذ �لذي���ن يت�سفون بتدين �لتح�سيل �لدر��س���ي �لفعلي مقارنة مبا هو متوقع 
منهم �إذ يتمتعون بذكاء متو�سط �أو فوق �ملتو�سط، وتظهر عليهم مامح �ل�سعوبة يف 
�لنو�ح���ي �لأكادميية �لقر�ءة، و�لنطق، و�لتهجي(، ول ي�ستفيدون من �أ�ساليب وطرق 

�لتدري�س �لعادية د�خل �لف�سل �لعادي وي�ستبعد من هوؤلء �ملتخلفون عقليا.
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2- القراءة: 
يعت���� مو�س���وع �لقر�ءة من �أكر �ملو��سيع �لتي تت�سمنها �ل��مج �ملدر�سية ومفادها 

�أن يبد�أ �لطفل �لقر�ءة.
 و�لق���ر�ءة: ه���ى عملي���ة �لتعرف على �لرموز �ملكتوبة لفهم م���ا ترمي �إليه من �ملعاين، 
�س���و�ء كان���ت �لق���ر�ءة نظ���ر� �إىل �لرم���وز �ملكتوب���ة فق���ط، �أو م���ع حتويله���ا �إىل �أ�س���و�ت 
مهمو�س���ة، �أو م�سموع���ة، وه���ذه �لرموز هى �لكلمات �لتى حتم���ل دللت معينة، وكلما 
��ستوعب �لفرد ح�سيلة معينة من هذه �لكلمات ذ�ت �لدللت، كلما �ت�سع �أفقه، وفهم 

ما يدور حوله )زكريا �إ�سماعيل، 1999(.
3- مهارات القراءة: 

يتمك���ن  طريقه���ا  ع���ن  �لعلم���ي،  �لإع���د�د  يف  �لطف���ل  ت�ساع���د  �لق���ر�ءة  �أن 
�لطف���ل م���ن �لتح�سيل �لعلمي �ل���ذي ي�ساعده عل���ى �ل�سري بنجاح يف حيات���ه �ملدر�سية 
، وع���ن طريقه���ا ميك���ن �أن يح���ل �لكث���ري من �مل�س���كات �لعلمي���ة �لتي تو�جه���ه ، بل يف 
ح���ل �مل�س���كات �ليومي���ة ، ويف حتقي���ق عملي���ة تعل���م ناجح���ة لبقي���ة �مل���و�د �لدر��سي���ة                                                           

)�أحمدعبد �هلل، وفهيم م�سطفى، 1994، 50(.
        كما �أن �لقر�ءة ت�ساعد �لطفل على �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي، فهي ت�ساعد 
�لطف���ل عل���ى �كت�س���اب �لقي���م و�لجتاه���ات �ل�سليم���ة و�أمن���اط �ل�سلوك �ملرغ���وب فيه. 
و�مل�س���كات �لت���ي يوجهها �لأطفال تتمثل يف �حلاج���ة �إىل �ل�سحة �جل�سمية و�لعاقة 
�ل�سليمة مع �لزماء، و�ل�ستقال عن �لو�لدين، وكيفية �لو�سول �إىل م�ستوى �لكبار 
�قت�سادي���اً و�جتماعي���اً، و�لثق���ة بالنف����س، �إىل جان���ب �أن �لق���ر�ءة لها �أي�س���اً �أثر تكوين 

�سخ�سية �لطفل وتدعيمها )ح�سن �سحاته، 1989، 30(.
االطار النظرى:

�سعوبات التعلم:
 (NJCLD)  Nationalتعرف �للجنة �لأمريكية �مل�سرتكة ل�سعوبات �لتعلم 
Joint Committee on Learning Disabilities (1994) �سعوبات �لتعلم هو 
م�سطل���ع ع���ام ي�سري �إىل جمموعة غ���ري متجان�سة من �ل�سطر�ب���ات و�لتي تع� عن 
نف�سه���ا م���ن خال �سعوبات د�لة يف �كت�ساب و ��ستخ���د�م قدر�ت �ل�ستماع �و �لتحديث 
�و �لق���ر�ءة �و �لكتاب���ة �أو �ل�ست���دلل �أو �لق���در�ت �لريا�سية وه���ذه �ل�سطر�بات ذ�تية 
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د�خلي���ة �ملن�س���اأ ويفرت�س �أن تكون ر�جع���ة �ىل خلل يف �جلهاز �لع�سبي �ملركزي وميكن 
�ن حت���دث خ���ال حي���اة �لف���رد . كما ميك���ن �أن تك���ون متازمة مع م�س���كات �ل�سبط 
�لذ�ت���ي وم�س���كات �لإدر�ك و�لتفاعل �لجتماعي لكن ه���ذه �مل�سكات ل تن�سئ بذ�تها 
�سعوب���ات �لتعل���م ومع �أن �سعوب���ات �لتعلم حتدث متز�منة م���ع بع�س ظروف �لإعاقة 
�لأخري مثل ق�سور حا�سي �و تاخر عقلي �و ��سطر�ب �نفعايل جوهري �أو مع موؤثر�ت 

خارجية مثل فروق ثقافية �أو تدري�س / تعليم غري كايف �أو غري مائم. 
وتعرف���ه �حلكوم���ة �لفيدر�لي���ة �لأمريكي���ة باأن���ه “خل���ل يف و�ح���دة �أو �أك���ر 
م���ن �لعملي���ات �لذهني���ة �مل�سرتك���ة يف فه���م �أو ��ستخ���د�م �للغ���ة منطوق���ة �أو مكتوب���ة، 
وتظه���ر كنق����س يف �لق���درة على �ل�ستم���اع �أو �لتفك���ري �أو �لتكلم �أو �لق���ر�ءة �أو �لكتابة                          

)فتحي �لزيات، 1998، 75(.
ويع���رف فتح���ى �ل�سي���د )1998، 88( �سعوب���ات �لتعل���م باأنها تخل���ف معني �أو 
��سط���ر�ب يف و�ح���دة �أو �أكر من مهار�ت �لنطق، �أو �للغ���ة، �أو �لإدر�ك، �أو �ل�سلوك ، �أو 

�لقر�ءة، �أو �لهجاء، �أو �لكتابة، �أو �حل�ساب. 
وق���د عرفه���ا نبي���ل عب���د �لفت���اح )2000، 24( باأنه���ا عب���ارة ع���ن ��سط���ر�ب يف 
�لعملي���ات �لعقلي���ة �أو �لنف�سي���ة �لأ�سا�سي���ة �لت���ي ت�سم���ل �لنتب���اه، و�لإدر�ك، وتكوي���ن 
�ملفهوم، و�لتذكر وحل �مل�سكلة، يظهر �سدى هذ� �ل�سطر�ب يف عدم �لقدرة على تعلم 

�لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب. 
ويع���رف �ل�سي���د عبد �حلمي���د )2003، 25(، ه���و مفهوم ي�س���ري �إىل جمموعة 
غ���ري متجان�س���ة من �لأف���ر�د �ملتعلمني، ذوي ذكاء متو�سط �أو ف���وق �ملتو�سط، يظهرون 
��سطر�با يف �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية و�لتي تظهر �أثارها من خال �لتباعد �لد�ل 
�إح�سائي���ا ب���ني �لتح�سيل �ملتوق���ع و�لتح�سيل �لفعلي لديهم يف �مله���ار�ت �لأ�سا�سية، �أو 
��ستخ���د�م �للغ���ة �ملق���روءة �أو �مل�سموع���ة ، �أو �ملج���الت �لأكادميي���ة �لأخ���رى، و�أن ه���ذه 
�ل�سطر�ب���ات يف �لعمليات �لنف�سي���ة �لأ�سا�سية من �ملحتمل �أنها ترجع �إىل وجود خلل 
�أو تاأخ���ر يف من���و �جله���از �لع�سبي �ملركزي، ول ترجع �سعوبة تعل���م هوؤلء �لأفر�د �إىل 
وجود �إعاقات ح�سية �أو بدنية ول �لظروف �حلرمان �لبيئي �سو�ء كان ذلك يتمثل، يف 
�حلرم���ان �لثقايف، و�لقت�سادي، �أو نق�س �لفر�سة للتعلم، كما ل ترجع �ل�سعوبة �إىل 

�ل�سطر�بات �لنف�سية �ل�سديدة.
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�سعوبات تعلم القراءة:

��ستخدم���ت لفظ )Deyslexia( دي�سل�سك�سيا �ليونانية �لأ�سل و�لتي تعني 
�سعوب���ة حتليل �لكلمة �ملكتوب���ة �أو )�سعوبة �لقر�ءة( ��سطاحا يف �للغة �لإجنليزية؛ 
وكان �ملدخ���ل �لطبي �أول م���ن ��ستخدمها معتقد� �أنها نتيجة لق�سور ع�سبي وظيفي، 
مل يتفق �لباحثون يف هذ� �ملجال على �لتعريف �ملحدد ملفهوم �لدي�سليك�سيا فكان ينظر 
�إليه���ا يف �ل�ساب���ق على �أنها �سعوبات يف �ل�ستين���ات على �أنها عجز جزئي يف �لقدرة على 
�لق���ر�ءة، كم���ا �أ�س���ار �إىل ذلك فري�س���ون )Frieson( �لقر�ءة �أو فهم م���ا يقوم بقر�ءته 

قر�ءة جهرية �أو �سامتة.
وهن���اك م���ن يع���د �لدي�سلك�سي���ا باأنه���ا �سعوب���ة تعلمي���ه ذ�ت ج���ذور بنيوي���ة ، 
و�آخري���ن يعتق���دون �أنه���ا خلل ع�سب���ي، وق�سم �آخر ي�سي���ف �إىل ذل���ك �أ�ساليب �لرتبية 
 ،(frierson,1997) غري �ل�سليمة. )�إبر�هيم بهلول،2004، 191(. ويعرف فرير�سون
�أن �سعوبات �لقر�ءة هي عجز جزئي فقط يف �لقدرة على قر�ءة �أو فهم ما يقوم �لفرد 
بقر�ءت���ه ق���ر�ءة �سامت���ة �أو جهري���ة )عبد �لنبي عل���ى وعبا�س حمج���وب، 1998، 112(، 
وتعد �ل�سعوبات �لقر�ئية من �أكر �حلالت �نت�سار� بني تاميذ ذوي �سعوبات �لتعلم 

)ع�سام جدوع، 2007، 1(.
و�تف���ق كل من ح�سن ق���وره )1989( و�سامي حممد ملحم )2002، 282( على 
تعري���ف �سعوب���ات تعلم �لق���ر�ءة باأنها ق�س���ور يف حتقيق �لأهد�ف �ملق�س���ودة، ومن ثم 
فه���ي تت�سم���ن �لق�س���ور يف فهم �ملق���روء �أو �لإدر�ك وما ��ستمل علي���ه من عاقات بني 
�ملعاين و�لأفكار �أو �لتعبري عنه �أو �لبطء يف �لتلفظ �أو �لنطق �ملعيب �أو �سبط �خلطا 

لاألفاظ.
يف حني عرفها )حممود خاطر وم�سطفي ر�سان، 2000( باأنها ق�سور ناجت 
ع���ن �سع���ف عقلي يحول ب���ني �لطفل وبني تعلم���ه �لقر�ءة بامل�ستوى �لع���ادي �أو ح�سب 

ظروف تعليمية �أخرى جتعله �أقل من منوه �لقر�ئي )�سامى ملحم، 2002، 282(.

مهارات القراءة:
تعت���� �لق���ر�ءة �أه���م و�سائ���ل �كت�ساب �ملعرف���ة، وتب���ادل �لأفكار ب���ني �لأفر�د، 
ولذلك كان لها تاأثري قوى يف �حلياة على م�ستوى �لأفر�د و�ملجتمعات، فهى �لأ�سا�س 

يف ��ستمر�ر �ملعرفة ونقل �لثقافة من جيل �إىل جيل على مر �لع�سور.
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وم���ع �أهمية تعل���م �لقر�ءة للطفل يف بد�ية حيات���ه، �إل �أن �لباحثني �ملهتمني 
باأم���ر تربي���ة �لطف���ل ق���د لحظ���و� ت���دين م�ست���وى كثري م���ن �لتامي���ذ من���ذ �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة �إىل م���ا بع���د �ملرحل���ة �لثانوي���ة، فكثري م���ن �لتاميذ عندم���ا يطلب منهم 
�أن يق���ر�أو، يع�س���ر ذلك عليهم، مم���ا ي�سعب عملية �لتعليم �جلي���د، لأن عملية �لتعليم 
لي�س���ت فق���ط �أن يلق���ي �لأ�ستاذ �لدرو�س وينته���ي، و�إمنا على �لتامي���ذ �أن يذ�كرو� ما 
تلقوه من �أ�ساتذتهم، وذلك مال ميكن �أن يكون �إذ� كانو� فاقدي �لقدرة على �لقر�ءة. 
وق���د لوح���ظ �أي�سا �أن م���ن �أ�سباب ته���رب كثري من �لتاميذ م���ن مد�ر�سهم 
ر�ج���ع �إىل ع���دم قدرتهم عل���ى �أن يتعاملو� مع م���ا هو مقرر عليهم لع���دم ��ستطاعتهم 

�لقر�ءة )حممد �ساح �لدين جماور، 2000(.  
وتع���د �ملرحل���ة �لبتد�ئية �أوىل �ملر�حل �لتعليمية �لت���ى تتوقف عليها عملية 
�كت�س���اب �لأطف���ال للمه���ار�ت �ملعرفي���ة و�خل�����ت �لتعليمي���ة �لازم���ة لتنميته���م فى 
جمي���ع �ملج���الت �لعقلي���ة و�لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�جل�سمي���ة، فف���ى ه���ذه �ملرحلة 
يكت�سب �لطفل �أمناط �ل�سلوك و�لتفكري �لازمة لاإن�سان، وهى �ملرحلة �لتى يزدهر 
فيها منو �لطفل �للغوى و�كت�سابه مهار�ت �لقر�ءة �لتى ت�ساعده على �لفهم و�لتعبري 

)�سامى عبد �هلل، 1994(.

القراءة:

 تعريف القراءة يف ال�ستعمال اللغوي: مادة )قر�أ( يف �للغة �لعربية مهما حتولت و��ستق 
منها فاإنها تفيد يف �أ�سل �لو�سع: )جمع �سيء ب�سيء( �أو )�سمه �إىل بع�سه(، ومن هذ� 
�سم���ى �ل���كام �ملكت���وب �إذ� ُتِلَي: )ق���ر�ءة �أو مقروء( لأن �لقارئ ي�س���م �حلروف بع�سها 
�إىل بع����س، و�لكت���اب �لك���رمي ق���ر�آن لأن �سوره  و�آيات���ه م�سموم���ة �إىل بع�سها �لبع�س 

)�لر�زى حممد بن �أبى بكر، 660 ه�(.

التعريف ال�س�طالحى للقراءة: يعرفها عا�سور و�حلو�مدة )2003(: »باأنها عملية عقلية 
مركب���ة، وذ�ت �س���كل هرمى يرتب���ط بالتفكري بدرجات���ه �ملختلفة، بحي���ث �إن كل درجة 
تفك���ري تعتم���د عل���ى م���ا حتته���ا ول تت���م بدونه���ا. فاأم���ا عملية �لق���ر�ءة متاث���ل جميع 
�لعملي���ات �لت���ى يق���وم بها �ملعلم فى �لتعلي���م فهى ت�ستلزم �لفهم و�لرب���ط و�ل�ستنتاج. 
ويع���رف بع����س �لباحثني �لقر�ءة باأنها: »تعرف وفهم و��ستب�س���ار �أى تعرف، �أو �إدر�ك 
ب�س���رى للرم���وز �ملطبوع���ة ث���م فهم، وه���و �إدر�ك �ملعانى ث���م ��ستب�سار وه���و �أعمق من 
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�لتعرف و�لفهم بكثري، لأن �ل�ستب�سار لي�س جمرد فهم للمعانى، �إمنا هو �أي�سا �إدر�ك 
�لعاق���ات، وت�س���ور للنتائج و�لحتمالت �ملتوقع���ة، و�إدر�ك ما ور�ء �ل�سطور من معان 
خفية، ودللت �سمنية، وتنبوؤ وح�سن توقع ملا �ستكون عليه �لأمور، وما �سيرتتب على 

ذلك من قر�ء�ت و�أحكام )مدكور �أحمد، 2007( . 
ويعرفه���ا �آخ���ر باأنه���ا: »عملي���ة عقلي���ة عالي���ة �لتعقي���د لرتباطه���ا �لعقل���ى، 
و�لفي�سيولوجى بالإن�سان، �إ�سافة �إىل حا�سة �لنظر و�أد�ت �لنطق، و�حلالة �لنف�سية، وهى 
تتجاوز حدود �لإدر�ك �لب�سرى للرموز �ملكتوبة �إىل حلها، وفهم معانيها، وتقوم على 
�أبعاد متعددة، منها �لتعرف �إىل �حلروف ، و�لكلمات ، و�لنطق بها مع �لفهم �لدقيق لها 
، ونقدها و�لربط بني حيثيات �ملادة �ملقروءة )�سعد عبد �لرحمن، و�إميان زكى، 2002( » . 
كذل���ك يعرفه���ا �أخر باأنه���ا: »عملية �نفعالي���ة، د�فعة ت�سم���ل تف�سري �لرموز، 
و�لر�س���وم �لتى يتلقاها �لقارئ عن طري���ق جمموعة وفهم �ملعانى، و�لربط بني خ�ة 
�ل�سابق���ة، وه���ذه �ملعان���ى، و�ل�ستنت���اج، و�لنق���د، و�لتحك���م، و�ل���ذوق، وح���ل �مل�س���كات«                

)عبد �لفتاح ح�سن �لبجة،2002(.
 ولق���د �أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �أن هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�ح�سائية بني متو�سطات �لدرجات �لتاميذ على �ختبار�ت �ملهار�ت �لقر�ئية ل�سالح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة فق���د تو�سلت در��سة ب���در نا�سر عبد �لرحم���ن �ل��ك )2003( 

فى �ختبارتها �إىل: 
ل يوجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات �ملجموعات �لثاث يف . 1

موق���ف �لختب���ار �لقبلى للفهم �لقر�ئي و�بعاده �ملختلف���ة قبل �لبدء يف �لتدريب 
على �لفهم �ل�ستماعى

 وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة للمجموع���ة �لأوىل عند م�ست���وى 0.001 بني . 2
متو�سطات درجات �لختبارين �لقبلي و�لبعدي يف �لفهم �لقر�ئي ما عد� �لفكرة 
�لرئي�سية �لتي كانت �لفروق فيها ذ�ت دللة عند م�ستوى 0.05 وقد كانت جميع 

تلك �لفروق د�لة ل�سالح �لختبار �لبعدي.
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة للمجموع���ة �لثانية عند م�ست���وى 0.001 بني . 3

متو�سط���ات درج���ات �لختباري���ن �لقبل���ي و�لبع���دي يف �لفهم �لق���ر�ين وبعد فهم 
�لكلم���ة م���ا ل�سال���ح �لأخب���ار �لبع���دي بينما كان���ت �لف���روق ب���ني �لختبارين عند 
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م�ست���وى 0.01 يف بع���دي فه���م �جلملة وفه���م �لأف���كار �جلزئية �ل�سال���ح �لختبار 
فه���م                       بع���د  ذ�ت دلل���ة ل�سال���ح �ح�سائي���ة يف  ف���روق  تك���ن هن���اك  �لبع���دي، ومل 

�لفكرة �لرئي�سية.
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ات درج���ات �ملجموع���ات �لثاث . 4

يف �لختي���ار �لبع���دي للفه���م �لقر�ئ���ي عن���د م�ست���وى0.001  وكان���ت �لف���روق بني 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل وكل م���ن �ملجموعة �لتجريبي���ة �لثانية و�ملجموعة 

�ل�سابطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل.
�إن �لفه���م �لقر�ئ���ي �لقائ���م عل���ى �لفه���م �ل�ستماع���ي يتح�س���ن ب�سكل ع���ام، �إل �أنه . 5

يتح�س���ن ب�س���ورة ملمو�سة لن�سو�س قر�ئية متفائلة يف���وق �لتح�سن ب�سورة د�لة 
�لقيم �لقر�ئي �لقائم على �لفهم �ل�ستماعي لن�سو�س قر�ئية متباينة.

وتو�سلت درا�سة �سفاء رفيق مو�سى قراقي�س )2002( فى اختبارتها اإىل: 
وجود فروق د�لة بني خ�سائ�س �لطاب ذوي �سعوبات �لتعلم على كل فقرة من . 1

فقر�ت �ملقيا�س وعلى �أبعاده ودرجته �لكلية وذلك ل�سالح �لطاب �لعاديني.
ع���دم وج���ود فروق د�لة بني �لذكور و�لناث ب�سكل عام بحيث تبني �أن هناك فرقا . 2

بينهما على بع�س �لفقر�ت وذلك ل�سالح �لذكور.
ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة ب���ني جمموعة ط���اب �ل�سف���ني �لأول و�لثاين من . 3

وجه���ة وجمموع���ة ط���اب �ل�سف���ني �لثال���ث �ملتمث���ل باملعرف���ة �لعام���ة ل�سال���ح 
�ملجموعة �لثانية.

�أظه���رت حتلي���ل �لنتائج متت���ع �ملقيا�س بدللت �سدق وثب���ات منا�سبة جتعل منه . 4
�د�ة مائم���ة لاإ�ستخ���د�م يف عملي���ة �مل�سح و�لتعرف عل���ى �لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة م���ن قب���ل �ملعلم���ني و�ملهنيني �لآخري���ن وحتويلهم 
�إىل فري���ق �لتقي���م متع���دد �لتخ�س�س���ات يف �س���وء �ملعايري �لتي توف���رت للمقيا�س 
ومتثلت يف �لرتب �ملتبقية �أو �لدرجة �لثابتة. و�أظهرت در��سة حممد �أبو طعيمة 
)2010(، وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�سائية ب���ني متو�سطات �لدرج���ات �لتاميذ 
عل���ى �ختب���ار�ت �مله���ار�ت �لقر�ئي���ة قبل وبعد تطبي���ق �لختبار ل�سال���ح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة، �أهم �لتو�سيات: �لعمل على �إن�س���اء عياد�ت قر�ئية لعاج ،و تو�سلت 
در��س���ة Lovett, M etal (2000): و��سارت نتائج �لدر��سة �يل فعالية �لتعليم 
�لعاج���ي با�ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ة �لتعلي���م �ملبا�س���ر يف تنمي���ة مه���ار�ت �لق���ر�ءة 
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)�لتع���رف عل���ي �لكلم���ة � �لفه���م �لقر�ئي( ل���دي �لتاميذ ذوي �سعوب���ات �لقر�ءة 
�ل�سدي���دة ل�سع���ف ف���ى بع����س �مله���ار�ت �لقر�ئي���ة، و�لعم���ل على �إع���د�د معاجلني، 
و�لعمل على توفري �أجهزة م�سادر �لتعلم �حلديثة. وتو�سلت د�ر�سة منري ر�سو�ن 
)2002(، �إىل وج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سط درجات �ملجموعتني، 
�ملجموع���ة �لتجريبية، و�ملجموعة �ل�سابطة، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، وهذ� 
يعن���ي تف���وق �لذين تعلم���و� بالطريق���ة �جلزئية �ملقرتح���ة على �لبن���ني و�لبنات، 

�لذين تعلمو� �لقر�ءة بالطريقة �حلالية يف �ختبار مهار�ت �لقر�ءة.

 املنهج واالجراءات: 
منهج البحث: �ملنهج �لو�سفى.

جمتمع البحث: طاب �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي ذوي �سعوبات �لتعلم.

عين�ة البحث: مت تطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مها )30( تلميذ وتلميذة من تاميذ 
�ل�س���ف �لر�ب���ع باملرحل���ة �لإبتد�ئية مبد�ر�س �لطيب���ة �لبتد�ئية �لتابع���ة لإد�رة غرب 

�لزقازيق �لتعليمية مبحافظة �ل�سرقية.
اأدوات البحث:

و�سيعر�س �لباحث خطو�ت �عد�د �ملقيا�س فيما يلى:
الهدف من املقيا�س:

    ويه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل معرفة مدى �إتقان �لتاميذ مله���ار�ت �لقر�ءة، لل�سفوف 
�لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئى.

خطوات اإعداد املقيا�س:
      لق���د ق���ام �لباح���ث باإع���د�د مقيا�س مهار�ت �لقر�ءة من خ���ال خطوتني رئي�سيتني 
هما: �إعد�د �ل�سورة �لأولية للمقيا�س، �إعد�د �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س. ومع تو�سيح 

ذلك فيما يلى: 
اإعداد ال�سورة الأولية ملقيا�س مهارات القراءة للتالميذ ذوى �سعوبات التعلم:أ- 

         لق���د ق���ام �لباح���ث باإعد�د مقيا�س مه���ار�ت �لقر�ءة لاأعمار من )9-11( عام بعد 
�لإطاع على �لكثري من مقايي�س مهار�ت �لقر�ءة، و�لإطاع �أي�سا على بع�س �لكتابات 
ع���ن مهار�ت �لقر�ءة، وكذلك �لإط���اع على بع�س �لدر��سات �ل�سابقة ملهار�ت �لقر�ءة، 

وذلك لا�ستفادة منها يف �إعد�د �أبعاد �ملقيا�س )�لختبار�ت �لفرعية( ومفرد�ته.
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وقد قام الباحث باخلطوات املنهجية الأتية:

�عد�د �إطار نظرى يحتوى على خا�سة ماكتب عن مهار�ت �لقر�ءة.- 1
�لإط���اع عل���ى ع���دد م���ن �ملقايي�س و�لختب���ار�ت �لعربي���ة و�لتي ت�سمن���ت بنود �أو - 2

عبار�ت، قد ت�سهم يف �إعد�د �ملقيا�س مثل.
• �لختب���ار �لت�سخي�س���ى لطلب���ة �حللق���ة �لثالث���ة م���ن �لتعلي���م �ل�سا�س���ى فى 	

كفاي���ات �للغ���ة �لعربي���ة )مملك���ة �لبحري���ن؛ وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م،�إد�رة 
�لرتبية �خلا�سة ، ق�سم �سعوبات �لتعلم.

• �ل�سا�س���ى 	 �لتعلي���م  م���ن  �لثاني���ة  �حللق���ة  لطلب���ة  �لت�سخي�س���ى  �لختب���ار 
ف���ى كفاي���ات �للغ���ة �لعربي���ة )مملك���ة �لبحري���ن؛ وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م،                                          

�إد�رة �لرتبية �خلا�سة ، ق�سم �سعوبات �لتعلم.
• تطور مهار�ت �لقر�ءة فى كتب لغتى ل�سفوف �ملرحلة �لبتد�ئية �لولية فى 	

�ململك���ة �لعربية �ل�سعودية )�إعد�د �لدكتور عماد بن فاروق حممد و�لدكتور 
ع���ادل بن حمم���د �لقحطانى، جامع���ة �مللك عبد�لعزيز بج���دة كلية �لرتبية 

ق�سم �ملناهج وطرق �لتدري�س.
• حت�س���ني مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة لل�سف���وف �لبتد�ئي���ة )�لد�رة �لعام���ة 	

للقر�ئية بالوز�رة )2016(،وز�رة �لرتبية و�لتعليم،جمهورية م�سر �لعربية.
• برنامج مقرتح لتنمية مهار�ت �لقر�ءة و�أثره فى حت�سني م�ستوى �لتح�سيل 	

�لدر��س���ى �إع���د�د �لباح���ث خالد ب���ن عب���د�هلل �لر��سد)كلية �لرتبي���ة جامعة 
�مللك �سعود،�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

• �لطف���ل 	 �لعربي���ة عن���د  باللغ���ة  �لق���ر�ءة  ف���ى  �لأد�ء  لتق���ومي  بن���اء مقيا����س 
لتق���دم  �لكويتي���ة  �جلمعي���ة  �أحر�س���او-  �لغ���اىل  �لدكت���ور  �ملغربى)�ل�ست���اذ 

�لطفولة �لعربية
• �ختب���ار �لق���ر�ءة �جلهرية �ملت���درج فى مر�ح���ل �لتعليم �لعام)�ع���د�د: ح�سن 	

�سيد ح�سن �سحاته،)1981(.
• �ختب���ار مه���ار�ت �لتعرف فى �للغة �لعربية )�ختبار قر�ءة ت�سخي�سى لل�سف 	

�لأول و�لثان���ى و�لثال���ث �لبتد�ئ���ى( �ع���د�د �ل�ست���اذ �لدكت���ور رمي���ا �سع���د 
�جلرف،مركز �لبحوث �لرتبوية،كلية �لرتبية، جامعة �مللك �سعود)1995(.
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 وف���ى �س���وء �ملقايي�س و�لختب���ار�ت �ل�سابقة تو�سل �لباح���ث �إىل �سياغة مفرد�ت - 3
�ملقيا����س، وحتدي���د �أبع���اده �أو �ختبار�ت���ه �لفرعي���ة يف مهارت���ني �أ�سا�سيت���ني وهما: 

مهارة �لنطق، ومهارة �لظو�هر �للغوية.
• �مله���ارة �لأوىل مه���ارة �لنط���ق: وين���درج حتته���ا جمموعة من �لعب���ار�ت �لتى 	

تقي�س مدى نطق �حلروف و�لتعرف عليها غري م�سكولة وم�سكولة.
• �مله���ارة �لثاني���ة: مه���ارة �لظو�هر �للغوية: ويندرج حتتها ع���دد من �لعبار�ت 	

�لتى تقي�س مهار�ت �لقر�ءة �ملختلفة لدى �لتاميذ. 
وقام �لباحث بتحديد �لعبار�ت �خلا�سة بكل مهارة، ثم مت عر�سهم على جمموعة - 4

م���ن �لأ�سات���ذة �ملخت�س���ني فى �ملناهج  وط���رق �لتدري�س فى �للغ���ة �لعربية، وعلى 
بع����س معلم���ني ومعلمات م���ادة �للغة �لعربي���ة باملرحلة �لإبتد�ئي���ة، وكذلك على 
�ل�س���ادة �ملحكم���ني، وذلك للوق���وف على �ملف���رد�ت �ملنا�سبة ل�سن �لعين���ة، ومعرفة 
�لزم���ن �ملنا�س���ب لاإجابة على �ملقيا����س، وعدد �لعبار�ت �لزمة ل���كل مهارة، وومت 
ح���ذف بع����س �لعب���ار�ت، وتعدي���ل �ل�سياغ���ة �للغوي���ة لبع����س �لكلم���ات، وحتديد 
�لزم���ن ح�س���ب �لعينة، وطريقة ت�سحيح �ملقيا�س، ومت �إختيار)5( عبار�ت للمهارة 
�لأوىل )مهارة �لنطق(، و)9( عبار�ت للمهارة �لثانية )مهارة �لظو�هر �للغوية(، 

ليكون عدد عبار�ت �ملقيا�س)14( عبارة.
ثم قام �لباحث باإعد�د �لتعليمات �خلا�سة باملقيا�س، و�لإجابة على هذ� �ملقيا�س.- 5

ب- اإع�داد ال�س�ورة النهائي�ة ملقيا��س مه�ارات الق�راءة للتالمي�ذ ذوى �س�عوبات 
التعلم:

        بع���د ح���ذف كث���ري م���ن �لعب���ار�ت م���ن قب���ل �ملخت�س���ني و�ملحكم���ني كان���ت �ل�سورة 
�لنهائية للمقيا�س كما يلى:

يتكون هذ� �ملقيا�س من مهارتني ��سا�سيتني وهما:
املهارة الأوىل:  مهارة النطق.

املهارة الثانية:  مهارة الظواهر اللغوية. 
      وين���درج حتتهم���ا جمموع���ة م���ن �لعب���ار�ت تقي����س مه���ار�ت �لق���ر�ءة ل���دى تاميذ 

وتلميذ�ت �ل�سفوف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئى ويتمثل ذلك فى:
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املهارة الأوىل:  مهارة النطق: وتتكون من خم�سة عبارات.
نطق �لأ�سو�ت نطقا �سحيحا من خمارجها �ل�سليمة.	 
نطق �حلروف غري م�سكولة نطقا �سحيحا.	 
نطق �حلروف م�سكولة بحركاتها �لثاث نطقا �سحيحا.	 
نطق �لكلمات مفردة نطقا �سحيحا.	 
نطق �لكلمات فى �سياق جمل مت�سلة مكتملة �ملعنى نطقا �سحيحا.	 

 املهارة الثانية:  مهارة الظواهر اللغوية: ويتكون من ت�سعة عبارات.
نطق �حلروف �ملمدودة نطقا �سحيحا.	 
نطق �حلروف �ل�ساكنة نطقا �سحيحا.	 
نطق �حلروف �مل�سددة نطقا �سحيحا.	 
نطق �لكلمات �ملنونة باأنو�ع �لتنوين �لثاث.	 
نطق �لم �لقمرية و�ل�سم�سية و�لتمييز بينهم.	 
�لقدرة على حتليل �لكلمات �إىل حروف ومقاطع �سوتية.	 
�لتمييز بني �لتاء �ملفتوحة و�لتاء �ملربوطة.	 
�لتمييز بني �حلروف �لتى تنطق ولتكتب.	 
�لقر�ءة مع مر�عاة �سو�بط �لقر�ءة.	 

طريقة ت�سحيح املقيا�س:
      مت �إع���د�د ثاث���ة بطاق���ات لكل تلميذ ويتم ماحظة �لتلميذ �أثناء تطبيق �ملقيا�س 
م���ن ث���اث معلمني من معلمى �للغة �لعربية، ث���م ح�ساب �ملتو�سط لتقييم �لطفل فى 
مه���ار�ت �لق���ر�ءة، ومعرف���ة م�ست���وى �لطف���ل فى مه���ار�ت �لق���ر�ءة، ومت حتديد ثاث 
��ستجاب���ات ل���كل مه���ارة، حيث يعطى �لتلمي���ذ )3( درجات عندما يتق���ن �ملهارة بدرجة 
كب���رية، ويعط���ى )2( درجتان عندما يتقن �ملهارة بدرجة متو�سطة، ويعطى )1( درجة 

و�حدة فى حالة عدم �إتقان �ملهارة.

اجراءات ال�سدق والثبات:
      ق���ام �لباح���ث للتاأك���د م���ن �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة ملقيا����س مه���ار�ت �لق���ر�ءة 
بتطبيق���ه عل���ى )30( ف���رد من �أف���ر�د �لعين���ة، ومت ح�س���اب معامات �ل�س���دق و�لثبات 

ملقيا�س  مهار�ت �لقر�ءة.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س مهارات القراءة :
      مت تطبي���ق  �ملقيا����س عل���ي �لعين���ة �ل�ستطاعي���ة )30  تلمي���ذ وتلمي���ذة (، وح�ساب 

�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية كما يلي : 

)1( الت�ساق الداخلي : 
      مت ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خل���ي بح�س���اب معام���ات �لرتب���اط بني درج���ات �لعبار�ت 

ودرجات �لبعد �لذي تنتمي له �لعبارة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
 جدول )  1  (

 معامالت الرتباط بني درجات العبارات ودرجات الأبعاد التي تنتمي لها  يف مقيا�س مهارات 
القراءة لدي تالميذ املرحلة البتدائية ذوي �صعوبات التعلم ) ن= 30 تلميذ وتلميذة (

البعد الثاني : الظواهر اللغوية املرتبطة بالقراءة  البعد األول : مهارة النطق

 معامل

االرتباط

 رقم

العبارة

 معامل

االرتباط

 رقم

العبارة

 معامل

االرتباط

 رقم

العبارة

 معامل

االرتباط

 رقم

العبارة

 معامل

االرتباط

 رقم

العبارة

0,759** 7 0,912** 4 0,700** 1 0,948** 4 0,865** 1

0,855** 8 0,823** 5 0,851** 2 0,895** 5 0,862** 2

0,944** 9 0,818** 6 0,701** 3 0,951** 3

* د�ل عند م�ستوي )0،05(              ** د�ل عند م�ستوي )0،01(
      يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جميع معام���ات �لرتباط د�لة �إح�سائي���اً ) عند م�ستوي 
0،01( ، وه���ذ� يعن���ي �ت�ساق جميع عبار�ت كل بعد مع �لدرجات �لكلية للبعد ، �أي ثبات 

جميع �لعبار�ت

)2( �سدق العبارات:
مت ح�س���اب �س���دق �لعبار�ت بح�ساب معامات �لرتب���اط بني درجات �لعبار�ت ودرجات 
�لبعد �لذي تنتمي له �لعبارة ) حمذوفاً منها درجة �لعبارة (، باعتبار جمموع درجات 

بقية عبار�ت �لبعد حمكاً للعبارة ، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول )  2  ( 
معامالت الرتباط بني درجات العبارات ودرجات الأبعاد التي تنتمي لها ) حمذوفًا منها 

درجة العبارة ( ملقيا�س مهارات القراءة لدي تالميذ املرحلة البتدائية ذوي �صعوبات التعلم                     
) ن= 30 تلميذ وتلميذة (

البعد الثاني : الظواهر اللغوية املرتبطة بالقراءة  البعد األول : مهارة النطق

 معامل

 االرتباط

 بالبعد مع

حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل

 االرتباط

 بالبعد مع

حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل

 االرتباط

 بالبعد مع

حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل

 االرتباط

 بالبعد مع

حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل

 االرتباط

 بالبعد مع

حذف العبارة

 رقم

العبارة

0,702** 7 0,884** 4 0,648** 1 0,911** 4 0,806** 1

0,804** 8 0,772** 5 0,803** 2 0,810** 5 0,820** 2

0,921** 9 0,765** 6 0,622** 3 0,913** 3

* د�ل عند م�ستوي )0،05(              ** د�ل عند م�ستوي )0،01(
      يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جميع معام���ات �لرتباط د�لة �إح�سائي���اً ) عند م�ستوي 

0،01( ، وهذ� يعني �سدق جميبع �لعبار�ت.

)3( الثبات مبعامل األفا ) كرونباخ(
      مت ح�س���اب معام���ات �ألف���ا لاأبع���اد ) يف وج���ود جمي���ع عبار�ت �لبع���د ( ، ثم ح�ساب 
معام���ات �ألف���ا  لاأبع���اد )مع ح���ذف �لعبارة ( ملقيا����س مهار�ت �لق���ر�ءة لدي تاميذ 

�ملرحلة �لبتد�ئية ذوي �سعوبات �لتعلم ، و�لنتائج  مو�سحة كما يلي :
جدول )  3  ( 

معامالت األفا  لأبعاد مقيا�س مهارات القراءة ) مع حذف العبارة ( لدي تالميذ املرحلة البتدائية 
ذوي �صعوبات التعلم ) ن= 30 تلميذ وتلميذة (

البعد الثاني : الظواهر اللغوية املرتبطة بالقراءة  البعد األول : مهارة النطق

 معامل ألفا مع

 حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل ألفا مع

 حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل ألفا مع

 حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل ألفا مع

 حذف العبارة

 رقم

العبارة

 معامل ألفا مع

 حذف العبارة

 رقم

العبارة

0,935 7 0,924 4 0,937 1 0,897 4 0,922 1

0,929 8 0,931 5 0,929 2 0,924 5 0,930 2

0,921 9 0,931 6 0,938 3 0,897 3

معامل ألفا للبعد الثاني = 0,938 معامل ألفا للبعد األول = 0,931
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      يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع قي���م معام���ات �ألف���ا ) م���ع ح���ذف �لعب���ارة ( �أق���ل 
م���ن �أو ت�س���اوي معام���ل �ألفا للبع���د �لذي تنتمي ل���ه �لعبارة ، وهذ� يعن���ي  ثبات جميع                   

عبار�ت �ملقيا�س.
 )4( ثبات الأبعاد:

 مت ح�س���اب ثب���ات �لأبع���اد بح�س���اب معام���ات �لرتباط ب���ني درجات �لأبع���اد و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س، و�لنتائج كما يلي:

جدول )  4  ( 
معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجات الكلية ملقيا�س مهارات القراءة 
لدي تالميذ املرحلة البتدائية ذوي �صعوبات التعلم ) ن= 30 تلميذ وتلميذة (

معامالت االرتباط مع الدرجات الكلية للمقياس أبعاد مقياس مهارات القراءة

0,935 )1) مهارة النطق

0,981 بالقراءة املرتبطة  اللغوية  )2) الظواهر 

      يت�سح من �جلدول �أن معامات �لرتباط مرتفعة ود�لة �إح�سائياً ) عند م�ستوي 
0،01( ، وهذ� يدل علي ثبات �لأبعاد.

)5( الثبات بالتجزئة الن�سفية:
 مت ح�س���اب �لثب���ات بالتجزئ���ة �لن�سفي���ة للمقيا����س ) بطريقتي: �سبريم���ان / بر�ون ، 

وجتمان(،  و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )  5  (

 معامالت الثبات بالتجزئة الن�صفية ) بطريقتي: �صبريمان/براون ، وجتمان( ملقيا�س مهارات 
القراءة لدي تالميذ املرحلة البتدائية ذوي �صعوبات التعلم ) ن= 30 تلميذ وتلميذة (

الثبات )بطريقة: جتمان) الثبات ) سبيرمان/ براون) مقياس مهارات القراءة

0,934 0,938 )1) مهارة النطق

0,928 0,930 بالقراءة املرتبطة  اللغوية  )2) الظواهر 

0,910 0,924 الدرجة الكلية للمقياس

      يت�سح من �جلدول �أن جميع قيم معامات �لثبات بالتجزئة �لن�سفية ) بطريقتي 
: �سبريم���ان/ ب���ر�ون ، وجتم���ان ( ، قي���م مرتفعة مما يدل ثبات �أبع���اد �ملقيا�س ، وثبات 

�ملقيا�س ككل.
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اال�ستنتاجات والتعقيب على النتائج:
      م���ن �إجم���ايل �لإج���ر�ء�ت �ل�سابق���ة  يت�س���ح ثبات و�س���دق مقيا�س مه���ار�ت �لقر�ءة 
ل���دي تامي���ذ �ل�س���ف �لر�بع �لبتد�ئ���ي ذوي �سعوب���ات �لتعلم، و�أن���ه  �سالح للتطبيق 
عل���ي �لعين���ة �لأ�سا�سية.و�أن ه���ذ� �ملقيا�س �أد�ءة ت�ستخدم لقيا�س مه���ار�ت �لقر�ءة لدى 
تاميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ذوى �سعوبات �لتعلم ويعمل على قيا�س �ملهار�ت �ل�سا�سية 

للقر�ءة وعمل �ل��مج �لزمة لقيا�س م�ستوى مهار�ت �لقر�ءة لديهم.

تو�سيات البحث:
جاءت �لتو�سيات بناء على مامت �لتو�سل �ليه من نتائج

توعي���ة �لباحث���ني ب�س���رورة �ع���د�د مقايي�س تقي�س مه���ار�ت �لقر�ءة ل���كل مرحلة - 1
تعليمية.

حتفي���ز �ملعلمني و�ملعلمات باأهمية �لدور �لذى يقوم���ون به، وحجم م�سئولياتهم - 2
جتاه �لتاميذ ذوى �سعوبات تعلم �لقر�ءة.

 ن�س���ر �لوعى ل���دى �ملعلمني و�ملعلمات ب�سرورة حت�سني م�ست���وى مهار�ت �لقر�ءة - 3
لدى �لتاميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.

تدعي���م مناه���ج �للغ���ة �لعربي���ة بالكث���ري م���ن �لأن�سط���ة �لت���ى تركز عل���ى حت�سني - 4
مهار�ت �لقر�ءة لدى �لتاميذ ذوى �سعوبات �لتعلم. 

توعي���ة �لباء و�لمه���ات ب�سرورة تنمية مهار�ت �لقر�ءة ل���دى �أبنائهم فى جميع - 5
�ملر�حل �لتعليمية.

عم���ل دور�ت تدريبي���ة ملعلم���ى �للغ���ة �لعربي���ة لتدريبه���م عل���ى كيفي���ة ت�سخي����س - 6
�لتامي���ذ ذوى مه���ار�ت �لق���ر�ءة �ملنخف�س���ة، ومعاجلته���ا م���ن خ���ال �ل��م���ج 

�لعاجية �لقائمة على �ل�سرت�تيجيات �لتعليمية �ملختلفة. 
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املالحق

ملحق)1(
مقيا�س مهارات القراءة ن�صخة املحكمني

العبارةاملهارة

مدى األهميةمدى املناسبة

مناسب
 مناسب

إلى حد ما

 غير

مناسب
مهم

 مهم إلى

حد ما

 غير

مهم

مهارة النطق

نطق األصوات

نطق احلروف غير مشكولة

نطق احلروف مشكولة

نطق الكلمات مفردة

نطق الكلمات فى سياق جمل

 

 مهارة الظواهر

اللغوية

نطق احلروف املمدودة

نطق السكون

نطق التنوين

نطق احلروف املشددة

نطق الالم الشمسية والقمرية

التحليل إلى حروف ومقاطع

نطق التاء املفتوحة واملربوطة

 التمييز بني احلروف التى تنطق

والتكتب

 مراعاة ضوابط القراءة

الصحيحة
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ملحق )2(
ملحق اأ�صماء ال�صادة املحكمني

الوظيفةاإلسمم

 استاذ متفرغ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكليةعبداهلل عبدالنبى أبوالنجا1

التربية- جامعة الزقازيق

 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعةراضى فوزى حنفى2

الزقازيق

 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية-على عبداملنعم حسني3

جامعة الزقازيق

 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية-عصام محمد خطاب4

جامعة الزقازيق

 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية –نهى محمد عبدالرحمن5

جامعة الزقازيق

 استاذ متفرغ املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية بكلية أحمد عبدالسالم إدريس6

التربية- جامعة الزقازيق

 استاذ متفرغ املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية بكليةميشيل عبداملسيح عوض7

التربية- جامعة الزقازيق

 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية بكلية التربية –سحر السيد على الشورى8

جامعة الزقازيق

 استاذ متفرغ املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية بكلية التربيةمحمد حسن إبراهيم9

الزقازيق _ جامعة 

ملحوظ���ة: مت ترتيب �لأ�سماء ف���ى قائمة �ل�سادة �ملحكمني هجائياً، ولهم من �لباحث 
كل �ل�سكر و�لتقدير.
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ملحق )3(
مقيا�س مهارات القراءة فى �صورته النهائية

يتكون اإختبار مهارات القراءة من مهارتني اأ�سا�سيتني هما:
مهارة �لنطق.                1 1
مهارة �لظو�هر �للغوية.1 2

 ويندرج حتتهما جمموعة من �ملهار�ت �لفرعية.

املهارة الأوىل
نطق �لأ�سو�ت نطقا �سحيحا من خمارجها �ل�سليمة

ثطهفمس

شقرزلب

جيتظوذ

غسنكدح

لزءخأال

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة الثانية

نطق �حلروف غري م�سكولة نطقا �سحيحا 
ثطهفمس

شقرزلب

جيتظوذ

غسنكدح

لزءخأال
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املهارة الثالثة
نطق �حلروف م�سكولة بحركاتها �لثاث نطقا �سحيحا:

ِبُسِتوَُمُن

ِشِضَمَبَيُل

َلُبُصوُرَُف

زَِطِطِعوَِق

رَِكِتَغُكُخ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة الرابع

نطق �لكلمات مفردة نطقا �سحيحا

َُمِرَضكَتَِبُطِلُبُعَمرُ قَرَأ

زَرَِعَجِزَمُشِكرَُمَدرُِسَمِرَض

غٌِفرُبَِذرَُشِرَبَعِلَمَشِرَب

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة اخلام�سة

نطق �لكلمات يف �سياق جمل مت�سلة مكتملة �ملعنى نطقا �سحيحا:

.دخل التلميذ الفصل4كتب محمد الدرس1

       .شرح املعلم الدرس5رحم الرجل القطة2

.صعد الولد السلم6                   .شرب الولد املاء3



اخل�شائ�س ال�شيك�مرتية ملقيا�س مهارات القراءة اأ.د. اإ�شماعيل اإبراهيم بدر واآخرون

 190 

ثانيا: الظواهر اللغوية.
ويندرج حتتها �ملهار�ت �لفرعية �لأتية

املهارة ال�ساد�سة
�س1 نطق �حلروف �ملمدودة نطقا �سحيحا:

قيحاطيموكوخا

راطيتيميمونو

دوذييوووالعو

بوسيشاظوزوظا

صانيهوفاثوعي

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�س2: �لتمييز بني حروف �ملد �لثاثة:

املدالكلمةاملدالكلمة

بالديطيور

عصفوركتاب

قطارحوت

عطورصباح

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة ال�سابعة

قر�ءة �لكلمات �لأتية بال�سكون قر�ءة �سحيحة

ِإبُرَةٌَمرِْكُبَموُْتَعْصرُنَْصرُِمْصرُ

ُمْفَتاُحأَْعالُمكُرِْسىأَْسَماءَمكَْتُبَهْيثَُم

َُعرُْشبِنُْتبَْيُت بَْطُنَعنْيَُمرَْي
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املهارة الثامنة
�لتمييز بني �لتنوين بال�سم و�لفتح و�لك�سر

�س ميز بني �نو�ع �لتنوين �لثاث �لفتح و�لك�سر و�ل�سم:

        أرٍض            كتاٍب

ً         مدرسًة         عمادا

ٌ         مدرسًة         فصال

ً           غابٍة          بابا

ً        صقٍر          عمادا

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة التا�سعة

�لتمييز بني �لت�سديد بالفتح و�ل�سم و�لك�سر:
 �س ميز بني ت�سديد �لفتح و�لك�سر و�ل�سم فيما يلي:

         النَّخلة           النٌّور

        النُّجوم              مدَّ

ماء قر         السَّ         الصَّ

ماء ً         السَّ          بابا

ى          النِّسر            أُمِّ

روق           النِّيل        الشُّ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة العا�سرة

�لتمييز بني �ل �ل�سم�سية و�ل �لقمرية
�س �سل ب �لام �ل�سم�سية و�لام �لقمرية:
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املهارة احلادية ع�سر
�لتحليل �إىل حروف ومقاطع
�س1 حلل �لكلمات �إىل حروف
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.../.../.../...     غَفير         .../.../...   َسَمُك

.../.../.../.../...    أْشجار        ... /... /...  نُِصر

.../.../.../.../...    مدْرسة         .../... /...  موْت

�س2 حلل �لكلمات �إىل مقاطع �سوتي

.../.../...   ُمْفَتاح                     .../.../...          َمكَْتُب

.../.../...   باِلدي                   .../.../...           َعبير

.../...     َفْصُل                 .../.../...        ُعْصفور

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة الثانية ع�سرة

�لتمييز بني �لتاء �ملفتوحة و�لتاء �ملربوطة:
�س حدد �لكلمات �لتى تنتهى بتاء مفتوحة و�لتى تنتهى بتاء مربوطة:

  نوع التاءالكلمة  نوع التاءالكلمة

                                              بنت                                            بقرة

                                           حديقة                                              بيت

                                          أحسنت                                          مزرعة

                                          مدرسة                                             كتبت

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
املهارة الثالثة ع�سر

�لتمييز بني �حلروف �لتي تنطق ول تكتب:
�س ميز �لكلمات �لتي بها حروف تنطق ول تكتب:

)لكن- �لرحمن- ��ستاذ- هذه- معلم- عطر- ذلك- ي�س- هوؤلء- هذ�- حممد- هذ�ن(.
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املهارة الرابعة ع�سر
�لقر�ءة مع مر�عاة �سو�بط �لقر�ءة �ل�سحيحة:

�س- �إقر�أ �لن�س مع مر�عاة �سو�بط �لقر�ءة �ل�سحيحة:
م���ا �أ�س���دَّ ح���بًّ �لإن�ساِن لأر����س باده وحنين���ه �إليها وتعلق���ه بها. وكي���َف لُيحُبها 
ُذ ُطفولتِه  باه، وم�س���رح َلهِوه وَمَرحه،وقد ��ستيَق���َظ ُمننْ وه���ى م�سق���ط ُر�أ�سِه ومدرُج �سِ
د�ِده؟ وكي���ف ل يتعلق بها؟ حقاً  ُم ُتر�ث �أجنْ عل���ى �أر�سه���ا. وكي���َف ل يحنُّ لها وه���ى ت�سٌ
قه ومبعث ِقو�ه؟ ويظل �لإن�سان فى حننٍي د�ئٍم �إىل �أر�س ِباده. �أر�س  ���در ِرزنْ �إنه���ا م�سنْ

ِر �لّطالِع، و�ل�سم�ِس �مل�سرقِة. بادي هى �أر�س �جلمال و�لبهاء و�جَلال.�أر�س �لَفجنْ
التكرارنوع اخلطأالتكرارنوع اخلطأ

التاء املفتوحةضبط احلركات

التاء املربوطةتنوين الضم

اضافة كلماتتنوين الفتح

استبدال حروفتنوين الكسر

اضافة حروفمد بالواو

حذف حروفمد بالياء

حذف كلماتمد باأللف

تنقل بني الكلماتالشدة

تنقل بني االسطراخللط بني احلروف




