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  القراءة عسر لتشخيص اختبار تصميم
  :مقدمة

 المحلى والعالمي وبنسب ال ستويين العسر القرائي مشكلة على الميمثل
مما يشكل عبئاً وفاقداً حقيقياً بين تالميذ تؤهلهم قدراتهم العقلية على  ا،يستهان به

رف على لذا فإن التع .النجاح والتفوق أحياناً إال أن صعوبات القراءة تعوقهم عن ذلك
  .  وتشخيص هذا االضطراب يعد أمراً ضرورياًوالكشفهذه الفئة من التالميذ 

الكشف عما لديهم من  وتالميذبالتالي من المهم أن يتم التعرف على هؤالء الو
 الدراسةوهذا ما تهدف إليه  ،دقيقة و قياس علميةبوسائلالقراءة  اضطرابات في تعلم

 عسر القراءة ألطفال المرحلة االبتدائية للسنة الحالية في تصميم اختبار للكشف عن
  .  ابتدائيالثالثة

إذ نجد كل  أبحاث التي تناولت عسر القراءة، و الرغم من وجود دراساتوعلى
جاء كل تخصص بكم هائل من  وعلم النفس األعصاب، ومن مختصين في مجال التربية

 بأبحاث ماملدراسة ثم االهتلكن في هذه ا .المعلومات التي تعطي تفسيرا لنشاط القراءة
في علم النفس المعرفي الذي يدرس نشاط القراءة المفرداتي فبالنسبة للقراءة فالتناول 

طرق الكشف  وتفكيكا للرموز إلى مكونات وظيفية والمعرفي لهذا النشاط يتطلب تحليال
 رباتللمقا العربية باللغة القراءة عسر تفسير إمكانية وكذلك). ferrand,2007(عنها 

 األوزان مثل المفاهيم بعض طرح في الخليلية النظرية فسرته ما وهذا اللسانية والعصبية
  . للعربية الصرفي والصوتي بالنظام تعرف أخرى مفاهيم وللكلمة والجدر

 على المطبق االختبار خالل من القراءة لعسر التقييم ثم الدراسة هذه وفي
 المعلومات إلى بالرجوع االضطراب أعراض مثلي الذي الوصفي التقييم خالل من الحاالت
 بناء ثم بحيث. سنه مع مقارنة القارئ مستوى يحدد الذي المعياري التقييم و،النظرية
 الباحث بناء من الكلمات قراءة والقرائي النص أبعاد، بعد سبعة من يتكون اختبار

 . باتهاث وصدقها من التأكد وثم odedys اختبار من مقتبسة األخرى واألبعاد

إلى الكشف عن  )١٩٩٥سرطاوي (  أشارت دراسات عديدة عربية، دراسةوقد
خصائص األطفال ذوي اضطرابات التعلم من وجهة نظر معلميهم، حيث اشتملت الدراسة 

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن لديهم صعوبة في  وسلوكا،) ٥٧(غلى 
  )Estienne. F, 1971. (لتعلم مهمات جديدةاحتياجهم لوقت أطول  و بالقراءةالقيام

التي هدفت إلي تحديد أهم االضطرابات األكاديمية )١٩٩٨الزراد ( دراسة أما
أهم النتائج أ فقد بلغت نسبة االضطراب عسر القراءة عند الذكور  وفي اللغة العربية

  ). ٦٩، ٢٠٠٤ منسي،). (٦، ٤٤(بينما عند اإلناث  )٦، ٣٤(
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طرابات التعلم في الوطن العربي فحسب دراسته أجراها  انتشار اضةأن شدو
 سليمان،)(٦، ٢٠(الهجاء فقد بلغت  والكتابة وأن نسبة عسر القراءة) ١٩٩٨(الزيات
١٢٩، ٢٠٠١ .(  

 ومن خالل عرضنا لمختلف الدراسات التي تناولت صعوبات التعلم بشكل عام
 مما  لكثير من األطفال،يتضح أن هده المشكلة يعاني منها ا باألخص عسر القراءة،و

 أمهات يترتب عليه وجود أعباء إضافية تواجه القائمين على تمدرس الطفل من آباء،
 فمن أهم المشاكل التربوية المعاصرة في المؤسسات التعليمية مشكلة صعوبة  معلمين،و

القراءة عند تالميذ المرحلة االبتدائية بحيث توجد بعض المفاهيم والتمثالت الخاطئة 
 . في ظل االتجاهات التربوية والتعليميةوالمسئولينمن قبل المعلمين  الغير الصحيحةو

وهذا ما الحظناه أثناء المقابالت مع المعلمين  .فتصبح المشكلة هنا مشكلة تأخر مدرسي
 األمر الذي يتطلب  .بأنه طفل متأخر دراسيا وهو في الحقيقة لديه صعوبة في القراءة

   .تشخيص عن هده الفئة والبحث عن وسائل للكشف
تشخيص عسر القراءة  وأصبح من الضروري التفكير في تصميم أداة للكشف

ومن هنا قام الطالب بتصميم اختبار . في الوسط المدرسي ألطفال المرحلة االبتدائية
للكشف عن عسر القراءة يتكون من سبعة اختبارات فرعية وتكييف بعض اختبارات 

الموجه ألطفال المرحلة . على البيئة الجزائرية (ODEDYS)فرعية من اختبار 
  .االبتدائية

  :  السؤالين التاليين وعليه كانت إشكالية الدراسة تتمثل في
هل يتمتع هذا االختبار للكشف عن عسر القراءة بعد تطبيقه على العينة بدالالت  .١

  ثبات مرتفعة على البيئة الجزائرية؟
ر القراءة بعد تطبيق على عينة التقنيين هل يتمتع هذا االختبار للكشف عن عس .٢

  بدالالت صدق مرتفعة على البيئة الجزائرية؟
  : وكانت فرضيات الدراسة

  .  جيدةثباتيتمتع هذا االختبار الكشف عن عسر القراءة بدالالت  .١
  . تمتع هذا االختبار الكشف عن عسر القراءة بدالالت صدق جيدةي .٢

 األساليب بين ومن ،التحليلي الوصفي استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج
 البرنامج في الحاسب في التقنين لعينة البيانات بإدخال الطالب قام المتبعة اإلحصائية
  . الدراسة تساؤالت على لإلجابة المناسب اإلحصائية بالتحاليل للقيام spss اإلحصائي
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 ٠٧ بين عمارهمأ تمتد الذين االبتدائية المرحلة أطفال على الدراسة عينة وتمثلت
 من العينة وتتكون، تلمسان بوالية التمدرس عملية من سنتين بعد أي سنوات ٠٩و

 طفل ٢٠٠ بين من طفال ١٥ االختبار تطبيق بعد تشخيص وتم. عادي طفل ٢٠٠
  . القرائي العسر من يعانون عادي

 :النظري اإلطار: ١
 شكلها في تبدوا التي تلك من تصوري في تمتد للطفل التعلم صعوبات إن

 الطفل، لكن برعاية والمهتمين واألمهات اآلباء لدى اإلزعاج بعض تثير بسيطة األولي
 حيث من مهنيا تدخال تتطلب بصورة المدرسي الوسط في تشتد وتتزايد هي حقيقتها في

    .العالج والتشخيص والكشف
 القراءة، عسر نجد المدرسي الوسط في انتشارا التعلم صعوبات أكثر بين ومن

 أهم من فهي  ،تلقائي بشكل تتم للكثير بالنسبة كونها رغم معقدة عملية فالقراءة
 المرحلة تالميذ من بها يستهان ال كبيرة نسبة يوجد بحيث المعاصرة التربوية المشاكل
 الكشف وتشخيصها يستطيعون وال  ،الكتابة والقراءة تعلم صعوبات من يعانون االبتدائية

 عليه يترتب مما، أخرى اضطرابات أو األخرى التعلم صعوبات بينو بينها الخلط أو عنها
  . دراسي تأخر المشكلة فتصبح رسوبهم تكرار

 االبتدائية المدارس أطفال بين انتشاره معدل أن حيث األطفال بين وتنتشر
  . ٣ بنسبة اإلناث بين عنه الذكور بين انتشارا أكثر وهو 8%-2 بحوالي

 تظهر التي القراءة لتعلم الدائمة الخاصة طراباتاالض إلى يشير المصطلح هدا
 بدون سمعية حسية، بصرية، أو مشاكل أي عادي، بدون ذكاء مستوى ذوي األطفال عند

 Brinf,courrier,2004,p298(. عادي بتمدرس يحضون الذين وحادة نفسية اضطرابات

 (  

 يليتحص أداة بنا طريق عن القراءة عسر وتشخيص الكشف البحث هذا ويهدف
 مجموعة نحدد أن يجب تشخيصها من نتمكن وحتى  ،الكتابة والقراءة عسر لتشخيص

 فالعمر )Rondol,1999,p403( العدية والخارجية والعالمات الزمني كالعمر المعطيات من
 مقارنة العامين يتجاوز القراءة في تأخر مالحظة بعد يكون االضطراب لتشخيص الزمني
 قبل القراءة عسر تشخيص يمكننا ال الدراسي، وبهذا ستواهبم أو للطفل الزمني بالعمر
 المؤشرات بعض حددت فقد هذا إلى باإلضافة الطفل، عمر من التاسعة أو الثامنة

 المصابون فاألطفال المالئم التشخيص وضع في توجهنا أن شأنها من التي األعراضو
 تحويل عامة واإلبدال والقلب بأخطاء تعرف أخطاء في يقعوا أنهم يعرفون القراءة بعسر
  ). ٨، ص٢٠١٣ ،صليحة قالب( القراءة أثناء الخطية العناصر مكان
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 الكلمات يرى أنه إليها بالنظر للكلمات التذكر والتعلم عن عاجزا الطفل فنجد
 في القراءة في اضطراب من يشكو وهو يتذكرها ال لذلك قراءتها يعرف ال مشوهة لكنو

 d - ب -b - الحرف يرى مثال مشوهة يراها وألحرفا تذكر يستطيع ودرسه، ال صفه
 وهو) البارحة (فيقول عنها التعبير في يرغب التي الكلمات تسمية عن يعجز ما وغالبا
 يقول أن فعوض خطأ فيلفظها الكلمات على السيطرة في صعوبة ويجد). غدا (يقصد

 أي) nuclear (مثال فإذا خطأ التعابير والكلمات يفهم قد كما ).باسغتي (يقول) سباغتي(
 واضح غير أي) unclear (أساس على يفهمه نووي

)Brinf,courrier,2004,p298  (  

 المصاب الطفل يميز ما أن نتأكد بدقة المصاب الطفل إنتاجات الحظنا فإذا
 أو اإلمالء في النقل أثناء تظهر األخطاء أن ديمومتها، كما هو المصاب الغير الطفلو

 تكون للقراءة التمدرس، وبالنسبة من الثامنة السنة بعد استمرت إدا هذا. العفوية اللغة
 هذه حول األخرى الحروف الطفل ينظم وبالتالي عشوائيا أخير بحرف مبدوءة غالبا

 صوتية ألدوات الزيادة أو الحذف أو التغيرات بعض مع معروفة كلمة يكون حتى النقطة
)Rondol,1999,p403(  

 هذه وفق القراءة عسر لتشخيص األداة اءبن يكون األساس هذا وعلى 
 أساس وعل االضطراب، لهذا المفسرة النظريات من مجموعة والمؤشرات والمعطيات

 تسمح فهي المكتوبة، اللغة لمعالجة مستويات ثالث فهناك المعرفي النفس علم أعمال
  : للغة الدال تحليل وفهم ،بتفكيك للقارئ
  ) التركيبي المستوى (الكلمة .١
 ) الداللية النحوية العمليات (الجملة .٢

 بلبكاي، جمال( )العالم مع القارئ معارف تفاعل والجمل بين العالقة (النص3 .٣
٢٠١٣( 

 الفهم والتعرف في صعوبة هو القراءة عسر أن فترى borel maisonny أما
 بين ما ةءالقرا تعلم في عميق اضطراب نتيجة وهي المكتوبة، الرموز إنتاج إعادةو
   .بعد فيما مدرسي اكتساب والمقروءة النصوص فهم والكتابة وفي )سنوات ٨-٥(

 أليس وVellutino)١٩٧٩ (فولوتينو من كل قدمها التي األعمال حسب
 عوامل) ٠٣ (ثالثة على ترتكز القراءة عملية فإن Ellis et Large)١٩٨٧(الرجو

 الاألطف والقراءة عسر ذوي األطفال بين التمييز يتم خاللها من وأساسية
  : هي و(Elisabet,Demont. Jean Emile,Gombert. 2004)العاديين

 الصوتي الوعي la conscience phonologique 
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 العمل ذاكرة la mémoire de travail  
 السريعة التسمية la rapidité de dénomination  

 مشتق من كلمة يونانية األصل مكونة من  ،Dyslexie فمصطلح الدسلكسيا
أول من استعمل هذا  .تعني الكلمة المقروءة و:lexie  تعني صعوبة،و : Dys:مقطعين

للداللة على الصعوبات  م،١٨٧٢المصطلح عالم األعصاب الفرنسي رودولف بيرلين عام 
  . في العمر الطبيعي خارج نطاق أية إعاقة عقلية أو حسية التي يجدها الفرد في القراءة،

  استعماله نجد عسر القراءة، يعرف المصطلح تغيرات حسب تطوربالعربية
فهذا المصطلح يشير إلى االضطرابات  صعوبات تعلم القراءة أو اضطرابات تعلم القراءة،

بدون  الخاصة الدائمة لتعلم القراءة التي تظهر عند األطفال ذوي مستوى ذكاء عادي،
 بصرية أو سمعية بدون اضطرابات نفسية حادة والذين لديهم تمدرس أي مشاكل حسية،

  . عادي
 إذ ال يمكن الخلط بين عسر القراءة والتأخر  .٩٠يساوي أو أكثر من :  عاديذكاء

 . العقلي حتى الخفيف
 بدون تغير للمدارس  أنهم يمارسون الدراسة بصفة عادية،:  عاديتمدرس

ألن األخطاء في القراءة قد ترجع إلى  والمعلمين بدون غيابات مطولة أو متكررة،
 . يةهذه العوامل الخارج

 ٧-٦(في القراءة والكتابة وهي تخص المتمدرسين :  انتقالية ودائمةصعوبات 
ويمثلون بعد واضح بين النتائج المتحصل عليها  أذكياء، حيويين، وأكثر،) سنوات

 )Rondal, JA, 398. (في القراءة والكتابة
 يخص تعاريف هذا االضطراب فهي عديدة بحسب التخصصات التي حاولت فيما

  :وسوف ندرج البعض منهادراسته 
 انطالقا من آراء بياجيه والتي تتعلق بتطور التفكير (Etienne) اتيان يعرف

عند الطفل بأن الطريق إلى مرحلة المعنى والرمز تتطلب المرور من الذكاء التوفيقي 
(syncritique) إلى الذكاء التحليلي (analytique) واألطفال الذين يعانون من عسر 

مما يجعلهم يقعون في صعوبات اإلدماج  يتمكنون من اجتياز ذلك الممر،القراءة ال 
إضافة إلى اضطرابات اآللية مع رؤية غير واضحة  السمعي البصري واللفظي الشكلي،

 . (Etienne,p 12)للمفردات وعدم فهم المعطيات اللفظية المعقدة وتحكم في اللغة 
مراض في طبعته العاشرة  التعريف الذي جاء به التصنيف العالمي لألأما

CIM 10 اضطراب نوعي نمطي في القراءة" هو." (Elisabeth Nuyts, 2012) . 
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 هذا التعريف جاء التركيز على العالمة المتحصل عليها في اختبار الدقة أو وفي
 تقييم األداء في القراءة ومعامل الذكاء يجب أن يتم نوذكر في التعريف أ .فهم القراءة

كما  .بصورة انفرادية وتكون مقننة حسب ثقافة لنظام التمدرس للطفلتطبق  بروائز،
  :تطرق التعريف إلى الصعوبات الحادة في القراءة

 Orthographe عليها في رائز للضبط اإلمالئي لمثل النتيجة المتحص:  السن– أ
إذا أخذت  والتي تكون على األقل منخفضة بدرجتين لالنحراف المعياري تحت المستوى،

  . ين االعتبار السن ومعامل الذكاءبع
 االضطرابات الموصوفة في أ يتداخل بصورة دالة في األداءات المدرسية أو مع – ب

  . نشاطات الحياة اليومية
  . بصري أو من اضطرابات عصبية  ال ينتج االضطراب مباشرة عن عجز سمعي،– ج
  .  يكون في المعايير العاديةتمدرس– د
  . و معامل الذكاء والذي يقيم بواسطة رائز مقنن بصورة انفرادية عامل االستبعاد ه- ه
 )٢٠٠٧ ،نبيل الهادي عبد(

  :االختبار بطاقات ١. ١
  : اختبار قراءة الكلمات١

 نشرح بأن عليه قراءة  نعطي للطفل بطاقة قراءة الكلمات المناسبة لصفه،
  . الكلمات لكل عمود بأكبر سرعة ممكنة
طلب منه هل هو مستعد للقراءة،  و الغير المتماثلةاكتشاف أول عمود للكلمات

 نكتشف العمود الثاني  عندما يجيب بنعم تعطى إشارة االنطالق مع تشغيل الكرونومتر،
ال تعني شيء  وفي العمود الثالث نوضح بأنها متكونة من كلمات التوجد. بنفس الطريقة

  . ويجب قراءة ما هو مكتوب بدون محاولة الفهم
  . يجب نسيان تشغيل الكرونومتر مع كل عمود وتوقيفه في نهاية كل عمودال :مالحظة
  أي ما قرأه حتى يمكن تحليل الحقا طبيعة (مع مرور القراءة تسجيل األخطاء

  الخ.. .. التنظيم، خطأ صوتي، الخلط البصري، التبسيط) األخطاء
 لخطأبالنسبة لألخطاء األخرى تسجيل ما هو منتج أو قسم الكلمة المحتوى ل  
 لكل عمود٢٠/النتيجة على  وتسجيل الوقت بالثواني  .  

  :  اختبار مقارنة مقاطع الحروف٢
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نعطي للطفل بطاقة االختبار لمقارنة تتابع الحروف، يجب عليه مقارنة تتابع 
توضيح أن . قول حسب الحالة مماثل أو غير مماثل والحروف التي يكتشفها تدريجيا

  . ت الحروف مختلفة أو ليس في نفس الترتيبالسلسلتين غير مماثلة إذا كان
 الكرونومتر عندما اكتشاف الزوج األول للمقاطع تشغيل :توقيت التجربة

  . توقيفه بعد جواب الطفل على آخر بندو
مالحظة طريقة عمله إذا يتابع باألصبع أم ال، إذا يقارن مقاطع الحروف مع 

  . الحرف
  ثوانيالوقت بال و٢٠/تسجيل نتيجة النجاح على .  
  :  اختبار إمالء الكلمات3

إعطاء للطفل بطاقة التي توجد بها أعمدة لكتابة الكلمات، إمالء الكلمات 
  . ليس لها معنى وباألعمدة مع التوضيح بالنسبة للقائمة الثالثة أنه يتعلق بكلمات ال توجد

واحدة لتصحيح غير الكلمات نعطي نقطة .  بالنسبة لكل عمود٢٠/إعطاء العالمة على *
  .) الذي يقرأ مثل الكلمة المملوءة التي ثم مليها(لكل شكل مفرداتي صحيح صوتيا

   : اختبار ذاكرة العمل4
إعطاء شفويا تتابع السلسلة األولى من رقمين مع النطق جيدا لكل من العددين 

  . مع فارق زمني ثانية بين كل عدد
 سالسل أعداد البطاقة، نطلب من الطفل بإعادتها بنفس الترتيب، إعالن الترتيب

مثال يخفق . نتوقف عندما يكون عند الطفل اخفاقين لتتابع مقطع لنفس عدد األرقام
  .  أعداد٥مرتين لتتابع 

 )ثانية بين كل عدد(إعادة إعطاء للطفل نفس تتابع األرقام بطريقة مماثلة 
  . يرنطلب منه إعادة مقطع األعداد المسموعة بالتتابع العكسي أي البدء باألخ

 * ٢٠. .. /النتيجة (+).تسجيل األجوبة في العمود المناسب بوضع عالمة 

 Dénomination rapide  اختبار التسمية السريعة5
على  و صور مختلفة٥ صورة موزعة غلى ٢٥يحتوي هدا االختبار على 

الطفل تسمية كل صورة بأقصى سرعة ممكنة، حيث يضع الفاحص الورقة التي تحتوي 
يطلب منه تسمية العمود األول فيقول دراجة، أرنب، قبعة،  ومام الطفلعلى الصور أ

  . مقص، عنب
كذلك نشرح للطفل أن تسمية الصور يكون بشكل أفقي حسب الطريقة التي 

  . يتبعها في القراءة عندما يبدأ العداد بحساب الوقت
   ٢٥. .. . /عدد األخطاء والتنقيط يكون بحساب الوقت أقل من دقيقتين
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 Le texte de la lecture:القرائي النص 6

 بسيطة ومألوفة كلمة 85 على يحتوي ،) الملحق (قرائي نص عن عبارة هو
 األولى بالدرجة يقيس ألنه شكل بدون النص قدم اللغوي، عمرهم ومستواهم تناسب
  : الطفل من يطلب ذاته، بحد الحرف ليس والصوتي الوعي
 . ناإلمكا قدر  ،مرتفع بصوت النص قراءة -

 . دقائق ٣ تتجاوز ال القراءة مدة -

 يوقف وبالقراءة، الطفل يبدأ عندما الوقت بحساب chronomètre العداد يبدأ 
 أين تسجيل يجب كما  ،)دقائق ٣( اإلجمالي الوقت ينتهي أو القراءة من ينتهي عندما
 التي الكلمة إلى االنتقال منه نطلب ثواني ٥ من أكثر كلمة في الطفل توقف إذا. توقف
  . بعدها

 الكلمات  ،تجاوزها التي السطور  ،يقرأها لم التي الكلمات تسجيل يجب كما
 ثم قراءتها في يخطئ التي الكلمات أما  ،حروفها مواضع يبدل التي أو المشوهة
  . كخطأ تحسب ال مباشرة يصححها
   :يلي ما االعتبار بعين يؤخذ :التنقيط
 دقائق ٣ خالل قراءتها تم التي الصحيحة الكلمات عدد هي و:اإلجمالية العالمة.  

 دقائق ٣ من أقل كان إذا :القراءة وقت . 

 بقي التي الكلمات ويقرأها، لم التي الكلمات المشوهة، الكلمات: األخطاء عدد 
  . ثواني ٥ من أكثر فيها

 teste des cloches اختبار البحث عن األجراس 7
ألشكال المختلفة من بينها هو اختبار يحتوي على ورقة بها مجموعة من ا

المطلوب من الطفل إيجاد أكبر عدد من األجراس  و) جرس٣٥(مجموعة من األجراس 
  .  دقائق، كما يعطي له قلم من أجل وضع كل جرس وجده في حيز٢ يتجاوزفي وقت ال 

  : التنقيط يكون من خالل
  .  دقائق٢تسجيل الوقت المستغرق إدا كان أقل من 
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وهي عبارة عن  المتبعة للبحث عن األجراس، )الملحق(ة تسجيل االستراتيجي
 يصحح به الفاحص كيفية البحث عن األجراس من خالل الربط بين األجراس نموذج

  . حسب الترتيب المتبع من طرف الكفل
  ). ٣٥(.. .. /التنقيط هي العالمة التي تعطى للطفل عدد األجراس المشطبة 

  : خطوات إعداد االختبار
  النظريات المفسرة لها والقراءةتحديد عسر .  
 تحديد أبعاد االختبار :  
  . النص القرائي اختبار قراءة الكلمات، :اللغة الشفهية و البعد الفونولوجي-
  . اختبار إمالء الكلمات:  البعد اإلمالئي-
اختبار  واختبار مقارنة مقاطع الحروف، اختبار الجرس :االنتباهي و البعد البصري-

  . يعة للصورالتسمية السر
 . اختبار ذاكرة العمل: بعد ذاكرة العمل-

  : بناء االختبار١. ٢
  :قراءة الكلمات: األولى البطاقة

 الكلمات شبه المماثلة المماثلة الغير

 كاب صوت معلم
 جل توت جنديا
 ساس قوت دخل

 جر موت مزرعة
 روق كبير شجرة
 ياض صغير مسجد
 يم أكبر الجرس
 أس أكل النحل

 داس ملك بيبالط
 طال ذئب القطار
 صه ذنب حرف
 مر يذوب حار
 ساه كذب جمل
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 الكلمات شبه المماثلة المماثلة الغير

 وا ثأر القراءة
 قار آثار الكتابة
 رث إرث القرآن
 تام سار شهر
 لح يسار أسبوع
 أف مارس باب
 داس سرير أب
  

 ٢٠ /  :النتيجة
 

  
 ٢٠ /  :النتيجة

 

  
 ٢٠ /  :النتيجة

 

 : قرائي نص :الثانية البطاقة

  المعلم
 أحدهم سأل الحديث أطراف يتبادلون والدهم حول جالسين األبناء كان عندما

  . أباه
  أبي؟ يا المعلم بين وبينك شبه يوجد هل -
  . نعم :أبوه قال -

 التلميذ و ،إفادتك ولرعايتك حياته يعيش ونفعك على يحرص بني يا المعلم
 يبدلون جميعا مونفالمعل يحترمهم، وللوالدين طاعته مثل المعلمين يطيع المهذب
 يعرف وأن نصائحهم يسمعوا أن التالميذ على فيجب ،وتعلمك تربيتك أجل من جهودهم

  . ألبيه الفضل يعرف عليه، كما المعلم فضل تلميذ كل
 من إلى أحسنوا وواجباتكم في تقصروا ال :قال وأبنائه إلى األب التفت ثم

  . وطنكم وخدمة مستقبلكم سبيل في بنشاط إليكم، واعملوا يحسن
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  . الصحيحة اإلجابة في (+) عالمة ضع :مقارنة مقاطع الحروف: الثالثة البطاقة
  متشابهة متشابهة غير

 
  

 الحروف مقاطع
 ر ظ ط ر ظ ط  
 ن ل ب ن ل ب  
 ص ض ظ ظ ض ص  
 ص ش س ر ق ف  
 ق ف ق ف  
 ت ي ب ت ي ب  
 أ م ب أ ي م ب أ  
 ج خ ح ج خ ح  
 د ج س ي ي ور ي  
 د ض د ض  
 ف غ ع ف غ ع  
 س س ق ص ص ق  
 و ز ر ر ز و  
 ه ذ ث ه ذ ث  
 ز ص ش س ز ص ش س  
 ة ر ج ش ل ا ة ر ج ش ل ا  
 خ ث ف ق خ ق ف ث  
 ال ي ئ ال ئ ي  
 ب ث ت ب ث ت  

  . ٢٠: .. .. .. .. . /النتيجة
  
  
  
  



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٧١٤-

  
  

  : اختبار إمالء الكلمات: الرابعة البطاقة
  مماثلةال الغير

 
 الكلمات شبه المماثلة
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 ٢٠ /  :النتيجة

 

  
 ٢٠ /  :النتيجة

 

  
 ٢٠ /  :النتيجة

 

  
  : اختبار ذاكرة العمل: الخامسة البطاقة

     .صحيحة النتيجة كانت إذا (+) عالمة ضع   
  

  كسيالع االتجاه

  
 اليمين من االتجاه

  ٩-٢ 
  ٣-٥-١ 
  ٤-٢-٧ 
  ١-٧-٦-٢ 
  ٦-٤-٩-٣ 
  ٥-٩-٢-٧-٤ 
  ٤-٢-٦-٣-٨ 
  ٨-٤-١-٢-٣-٦ 
  ٤-٦-٣-٩-٧-٥ 
  ٢-٩-٧-٨-١-٥-٣ 

  
  

 ٢٠/    :النتيجة
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  . للصور السريعة التسمية :السادسة البطاقة

  
  . المتبعة ستراتيجيةاإل والجرس عن البحث اختبار :السابعة البطاقة
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  : االختبار صدق دراسة ٢

 أسس وأهداف وفق تكون النفسية المقاييس واالختبارات جميع بناء في إن
 أهم من يعتبر الذي وبالصدق يسمى ما إلى نلجأ أن يجب هذا من ومعينة خاصية القياس

 دالالت استخراج تم السؤال هذا على لإلجابة و.االختبار صالحية على للحكم المؤشرات
 التمييز درجات واالختبار بنود سهولة وصعوبة درجات بينها من طرق بعدة الصدق
 ) Dany . laveaul .٢٣٣. (االختبار صدق في مهم جزء يعتبران اللذان

 الظاهري الصدق وبالمحك المرتبط الصدق والداخلي التناسق صدق طريقة و
  . التمييزي الصدقو
  :التمييزي الصدق ٢. ١

 حيث التمييزي، الصدق على االختبار صدق مدى لمعرفة دراسته في الطالب تمداع
 عينة تلميذ ١٥ وتلميذة، وتلميذا) ١٨٥ (بلغت العاديين التالميذ من عينة باختيار قام

 تعلم لصعوبات التشخيصي االختبار بتطبيق قامت والقراءة، تعلم صعوبات ذوي التالميذ
   :أدناه الجدول في موضحة النتائج و،T ادلةبمع الفرق حساب وعليها القراءة

 القراءة تعلم صعوبات تشخيص الختبار التمييزي الصدق يبين )١٠ (رقم الجدول
  .العاديين التالميذ عينة والقراءة صعوبات ذوي التالميذ عينة لدى

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 الداللة الجدولية ت المحسوبة ت

 ءالقرا
 العاديين

٣٦. ٤ ٢٣. ٢٨٨ 

 ٧٨. ٩ ٧٣. ١٤٦ المعسورين
٠١. ٠ ٦٠. ٢ ٥٥. ٥٥ ١٩٨ 

 صعوبات تشخيص مقياس درجات متوسط قيمة أن )١ (رقم الجدول من يتضح
 بينما ،٣٦. ٤ المعياري االنحراف و٢٣. ٢٨٨ بلغت العاديين التالميذ عينة لدى القراءة
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 المعياري االنحراف و٧٣. ١٤٦ القراءة عوباتص ذوي التالميذ لدى المتوسط قيمة بلغت
 ،٠،٠١ الداللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود على النتائج أسفرت قد و٧٨. ٩
المقدرة  والجدولية" ت"أكبر من قيمة ) 55 .55(المحسوبة المقدرة ب" ت" قيمة نالحظو
" ت"قيمة وعليه فان  ،)٠١. ٠(بمستوى داللة  و)١٩٨(عند درجة حرية ) ٦٠. ٢(ب

 درجات فيالمعسورين  و التالميذ العاديينبيندالة إحصائيا وهو يدل على وجود فروق 
 في دالة تمييزية قيمة ذا االختبار أن إلى يشير مما ،االختبار للكشف عن عسر القراءة

ويمكن لنا توضيح الفرق بين المعسورين قرائيا  .القراءة تعلم صعوبات تشخيص
التالي   درجة االختبار من خالل الرسم البياني الموضح في الشكلواألطفال العاديين في

  ). ٠٦(رقم 

  
 الحسابي المتوسط درجات في العاديين والمعسورين بين الفرق يبين )١ (الشكل
  . لالختبار

درجات االختبار عند   أن مستوى متوسط٠١ لنا من خالل الشكل رقم يتضح
 . ٢٨٨ مقارنة بالعاديين الذي بلغ ١٤٦لغ المعسورين قرائيا أقل من العاديين حيث ب

  ):المحكمين صدق (الظاهري الصدق ٢. ٢
 الميدان في الخبراء والمحكمين من مجموعة على االختبار بنود عرض تم لقد 

المجيد،  عبد بلحبيب. أ. (تلمسان جامعة من النفس علم من أساتذة ٥ من يتكونون الذين
 إعطاء األساتذة من الطالب طلب  د، بحيثراضية، طاشمة. جويدة، أ عصمان بن. أ

 .بطاقات ٧ من يتكون الذي االختبار بطاقات من بعد أو بطاقة لكل ١٠ إلى ٠ من نقطة
 باستعمال Kandel ل التوافق لمعادلة اإلحصائية بالطريقة المحكمين صدق حساب تمو

دى صالحية  المحكمين على مالتفاق ئوية خالل النسب المومنSpss اإلحصائي البرنامج
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 النتائج وكانت %. ٧٥ أن جميع العبارات تفوق نسبة إيجادالعبارات وصدقها تم 
  :كالتالي

 . اختبار كاندلنتائج الجدول يبن )٢ (الجدول

K : عدد
 المحكمين

N : عدد
 الفقرات

 معامل
 ٢كا o2 ٢كا Wكاندل

 الجدولية
 درجة
 الحرية

  مستوى
  الداللة

5 7 0. 52 9. 49 15. 75 4  01. 0 

  
 المصمم مقياس تمتع الإلى يشيرأن معامل كاندل) ٠٢( من الجدول رقميتضح

حيث كانت معظم العبارات متسقة  .للكشف عن عسر القراءة بدرجة عالية من الصدق
  . فيما بينها ومناسبة للغرض الذي صممت من أجله

  : بالمحك المرتبط الصدق ٢. ٣
 االختبارين لكل األداء بين رتباطاال دراسة خالل من النوع هذا على االعتماد ثم

 في للقراءة الدراسي التحصيل دراجات والمصمم القراءة عسر عن للكشف االختبار
 المصمم االختبار بين االرتباط كذلك والمعسورين للتالميذ المعلم طرف من المقدرة القسم

  . علي عميرة صالح ل القراءة تعلم صعوبات تشخيص اختبار اختبارو
 في التحصيل درجات وممصالم االختبار درجات نتائج عرض يلي فيما و

  . علي عميرة صالح. د ل التشخيصي اختبار درجات والقراءة
 اختبار والدراسي التحصيل والمصمم االختبار في التالميذ درجات يوضح )٣ (الجدول

  عميرة لصالح الثاني

 االختبار درجات المعسورين األطفال
 ممالمص

 التحصيل درجات
 ائيالقر

 اختبار درجات
 .علي عميرة

١٠١ ٥ ١٠٠ ٠١ 

٩٨ ٢ ٩٩ ٠٢ 

٨١ ٢ ٨٠ ٠٣ 

١٣١ ٤ ١٣٦ ٠٤ 

١٣٩ ٥ ١٤١ ٠٥ 
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 االختبار درجات المعسورين األطفال
 ممالمص

 التحصيل درجات
 ائيالقر

 اختبار درجات
 .علي عميرة

٩٧ ٢ ٩٨ ٠٦ 

١١٧ ٣ ١٣٩ ٠٧ 

١٢٠ ٣ ١٣٨ ٠٨ 

١٣٩ ٤ ١٤٥ ٠٩ 

١٣٠ ٥ ١٤٩ ١٠ 

١١٠ ٣ ١١١ ١١ 

١١٩ ٤ ١٢٠ ١٢ 

١٤٠ ٥ ١٤٨ ١٣ 

١٠٢ ٢ ١٠٠ ١٤ 

١١٨ ٣ ١١٢ ١٥ 

 يخص فيما بالمحك المرتبط للصدق االرتباط تمعامال عرض ثم يلي فيما و
 الثاني االختبار والقسم في التلميذ عليها المتحصل القراءة نقطة أي الدراسي التحصيل
  . التالي الجدول في القراءة عسر لتشخيص

  .المحك صدق معامالت )٤ (الجدول
 الصدق معامل 

 ٦٧. ٠  التحصيل درجات والمصمم االختبار بين االرتباط

 ٩٤. ٠ . المحك واالختبار المصمم االختبار بين االرتباط

  ٠١. ٠ داللة مستوى عند دال
 لنا توضيح الفرق بين األطفال المعسورين قرائيا واألطفال العاديين في ويمكن

التالي  درجات التحصيل في القراءة من خالل الرسم البياني الموضح في الشكل
  ).٠٢(رقم
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  ).القراءة (التحصيل درجات في المعسورين والعاديين نبي الفرق يبين) ٢ (الشكل

درجات نقاط القراءة   أن مستوى متوسط٠٢ لنا من خالل الشكل رقم يتضح
 مقارنة ٤ عند المعسورين قرائيا أقل من العاديين حيث بلغت سمالمتحصل عليها في الق

  . ٨بالعاديين الذي بلغت 
  : صدق االتساق الداخلي٢. ٤

  ارتباطمعامل الداخلي للمقياس عن طريق حساب االتساقاب  بحسطالب القام
 النتائج يوضح التالي والجدول درجة األبعاد بالدرجة الكلية لالختبار وبين أبعاد المقياس،

  . المتحصل عليها
  .يبين معامالت االرتباط بين درجة األبعاد بالدرجة الكلية لالختبار وبين أبعاد المقياس) ٥ (الجدول

 األبعاد
 المقياس

 ككل
 قراءة
 الكلمات

  النص
 القرائي 

 مقارنة
 مقاطع
 الحروف

 إمالء
 الكلمات

 اختبار
 الذاكرة

 اختبار
 التسمية
 السريعة

 اختبار
 الجرس

 قراءة
 67 .0 49 .0 78 .0 93 .0 59 .0 83 .0 / 85 .0 الكلمات

 النص
 78 .0 66 .0 90 .0 86 .0 69 .0 /  95 .0 القرائي

 مقارنة
 مقاطع
 فالحرو

0. 66   / 0. 59 0. 64 0. 52 0. 51 
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 األبعاد
 المقياس

 ككل
 قراءة
 الكلمات

  النص
 القرائي 

 مقارنة
 مقاطع
 الحروف

 إمالء
 الكلمات

 اختبار
 الذاكرة

 اختبار
 التسمية
 السريعة

 اختبار
 الجرس

 إمالء
 69 .0 52 .0 82 .0 /    89 .0 الكلمات

 اختبار
 77 .0 65 .0 /     91 .0 الذاكرة

 اختبار
 التسمية
 السريعة

0. 65      / 0. 58 

 اختبار
 /       91 .0 الجرس

  ٠١. ٠ عند مستوى دالة  
ط بين درجات األبعاد السبعة أن معامالت االرتبا) ٥ ( خالل الجدول رقممن

وكذلك درجة ارتباط كل بعد بالدرجة  ،٠١. ٠المكونة للمقياس هي دالة عند مستوى 
مستويات  ومما يؤكد أنها تشترك جميعا في الكشف عن عسر القراءة الكلية للمقياس،

  . عالية االرتباط مما يدل على صدق محتوى هذا االختبار
  : االختبارثبات. ٣

 تركيز في هذه الدراسة على استخدام عدد من طرق دراسة الثبات وقد تم ال
معادلة ألفا  واالتساق الداخلي والتي تتالءم مع معطيات الدراسة بطريقة إعادة االختبارو

  . كرومباخ
  Method test-retest: إعادة التطبيقطريقة٣. ١

ثاني ال وتم استخدام هذه الطريقة بمراعاة فاصل زمني بين التطبيق األول 
ذلك كان التطبيق األول قبل  و يوما٣٠االختبار بحيث قدرت المدة الزمنية بشهر أي 

حساب  والتطبيق الثاني لالختبار كان بعد الدخول المدرسي و يوما١٥عطلة الربيع ب 
  . بين التطبيقين للوصول إلى معامل الثبات معامل االرتباط بيرسون

الذي يتراوح ٨٠. ٠بمتوسط  ينة الكلية لدينا معامل ثبات االختبار على العنتج
و في هذا داللة على ثبات األداء الفعلي )٩٢. ٠ و٧١. ٠( بين بين فروع االختبار
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تحقق المعايير  ومرتفعا وأن معامل الثبات باإلعادة كان معامل االرتباط قوي وللتالميذ
  )٢٠٠٧ ،معمرية بشير(. المقبولة لالختبار الجيد

ل التالي الذي يبين معامالت بيرسون لثبات فروع وكما هو موضح في الجدو
  :االختبار الكلي

  . الثبات ألبعاد االختبارمالتقيم معا )٠٦ (الجدول
 الثبات االختبار فروع
 ٩٠. ٠ الكلمات قراءة
 ٨٥. ٠ القرائي النص
 ٧١. ٠ الحروف مقاطع مقارنة
 ٨٠. ٠ الكلمات إمالء

 ٩٢. ٠ الذاكرة اختبار
 ٧٣. ٠ السريعة التسمية اختبار
 ٧٣. ٠ الجرس اختبار

 ٨٠. ٠ الحسابي المتوسط

  : بمعادلة كرونباخ ألفاالثبات٣. ٢
 هي والداخلي للتناسق كرونباخ ألفا بمعادلة االختبار ثبات بحساب الطالب وقام
  : كالتالي
  
  
  
 

  
  
  

 قيمة هي و،٨٨. ٠ السبعة الفرعية للمقاييس كرونباخ ألفا معامل قيمة بلغت وقد
  . المقياس ثبات على تدل مرتفعة

  :مناقشة. ٤

  الفقـرات تبـايـن مجـموع
١ –  

    
                   لالختبار الكلي التباين

  

             
  ن       

        ×   =ألفا
  

  ١-ن
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 للكشف اختبار بناء في يتمثل الذي االختبار لهذا السيكوسمترية الخصائص عرض بعد 
 قرائي نص اختبار ببناء ذلك وفرعية اختبارات سبعة من يتكون الذي القراءة عسر عن

 ستة تكييفو الثالثة السنة التالميذ مستوى مع يتناسب الذي) المعلم (عنوان تحث
 ODEDYS version 2 القراءة لعسر التشخيصي االختبار من فرعية اختبارات

  . الفرعية االختبارات هذه لكل الثبات والصدق معامالت حساب ثم بالتالي و).٢٠٠٥(
  :الصدق مناقشة: ٤. ١

 ،التمييزي الصدق بينها من مختلفة طرق بعدة االختبار هذا صدق حساب ثم 
 صالح للدكتورة القراءة عسر لتشخيص ثاني باختبار كان ولمحكبا المرتبط الصدق
 اختبار كاعتبارها األساتذة من المقدرة القسم في القرائي التحصيل درجات وعلي عميرة
   .الداخلي االتساق وصدق)المحكمين صدق (للمقياس الظاهري الصدق وثاني،

 الطالب تحصل تالبيانا تحليل في spss باستخدام اإلحصائي التحليل خالل من
  . صادقة ودالة جميعها كانت التي وسابقا المذكورة الصدق معامالت قيم

 تمييزي صدق بوجود الطالب توصل لالختبار التمييزي الصدق دراسة فمن -
 لديهم الذين األطفال والعاديين األطفال بين التمييز على قادر االختبار هذا أن ولالختبار
 المتحصل االختبار درجات بين الفرق دراسة خالل نم دلك كان والقراءة، في صعوبات

 المعيارية بالدرجة تشخيصهم خالل من المعسورين والعاديين األطفال طرف من عليها
 األطفال بين ٠١. ٠ داللة مستوى عند إحصائيا دال فرق يوجد بالتالي و،االختبار لهذا

  .االختبار درجات في المعسورين والعاديين

 خالل النسب ومن) المحكميين صدق (للمقياس الظاهري دقالص يخص فيما أما -
 أن جميع إيجاد المحكمين على مدى صالحية العبارات وصدقها تم التفاق ئويةالم

 . %٧٥العبارات تفوق نسبة 

 إلىيشير  بالتالي و.٠١. ٠ عند مستوى داللة إحصائيا معامل كاندل دال وأن
 حيث كانت   بدرجة عالية من الصدق، المصمم للكشف عن عسر القراءةمقياستمتع ال

  .  من أجلهمتمعظم العبارات متسقة فيما بينها ومناسبة للغرض الذي صم
 عسر لتشخيص ثاني باختبار كان الذي وبالمحك المرتبط للصدق بالنسبة كذلك -

 من المقدرة القسم في القرائي التحصيل درجات وعلي عميرة صالح للدكتورة القراءة
 االختبار بين لبيرسون االرتباط معامل قيمة وبلغت. ثاني اختبار رهاكاعتبا األساتذة
 االختبار بين االرتباط و)٠١. ٠مستوى عند دالة (٦٧. ٠ قيمة الثاني االختبار والمصمم
 ).٠١. ٠ داللة مستوى عند دالة (٩٤. ٠ قيمة )التحصيل (القراءة درجات والمصمم

 قوي ارتباط يوجد واإلحصائية الدالالت خالل من االختبار هذا صدق نالحظ بالتاليو
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 القسم في القراءة في ضعيفة نقاط لديهم كان الذين التالميذ مستوى على دليل هذاو
 ثم واالختبار في ضعيفة نقاط على كذلك تحصلوا بحيث األساتذة طرف من المقدرةو

 . القراءة في صعوبات لديهم بأن عنهم الكشف

  ارتباطمعامل عن طريق حساب للمقياس يالداخل االتساق صدق دراسة في و -
 السابق الجدول خالل من يتبين درجة األبعاد بالدرجة الكلية لالختبار وبين أبعاد المقياس

 بعضها مع وللمقياس الكلية الدرجة مع االختبار لفروع االرتباط معامالت يبين الذي
 صدق على دليل وهذا  ،٠١. ٠ داللة مستوى عند إحصائيا دالة جميعها فهي البعض
 عالية قدرة له والجيد االختبار مع يتفق والصدق من عالية بدرجة يتمتع أنه واالختبار

. القراءة في صعوبات لديهم الذين األطفال تحديد والقراءة صعوبات عن الكشف في
 )٢٠٠٧ ،معمرية بشير(

 المكيفة الفرعية الستة لالختبارات الداخلي الصدق نتائج مقارنة عند وكذلك -
 تؤثر عدم يدل مما الصدق درجات في كبير تقارب واألصلية االختبارات مع تتفق فهي

 بالطابع يتميز الذي االختبار لطبيعة هذا والعربية اللغة والجزائرية بالبيئة االختبار
 من يتكون الذي الذاكرة اختبار وللصور التسمية والجرس اختبار مثل الرمزي والشكلي

 الصدق درجات يبن مقارنة يلخص الذي التالي الجدول في مبين هو ما وهذا .أرقام
 . األصلية والمكيفة الفرعية لالختبارات

  .الصدق درجات حيث من المكيفة واألصلية االختبار أبعاد بين مقارنة )٧ (الجدول
 المكيفة النسخة األصلية النسخة األختبار أبعاد

 ٨٥. ٠ ٨٧. ٠ الكلمات قراءة

 ٦٦. ٠ ٩٢. ٠ الحروف مقاطع مقارنة

 ٨٩. ٠ ٨٥. ٠ الكلمات إمالء

 ٩١. ٠ ٧٦. ٠ الذاكرة اختبار

 ٦٥. ٠ ٧١. ٠ السريعة التسمية اختبار

 ٩١. ٠ ٧١. ٠ الجرس اختبار
  

  : االختبار معايير
 على أدائه من المفحوص عليها يحصل التي الخام الدرجة أن فيه شك ال مما

 المعيارية الدرجة خالل من إال وحدها لها ىمعن ال التحصيلية االختبارات من اختبار أي
 تحديد في الطالب اتبع بالتالي وإخفاقه، أو تفوقه مدى والمفحوص بها نعرف التي
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 صعوبة١: فئات ثالثة ضع وبحيث ،المئوية النسب تحديد طريقة االختبار لهذا المعايير
  . منخفضة صعوبة٣متوسطة،  صعوبة ٢عالية، 

 على الصحيحة اإلجابات عدد:التالية العملية حساب لخال من النتيجة على ونتحصل
 عن تعبر التي المؤوية النسبة على نتحصل و.١٠٠ في ضرب لالختبار الكلية الدرجة
  )٢٠٠٤  ،النبهان موسى. (التالي الجدول في المبينة الصعوبة درجة
 . منخفضة صعوبة٣ . متوسطة صعوبة ٢ . عالية صعوبة١

 % ٦٠ إلى 40%  % ٣٩ إلى 20% % ١٦ إلى %٠١

  .االختبار المعيارية الدرجات نتائج يوضح) ٨ (الجدول
  : الثبات مناقشة ٤. ٢

  test retestالتطبيق إعادة طريقة، بطريقتين الدراسة هذه في الثبات حساب ثم
داللتها  واعتمدت في تفسير هذه النتائج للثبات و.و حساب الثبات بمعادلة ألفا كرومباخ

 استعمال معايير وفي تفسير  spreem وSherman, 2006 من فيما اقترحه كل
  )Josee nadeau,2015,135: (درجات الثبات التي تتمثل في الجدول التاليو

  
  

 .الثبات درجات معايير )٩ (الجدول
0. 90 Très elevé 

0. 80-0. 89 Elevé 
0. 70-0. 79 Adequat 
0. 60-059 Marginal 

0. 59 Faible 

. ٠- ٧١. ٠ (بين تتراوح الدراسة هذه في التطبيق بإعادة الثبات نتائج كانت
       :التالي الجدول في مبين هو كما ٨٠. ٠ بمتوسط و)٩٢

  .التطبيق بإعادة الثبات نتائج تفسير )١٠ (الجدول
 الثبات االختبار فروع

 جدا مرتفع ٩٠. ٠ الكلمات قراءة
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 مرتفع ٨٥. ٠ القرائي النص

 متوسط ٧١. ٠ الحروف مقاطع مقارنة

 مرتفع ٨٠. ٠ الكلمات إمالء

 جدا مرتفع ٩٢. ٠ الذاكرة اختبار

 متوسط ٧٣. ٠ السريعة التسمية اختبار

 متوسط ٧٣. ٠ الجرس اختبار

 مرتفع ٨٠. ٠ الحسابي المتوسط

 الجيد االختبار مع يتوافق ما هذا ومرتفعة االختبار ثبات نتائج كانت وبالتالي
 الفرعية االختبارات ثبات نتائج مقارنة عند كذلك وعالية، باتث بدرجة يتمتع الذي

 لدينا نتج .Guttman بمعادلة ثباته معامل حسبت الذي واألصلي، االختبار مع المكيفة
 هذا والعربية اللغة والجزائرية بالبيئة االختبار تؤثر عدم يدل مما النتائج في كبير تقارب
 التسمية والجرس اختبار مثل الرمزي والشكلي لطابعبا يتميز الذي االختبار لطبيعة ربما

 الحروف مقاطع مقارنة اختبار عدى ما  ،أرقام من يتكون الذي الذاكرة اختبار وللصور
 وباغت. المكيف في ٨٠. ٠و ٦٩. ٠ األصلي االختبار في المتوسط تحث كانت التي
 مرتفعة قيمة تعد التي ٨٨. ٠ للمقياس الداخلي االتساق ثبات في كرومباخ ألفا قيمة
 نتائج يبين الذي التالي الجدول في موضح هو كما و.المقياس هذا ثبات مدى عن تعبر
 نتائج في وGuttman بمعادلة األصلي االختبار حسبت التي المكيفة االختبارات ثبات
  . التكييف في بيرسون معامل باستعمال التطبيق بإعادة ثبات

  .المكيف واألصلي االختبار ثبات جنتائ بين مقارنة يبين )١١ (الجدول
 المكيفة األصلية االختبار فروع

 جدا مرتفع ٩٠. ٠ مرتفع ٨٥. ٠ الكلمات قراءة

 متوسط ٧١. ٠ المتوسط من أقل ٦٨. ٠ الحروف مقاطع مقارنة

 مرتفع ٨٠. ٠ متوسط ٧٢. ٠ الكلمات إمالء

 جدا مرتفع ٩٢. ٠ متوسط ٧٦. ٠ الذاكرة اختبار

 متوسط ٧٣. ٠ متوسط ٧١. ٠ السريعة ةالتسمي اختبار

 متوسط ٧٣. ٠ متوسط ٧٧. ٠ الجرس اختبار
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 صورة وتغيير القبعة شكل بتغيير للصور السريعة التسمية اختبار تعديل تم :مالحظة
  . الملحق في مبين هو الدراجة، كما صورة مكانها في ووضع السكين

 الذي االختبار أن إلى الحالية الدراسة في إليها التوصل تم التي النتائج تزوأبر
 البيئة على تقنينه بعد جيدة سيكومترية بخصائص يتمتع التقنين بعد عليه الحصول تم

 االختبار مع يتفق االختبار أن والثبات والصدق فرضيتي تحققت وبالتالي. الجزائرية
 في الصعوبات ذوي األطفال عن الكشف في فعاليته والسيكومترية بخصائصه الجيد

  . قراءةال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Summary: 
This research work is set out to structure a test of reading 

difficulties in the academic context. Its sample population is 200 
third and fourth year learners from different schools for the sake 
of ensuring the validity and the reliability of the results . 

To meet the purpose of this study, the researcher 
attempted to answer a number of research questions using some 
techniques and appropriate structured test. Therefore, the main 
problematic guiding this investigation is to what extent this test is 
able to check the reading difficulties ? 
 Is the checking test applied to the sample population 

characterised by the validity of being a good test ? 
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 Is the checking test applied to the sample population 
characterised by the reliabilty of being a good test ? 
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