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 لكم كل التحية من ابن املبارك

  القراءةمقياس صعوبات 
  

  :ابأنه لصعوبات القراءةيشري  فتحي الزياتالدكتور 
قدرة على التعرف على الحروف والكلمات والجمل والفهم ضعف أو قصور ال: بصعوبات القراءةيقصد  

  .القرائي لمعاني ومضامين النصوص القرائية

صعوبات القراءة من أكثر الصعوبات األكاديمية التي تثير اإلزعاج نظراً العتماد كافة مـدخالت  

واألكاديميـة   التعلم على القراءة، ومن ثم تؤثر كفاءة القراءة على اسـتيعاب كافـة األنشـطة المعرفيـة    

  .والمهارية

  )1ول رقم جد( القراءةمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات 

  السلوك/ اخلصائص   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
 أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  التفريغة  )صفر(

 4           .عبوساً عندما يقرأ –متملمالً  –يبدو عصبياً  1

  3          .يضغط على خمارج احلروف–يقرأ بصوت مرتفع وحاد  2
 4           .ماتواملقاطع والكليقاوم القراءة، يبكي، يفتت  3

 2           .يفقد مكان القراءة، ويعيد ما يقرأ بصورة متكررة 4

 4           .ينطق بطريقة متقطعة متشنجة خالل القراءة 5

 3          .يبدو قلقاً مرتبكاً، يقرب مواد القراءة من عينيه 6

 1           .حيذف بعض الكلمات، يقفز من موقع إىل آخر أثناء القراءة 7

 3          .أخرى غري موجودة بالنصيستبدل بعض الكلمات بكلمات 8

 2           .أو يستبدل بعض احلروف والكلمات/ يعكس 9

 4           .يعاين من سوء نطق احلروف/ خيطئ يف نطق الكلمات 10

 3          .يقرأ دون أن يبدي نوع من الفهم ملا يقرأ 11

 4           .يقرأ الكلمات بترتيب خاطئ 12

 1           .قهايبدي ترددا عند الكلمات اليت ال يستطيع نط 13

 3          .جيد صعوبة يف التعرف على احلروف واملقاطع والكلمات 14

 3          .جيد صعوبة يف استنتاج احلقائق واملعاين الواردة يف النص 15

 2           .يفشل يف إعادة مضمون قصة قصرية بعد قراءا 16

 3          .يعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسية ملا يقرأ 17

 3          .حرف حرف، مقطع مقطع، كلمة كلمة: عةيقرأ بطريقة متقط 18

 2           .يقرأ بصوت مرتفع وحاد، ومتشنج 19

  4           .جيد صعوبة يف استخدام النقط والفواصل والوقف عند القراءة 20
 58  اجملموع  
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  :مالحظات

لمـن   4( لقد قام واضع المقياس بوضع وزن نسبي لكل مستوى لالستجابة، حيث وضع  - 

ستكون درجتـه   غالباً( وهكذا لمن يختار. )4(فتكون قوة هذه الخاصية لدى المفحوص )  دائماًيختار 

ال ومن يختـار  . )1(ستكون درجته  نادراً(ومن يختار . )2(ستكون درجته  أحيانا( ومن يختار ). 3(

  .)صفر(سوف يحصل على  قتنطب
الموجـود فـي   : حين نقوم بتعبئة المقياس سوف تكون إشارات االختيار على سبيل المثال -

  ). ( ، بوضع إشارة القراءةجدول مقياس 

وقمنا بوضع األرقام  التفريغةولكي نقوم باحتساب النتيجة قمنا بإضافة عمود جديد وأسميناه  -

  )2(جدول رقم      :ضعناها في التفريغة كما هو في الجدول التاليوو :الموجودة في خانة االختيار

  دائماً
)4(  

  غالباً
)3(  

 أحياناً
)2(  

  نادراً
)1(  

ال 
  تنطبق

 )صفر(
  التفريغة

          4 
          3  

          4 
          2 

          4 
          3 
          1 
          3 
          2 

          4 
          3 

          4 
          1 
          3 
          3 
          2 
          3 
          3 
          2 

          4  
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  .كما قمنا بتجميع األرقام التي وضعناها في خانة التفريغة -

 :كما هو موضح في الصفحة التالية القراءةر للجدول الخاص بمقياس ظبعد ذلك نن -
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  علممن بطارية صعوبات الت القراءةمعايري تصحيح مقياس  )3(رقم  جدول
  

  المعيار  الصعوبة

  مدى التقدير

  عاديون
صعوبات 

  خفيفة

صعوبات 

  متوسطة

صعوبات 

  شديدة

  قراءةال
  فأكثر 61  60-41  40-22  22 >-صفر  الدرجة الخام

  99-73  72-33  32-11  11 >-1  المقابل المئيني

  

في : لالستجابات في المثال )2(رقم فعندما ننظر للدرجة الموجودة في الجدول السابق -

نجد أنها ضمن )  3( وبعرضها على جدول المعايير رقم )  58( نجد أن النتيجة ) 2(الصفحة رقم 

  .. صعوبة القراءةصعوبات متوسطة من حيث 

  

  

   


