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 مستخلص :ال
هدفت الدراسة الحالية إلى تقنين مقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكترونى وذلك من خالل   

  50تطبيقه على عينة من تالميذ الصف األول اإلبتدائي المعرضيــــن لخطر صعوبات التعلم قوامها )  
توصلت ( تلميذ وتلميذة ، وبعد إخضاع المقياس للشروط المنهجية وحساب الخصائص السيكومترية  

الباحثة إلى أن المقياس تتوافر به الخصائص المطلوبة فقد تمتع المقياس بمستوي من الصدق والثبات 
الفونولوجية  االضطرابات  مقياس  بها  تمتع  التى  الصدق  أنواع  ومن   ، عليه  واإلعتماد  للتطبيق  يؤهله 

المحكمين   صدق   ( تمتع  –اإللكترونى  أخري  جهة  ومن   ،  ) الطرقة  المقارنة  مـــــن   صدق  بمستوي 
بلغ   والذى  كرونباخ  ألف  معامل   ( =    –  706,0الثبات  التطبيق  نتائج 723,0وإعادة  أسفرت   ،  )

صالحية  على  أكدت  السيكومترية  المقياس  خصائص  من  للتأكد  المتبعة  الطرق  جميع  أن  الدراسة 
 نة الدراسة . المقياس لالستخدام  وعليه يمكن الوثوق بنتائجه إذا ماطبق على عينات مماثلة لعي

: المفتاحية  اإللكترونى    الكلمات  الفونولوجية  االضطرابات  السيكومترية    –مقياس    –الخصائص 
 األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم . 
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Abstract: 

The current study aimed at assessing the Electronic Phonological Disorders 

by applying it to a sample of first- year primary education pupils who are 

at-risk of learning disabilities (50 pupils). After checking the scale against 

the methodological rules and investigating the psychometric characteristics, 

the researcher concluded that the required characteristics are available in the 

scale. The scale has validity and reliability that make it easy to apply and 

rely on. Among its types of validity are (face validity-discriminant validity). 

The scale is also reliable (Cornbrash’s alpha coefficient. 0,706). - re-

application 0,723). The study concluded that all the methods used to verify 

the Psychometric Characteristics of Electronic Phonological Disorders 

Scale asserted that it was valid to use.  Accordingly, it is reliable to be 

applied to similar samples. 

Keywords: Psychometric Characteristics- Electronic Phonological Disorders 

Scale - At-risk of learning disabilities children 
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 مقدمة :أوالً : 

ــبيا    التعـــر د يعـــ  ، لخطـــر صـــعوبات الـــتعلم إحـــدى المشـــكالت الحديثـــة نسـ
انتشــارها لــدى مجموعــة كبيــرة مــن األطفــال ، توجــد   مــدى  فى  تهاخطور   والتى تكمن

المرحلــة اإلبتدائيــة وخاصــة الصــفو  األولــى و بشــكل واضــن بــين أطفــال الروضــة 
حــق منها، تصدر عنهم سلوكيات تعــد بمثابــة مؤ ــرات تنبــي بتمكانيــة تعرضــهم الال

 لصعوبات التعلم .
ومـــن المؤ ــــرات التــــى تنبــــي لتعــــر  األطفــــال إلــــى صــــعوبات تعلــــم الحقــــة  

التعــر  علــى صــوت الحــر  أول ) المتمثلة فى صــعوبة  الفونولوجية  االضطرابات
دمــــج  –دمــــج المقــــاطع لتكــــون كلمــــة  –صــــوت الحــــر  ةخــــر اكلمــــة  – الكلمــــة 

تحليــــل الكلمــــات إلــــى  –تحليــــل الكلمــــات إلــــى مقــــاطع  - الفونيمــــات لتكــــون كلمــــة
حــذ  فــونيم  –إضافة فــونيم ص صــوت ص إلــى كلمــة    -كتشا  اإليقاع  إ  –  فونيمات

األمر الذى وجه اهتمــام الباحثــة إلــى بنــا   (استبدال فونيم بفونيم ةخر  –من الكلمة  
وإخضــــاع المقيــــاس للشــــروط المنهجيــــة مقيــــاس مقــــنن يقــــيب هــــذ  االضــــطرابات ، 

حتى يمكن اإلعتماد عليــه فــى كــأداة تشــخيص  وحساب الخصائص السيكومترية له
 مقننة.
ــذين يعـــانون مـــن اضـــطرابات فونولوجيـــة صـــعوبات فـــى    ويواجـــه األطفـــال الـ

الــوعى الفونولــوجى والقــرا ة والكتابــة أكثــر مــن أقــرانهم العــاديين، واألطفــال األكثــر 
تزال صعوبات النطق واضحة لــديهم عنــد عرضة لهذ  المشاكل هم أولئك الذين ال 

بداية تعلم القرا ة والكتابة مثل)الروضة والصــف األول( ويكــون األطفــال الــذين تــتم 
معالجة صعوباتهم النطقية بنجاح عند دخولهم المدرسة أقل عرضــة لهــذ  المشــاكل 

 . (551،  ص 2009) جون بيرنثال، نيكوالس بانكسون، 
 

 

. ) APA6  ( ُأتبع فى التوثيق دليل الجمعية المصرية لعلم النفب اإلصدار السادس ) ) 
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أربـــــــع مســـــــتويات مـــــــن االضـــــــطرابات إلـــــــى  Adams(1990)وقـــــــد أ ـــــــار
الفونولوجية ص الصوتية ص التى تواجه األطفال ذوى صعوبات التعلم وهى تتمثــل فــى 
)صـــعوبة الـــوعى بالقافيـــة والجنـــاس ص أى كلمـــات متشـــابهة فـــى اللفـــ  وتختلـــف فـــى 

فهـــم وإنتـــال  –تحليـــل الفونيمـــات –مـــزل الفونيمـــات الصـــوتية  –المعنـــى أو الداللـــة 
الفونيماتص أى القدرة على اإلضافة والحذ  واإلبدالص ويظهر تدني مستوي الــوعى 
الفونولــــوجي فــــى صــــعوبة إدرام الكــــالم المســــموع مــــن ا خــــرين وصــــعوبة التعبيــــر 

 اللفظى .  
أن  Taylor, Freebairn & Lewis ((2012وفــى هــذا الصــدد ذكـــر 

ص فــى مرحلــة الروضــة يعــد مؤ ــرا  تعــر  الطفــل الضــطرابات فونولوجيــة ص صــوتية 
لتعــــر  الطفــــل لصــــعوبات تعليميــــة عنــــدما يلتحــــق بالمدرســــة اإلبتدائيــــة وخاصــــة 

 75) نســبة أن  Lewis et al  (2006)دراسةكما توصلت الصعوبات القرائية . 
 مشكالت من يعانون فونولوجية   اضطرابات يعانون من الذين األطفال بين من%)
 . التعلمعملية  تعوق  اللغوية االضطرابات وأن القرا ة،ى ف

 ناتجة عن المشكلة أن القرا ة صعوبات ذوي  األطفال معلمو يالح  ما وغالبا      
 لــديهم المشــكلة تظهــر حيــ  ، للغة والفونولوجي الفونيمي التمثيل على القدرة عدم

 للكلمــات األكبــر الوحــدات معالجــة مــنهم تتطلــ  التــي يتقــدمون لالختبــارات عنــدما
 أو الوحدات إلى الوصول ىف لديهم وتتجلى الصعوبة  )والمقاطع القوافي( المنطوقة
 . (Swanson, 2010 ) األصغر الفونيمات
 األصوات لمعرفة األساسية المتطلبات أحد هو الفونولوجيفالوعى   عام وبشكل
 الــذين فاألطفــال ،القــرا ة مجــال فــي اإلنجــا  بمــدى بعــد فيمــا يتنبــأ ألنــه وهــو مفيــد
 العــام نهاية في ص الصوتى ص والفونولوجي الوعي الفونيمي في ضعف لديهم يظهر
 ومهاراتهــا عنــد القــرا ة ىفــ  الضــعف ذلــك يبينــوا أن يحتمــل المدرســة مــن األول

 معظــم وتشــير(  2012 وةخــرون، الــديار أبــو(  الخــامب الصــف إلــى وصــولهم
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 ىفــ  الضــعف خلفهــا يقــف والتهجئــة القــرا ة صــعوبة ىالســب  فــ  أن إلــى الدراســات
هنــا فــنحن بحاجــة إلــى  ومــن ، والمقــاطع لألحــر  والفونولــوجي الفــونيمي الــوعي

ــة  ــطرابات الفونولوجيـ ــاس االضـ ــيكومترية لمقيـ ــائص السـ ــاب الخصـ ــن حسـ ــق مـ التحقـ
اإللكترونى للتأكد من صدقه من خالل صــدق المحكمــين وصــدق المقارنــة الطرفيــة 
، وكذلك ثبات المقياس بعدة طرق ، وذلــك لنــدرة المقــاييب اإللكترونيــة التــى تقــيب 

ألطفـــال المعرضـــين لخطـــر صـــعوبات الـــتعلم مـــن لـــدى ا االضـــطرابات الفونولوجيـــة
 تالميذ الصف األول اإلبتدائي .

 ثانياً : مشكلة البحث :

جــد أن أن مكمــن التــراا الســيكولوجى لــذوي صــعوبات الــتعلم وُ  بــالرجوع إلــى
الصعوبة فى القرا ة لدى األطفال فى سن الروضــة والمدرســة اإلبتدائيــة يرجــع إلــى 

 ,Coyneالفونولــوجى ص الصــوتى ص  المبا ــر كدراســة )عــدم القــدرة علــى الــوعى 

Kame'enui., Simmons & Harn (2004  وأن دراســــة كــــل مــــن .
Macmillan,  (2002) ; Mann & Foy,2007; Michal. et 

al.,2007;Peeters et al,2009)  أ ارت إلى أن السب  فى صعوبة التهجئــة )
 .  والقرا ة يرجع إلى االضطرابات الفونولوجية

كمــا أ ــارت الدراســات الســابقة إلــى أن مشــكالت األطفــال المعرضــين لخطــر 
صعوبات التعلم من أكثر المشكالت التى تواجه النظام التعليمــى بوجــه عــام ، فهــم 
يواجهون العديد من المشكالت والصعوبات التعليمية التى ترتبط بالقرا ة والكتابة ، 

الفونولوجىــة ، والــذي يمكــن أن وأكثــر ارتبــاط هــذ  المشــاكل بخفــت االضــطرابات 
يكون له ةثر فى معظم المشكالت التى يواحههــا ذوى صــعوبات الــتعلم ، وفــى هــذا 
الصدد أ ارت العديد من الدراسات إلى أن ذوى صعوبات التعلم لديهم قصــور فــى 
مهــــارات الــــوعى الفونولــــوجى ، وأن خطــــر الصــــعوبة يرجــــع إلــــى ضــــعف الــــوعى 

 Castles(2013)مــــــــا أ ــــــــارت إليــــــــه دراســــــــة الفونولــــــــوجى ص الصــــــــوتى ص وهــــــــذا 
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Mcarthur&   ودراسةFarquharson et al ( 2015)  ودراسةGroot et al 

( 2015) . 
تتمثــل مشــكلة البحــ  الحــالى فــى إبــرا  الحاجــة إلــى وجــود مما سبق ذكــر  و 

لـــدى األطفـــال المعرضـــين لخطـــر  لالضـــطرابات الفونولوجيـــة يقـــيب مقيـــاس مقـــنن 
، حي  أن االضطرابات الفونولوجية تعد من المؤ رات التى تنبي صعوبات التعلم 

التــــراا إلــــى اإلطــــالع علــــى  الباحثــــة ات تعلــــم الحقــــة ، األمــــر الــــذى دفــــعبصــــعوب
التــــى تؤكــــد علــــى أهميــــة الــــوعى و  ا الجانــــ تناولــــت هــــذ الســــيكولوجي والدراســــات

، وبصـــفة  الصـــحيحةباألصـــوات كمؤ ـــر لقـــدرة الطفـــل علـــى القيـــام بعمليـــة القـــرا ة 
خاصة فى المراحل األولى من التعليم الســيما فــى الصــف األول اإلبتــدائي ، حيــ  
أن اطفـــال الصـــف األول اإلبتـــدائي يعـــدون مـــن الفئـــة المعرضـــة لخطـــر صـــعوبات 

 ضــن مشــكلة الدراســة فــى محاولــة اإلجابــة عــن الســؤالالــتعلم ومــن هــذا المنطلــق تت
 التالي : الرئيسى

لطد  اطروطا    اإللكترونطى  االضطررابا  الوونولوييطةلمقياس    ماهى الخصائص السيكومترية
 المعرضين لخرر صعوبا  التعلم ؟  

ومـــــن هنـــــا يمكـــــن تحديـــــد مشـــــكلة البحـــــ  بصـــــورة إجرائيـــــة فـــــى إعـــــداد مقيـــــاس  
ــتعلم ، االضــــطرابات  ــعوبات الــ ــر صــ ــين لخطــ ــال المعرضــ ــدى األطفــ ــة لــ الفونولوجيــ

ــدق  ــن خـــالل صـ ــدقه مـ ــد مـــن صـ ــيكومترية للمقيـــاس للتأكـ ــائص السـ وحســـاب الخصـ
المحكمين ، وصدق المقارنة الطرفية ، وكذلك الثبات بطريقة معامــل ألفــا كرونبــاح 

 ، وبطريقة إعادة التطبيق .
 أهداف البحث  :ثالثاً : 

 : ىإل الحالي البح  يهد 
تســهم فــى تحديــد مســتوى االضــطرابات  إلكترونيــة تــوفير أداة وصــفية تشخيصــية ▪

الفونولوجيـــة لـــدى األطفـــال المعرضـــين لخطـــر صـــعوبات الـــتعلم ، الـــذين تتـــراوح 
 ( سنوات .7-6) مابينأعمارهم 
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دق والثبــات ومــدى التاكــد مــن الخصــائص الســيكومترية للمقيــاس مــن حيــ  الصــ  ▪
  .صالحيته للقياس

 ً  :أهمية البحث    : رابعا

االضــطرابات الفونولوجيــة والتــى ب تتعلــق اة إثــرا  مجــال التربيــة الخاصــة بــأد ▪
تعــد مــن الوســائل التشخيصــية التــى تســتخدم لتحديــد مســتوي االضــطرابات 

 الفونولوجية لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم .
الفونولوجيـــة وأبعـــاد االضـــطرابات إلقـــا  الضـــو  علـــى مفهـــوم االضـــطرابات  ▪

 الفونولوجية وطرق قياسها .
لدى األطفال المعرضين   اإللكترونى   بنا  مقياس االضطرابات الفونولوجية ▪

 لخطر صعوبات التعلم . 
ــاييب ▪ ــة نــــــدرة المقــــ ــتوى االضــــــطرابات  اإللكترونيــــ ــتم بقيــــــاس مســــ ــى تهــــ التــــ

ومـــايوفر  ،  الفونولوجيــة لــدى األطفــال المعرضــين لخطــر صــعوبات الــتعلم
 المقياس من معلومات وصفية وتشخيصية ألفراد العينة .

ــداد ▪ ــى إعــ ــالى فــ ــاس الحــ ــن المقيــ ــتفادة مــ ــط اإلســ ــة  الخطــ ــة والتأهيليــ العالجيــ
المســتقبلية لألطفــال المعرضــين لخطــر صــعوبات الــتعلم الــذين يعــانون مــن 

 ارتفاع االضطرابات الفونولوجية .
 ً  :مصرلحا  ومواهيم البحث  :   خامسا

 Phonological Disorders  :  االضررابا  الوونولويية

ــنفب  ــم الــ ــة لعلــ ــة األمريكيــ ــاموس الجمعيــ ــا عرفــــت فــــى قــ ــا:  APAكمــ بأنهــ
اضــطراب فــى التواصــل يتصــف بالفشــل فــى تطــوير واســتخدام األصــوات المناســبة 
لعمر الطفل، وتشمل بشكل عــام خطــأ فــى نطــق األصــوات المكتســبة مثــل صــوت) 

بــدال لــبعت األصــوات إل، ر( ، )ا، ذ( ، ) س، ش( ومــن الممكــن أن تشــمل : 
ألخيـــرة، لـــى م، أوحـــذ  بعـــت األصـــوات مثـــل الســـواكن اإبـــدال صـــوت ت ٳمثـــل 

اضطراب الصوت الكالمي، وسميت سابقا  باضطراب   DSM-5وأطلق عليها فى  
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 .American Psychological Association, 2015, pp) النطق النمائى ) 

792 -793. 
 التعريف اإلجرائي لالضطرابات الفونولوجية : 

عــدم قــدرة الطفــل علــى تمييــز أصــوات الحــرو  الهجائيــة المنطوقــة ، والكيفيــة     
التـــى تتشـــكل بهـــا لتكـــوين مقـــاطع صـــوتية وكلمـــات ، يظهـــر ذلـــك فـــى صـــعوبة ) 

ــا  ــى ةخرهـ ــة أو فـ ــة الكلمـ ــى بدايـ ــوا  فـ ــوات سـ ــى األصـ ــاطع  –التعـــر  علـ ــزل المقـ مـ
وفونيمـــات ،  تحليـــل الكلمـــة المســـموعة إلـــى مقـــاطع  -واألصـــوات لتكـــوين كلمـــات 

وتقــــدر بالدرجــــة التــــى يحصــــل عليهــــا إكتشــــا  اإليقــــاع ، والتالعــــ  الصــــوتى ، 
 . المفحوص فى المقياس المعد

 at- risk for Learning: لخرطططر صطططعوبا  الطططتعلم  المعرضطططيناطروطططا  

Disabilities 

ــم الـــذين ال       يعـــانون مـــن إعاقـــة عقليـــة أو حســـية ) ســـمعية أوبصـــرية ( أو  هـ
فــى العمليــات  حرمانــا  ثقافيــا  أو بيئيــا  أو انفعاليــا  ، بــل هــم أطفــال يعــانون اضــطرابا  

درام وتكــوين المفهــوم والتــذكر نتبــا  واإلو النفســية األساســية التــى تشــمل اإلالعقلية أ
 يظهر أثر  فى عدم القدرة على تعلم القرا ة والكتابــة والحســاب ومــا،  وحل المشكلة  

بتدائيــة أو فيمــا بعــد مــن قصــور فــى تعلــم المــواد المدرســة اإليترتــ  عليــه ســوا  فــى 
يصــلون  الدراســية المختلفــة ، لــذلك يالحــ  ا بــا  والمعلمــون أن هــؤال  األطفــال ال

إلى نفــب المســتوى التعليمــى الــذى يصــل إليــه  مالئهــم مــن نفــب الســن علــى الــرغم 
محــى  تــولبممــا لديــه مــن قــدرات عقليــة ونســبة ذكــا  متوســطة أو فــوق متوســطة ) 

 .(116، ص 2008الزيود ،  فهمى ، ونادرخليفة الدين 
 لخطر صعوبات التعلم إجرائياً : المعرضيناألطفال 

ــارهم بـــين )    ــذين تتـــراوح أعمـ ــذ الـ ــم التالميـ ــة هـ ــذ  الدراسـ ــم فـــى هـ ( 7-6يقصـــد بهـ
ولــديهم مؤ ــرات دالــة أو منبئــة  ،ســنوات ممــن ينتظمــون بالصــف األول اإلبتــدائي 

ــعوبات  ــى صــ ــمعلــ ــة  تعلــ ــلالحقــ ــرات تتمثــ ــطرابات  هــــذ  المؤ ــ ــى االضــ النطقيــــة فــ
إعاقــة حســية أو علــى أن تكــون هــذ  االضــطرابات غيــر ناتجــة عــن  والفونولوجيــة ،
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وتتمثل بالدرجة التى يحصل عليها الطفل ، مشكالت بيئية أو اضطرابات انفعالية 
محمــد  عبــدالوهابوتقنــين ) تعريــ المســن النيورولــوجى الســريع مــن خــالل اختبــار 

 (.2007كامل 
 اإلرار النظري للبحث :

مــــن النطــــق، ويشــــير إلــــى إحــــدى  وأ ــــمل أوســــعيعــــد مفهــــوم الفونولــــوجي  
المكونـــات اللغويـــة الـــذي يحكـــم الطريقـــة التـــى مـــن خاللهـــا يـــتم  إنتـــال األصـــوات 

التى توجد  ص الصوت صوتنميطها، ويحتال إلى حصيلة ما يعر  بالفونيم، الكالمية  
، أي لغــة ، وبمعنــى ةخــر فــتن تلــك األصــوات التــى تــؤدى و يفتهــا فــى اللغــة  ىفــ 

 ارات إلى معنــى، وتتطلــ  وجــود تغيــرات فــى الفــونيم عنــدما حي  تقوم بتحويل اإل
ومجموعـــة صـــوتية قـــد تظهـــر فـــى اللغـــة ) ، تحـــدا فـــى مواقـــف صـــوتية مختلفـــة 

Fey,1992 ــار ــا أ ــ ــان) ( كمــ ــال Hoffman,1992هوفمــ ــال األطفــ ( إلــــى أن إنتــ
ة، فقــط بالمعلومــات الفونولوجيــ   ال يــرتبطلألصوات الكالمية ، وإدرام االضــطرابات  

  . من التنظيم فى المعالجة اللغويةلى يرتبط بمستويات أع وإنما
 المؤشرات الدالة على تعرض األطفال لصعوبات التعلم : -أ

ــتعل      ــعوبات الــ ــا إذا كانــــت صــ ــنا عمــ ــألنا أنفســ ــام إذا ماســ ــأة أم هنــ ــر فجــ م تظهــ
مؤ ــرات يمكننــا مــن خاللهــا التنبــؤ بتلــك الصــعوبات ، فــتن اإلجابــة ســتكون حتمــا  
أنهــا ال تظهــر فجــأة ، وأن هنــام مؤ ــرات دالــة عليهــا ، وأن هــذ  المؤ ــرات تظهــر 

 ( ،325ب ، ص2006)عادل عبدهللا محمد، منذ مرحلة الروضة 
 : وهناك أيضًا مجموعة من المؤشرات تتمثل فى 
 التحدا بطريقة غير مفهومة . -1
 التحدا بطريقة ملفتة للنظر وبشكل سلبي .  -2
  هور إيما ات جسمية غريبة عند التحدا .  -3
 معاناة الطفل عندما يتكلم .  -4
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 ستيعاب مايقال له .إعدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه بالكالم ، أو   -5
دا مــع مالحظــة قيام الطفــل بحــذ  ، أو اســتبدال بعــت األصــوات عنــد التحــ   -6

 أن هذا األمر قد يتداخل مع اضطراب النطق .
 التحدا بطريقة سريعة أو بطيئة جدا .  -7
  عور الطفل باإلحرال عندما يتكلم .  -8
 التأخر اللغوي الملحوظ . -9
 1998الحاجة إلى التكــرار المبــالغ فيــه )جمــال الخطيــ ، ومنــى الحديــدى ،  -10

 (.48-47، ص 
تحــدا  ( أن صــعوبات الــتعلم ال23، ص  2008عبــدهللا محمــد ) ويري عــادل     

مكانيــة حــدوثها مســتقبال  إفجــأة ولكــن األمــر يشــهد وجــود مؤ ــرات عديــدة تــدل علــى 
ــى أنـــه  ــد علـ ــك النحـــو، فإوتؤكـ ــى ذلـ ــارت األمـــور علـ ــن األكثـــر تذا سـ ــه ســـيكون مـ نـ

علم ، ومــن ذام أن يعاني مستقبال  من صعوبات الــت  حتماال  بالنسبة لهذا الطفل أوإ
 .الفونولوجي مهارة الوعى ىف القصورهذ  المؤ رات  رأكث
 مظاهر االضطرابات الفونولوجية :   -ب

العمليــــات  Secord& Donohue 2002) )صـــنف كــــل مــــن ســــكورد ودنهـــو
 الفونولوجية فى تطور النظام الصوتى للطفل باأل كال التالية : 

 ا تى:وتتضمن    Processes Substitution ..العمليات اإلبدالية   ▪

 /ل ر، /وهي إبدال كــال مــن صــوتى :   Gliding (GL) ..اإلبدال اإلنزالقى -1
 /تنطــق  /  ريشــة/  أو / يجــل /تنطــق  /رجــل كلمــة / مثــل  /ي أو و  /إلــى 
 ./  يشة 

إبدال األصوات المجهورة بــأخري  :Vocalization (VO)..  اإلبدال الجهري  -2
 /.  بل / / تنطق جبل /أو  / سهرة /تنطق  / كلمة /  هرةمهموسة مثل 
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إبدال األصوات ذات المخارل الخلفيــة  :Fronting (FR)..  اإلبدال األمامي -3
 مثل كلمة / رهف / تنطق / غهف /.إلى مخارل أمامية 

هى إبدال األصوات االحتكاكية إلى  :Stopping (ST)اإلبدال االنفجاري .. -4
 دلــ  / تنطــق /قلــ  /أو مثل كلمة / كاس/ تنطق / تــاس /أصوات انفجارية  

/. 
 الفونولوجي :اآلثار المترتبة على ضعف الوعى    -ج

 Expressive Language ..آثاره على اللغة التعبيرية   -1

يترتـــ  علـــى ضـــعف الـــوعى الفونولـــوجي ضـــعف القـــدرة علـــى تمييـــز األصـــوات 
المنفـــردة أو مـــن خـــالل الكلمـــات ، وكـــذلك صـــعوبة تجميـــع تلـــك األصـــوات مـــع 
بعضها لتجمع مقاطع أو كلمات ، وصعوبة تميييز أصوات الكلمات فى الجمل 

ــوعى الفونولـــوجي ،  ــعف الـ ــة بـــين ضـ ــة إيجابيـ ــى أن هنـــام عالقـ ــد علـ ــذا يؤكـ وهـ
قبــل المدرســـــــة ، فكلمــا  ر نمــو اللغــة التعبيريــة لــدى األطفــال فــى عمـــــــر مــاوتــأخ

ـــة   ــة التعبيريــــــــــ ــو اللغــــــــــ ــأخر نمــــــــــ ـــي  اد تــــــــــ ـــعف الــــــــــــوعى الفونولوجــــــــــــ  اد ضــــــــــــ
Halsey,2008,p.26) . ) 

 Learning  …آثاره على التعلم -2

يساعد نمو مهــارات الــوعى الفونولــوجي علــى تقــدم مســتوي القــرا ة والكتابــة لــدى 
أو فـــى كلمـــات ، األطفـــال وذلـــك مـــن خـــالل معالجـــة أصـــوات الحـــرو  منفـــردة 

  Halsey (2008)وفى هذا السياق أوضن  (  (Pannell,2012.p.191وجمل 

)  وهى إلى ثالا مهارات لتنمية مستوي القرا ة المشتركة  يحتاجون   األطفال  أن
 الفهم األبجدى(  –اللغة الشفوية  مهارات  –مهارات الوعى الفونولوجى 

 Intelligence... آثاره على الذكاء -3

ــذاكرة        ــذاكرة وخاصــــة الــ يــــؤدى ضــــعف الــــوعى الفونولــــوجي إلــــى ضــــعف الــ
يســتطيع تمييــز  حيــ  أن الشــخص ال، الســمعية لــدى األ ــخاص ضــعا  الســمع 

األصوات المسموعة بشكل جيد مما يؤدي إلى ضعف تخزينها فى الذاكرة قصيرة 
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، الفونولــوجي ضــعف الــذاكرة العاملــة الــوعى وكــذلك يترتــ  علــى ضــعف  ،المــدى
كب ذلــــــــــــك علــــــــــــى تخــــــــــــزين الكلمــــــــــــات والرســــــــــــائل اللغويــــــــــــة الشــــــــــــفوية ويــــــــــــنع

Park,2008,p.15)).  
تــأثير صــعوبات اإلنتــال الكالمــي   Justice and Schuele (2004كمــا لخــص )

 على الوعى الفونولوجي بالنقاط التالية : 
يواجه األطفال ذوى االضطرابات الفونولوجية صعوبات فى الــوعى الفونولــوجي   -1

ــن  ــر مــ ــذين الأكثــ ــرانهم الــ ــا أن  أقــ ــة ، كمــ ــن االضــــطرابات الفونولوجيــ ــانون مــ يعــ
ــة  ــة يكونــــون أقــــل عرضــ ــة فــــى المدرســ ــذين تحــــل مشــــكالتهم الكالميــ األطفــــال الــ

 لمخاطر االضطرابات الفونولوجية .
يواجه األطفال ذوو صعوبات التعلم مشكالت فى اللغة التعبيرية أكبر من أولئك  -2

ــعوبات فونولوجيــــة ف ــذين لــــديهم صــ ــل أن هــــؤال  األطفــــال الــ ــط ، ومــــن المحتمــ قــ
 سيواجهون صعوبات فى القرا ة أكثر من أقرانهم ذوي الصعوبات الفونولوجية .

يواجـــه األطفـــال ذوى االضـــطرابات الفونولوجيـــة مشـــاكل فـــى الـــوعي الفونولـــوجي  -3
وهذا يؤثر علــى مهــارة اإلمــال  فــى الصــف الثالــ  اإلبتــدائى ، ولكــن قــد ال تــؤثر 

 ى مهارة القرا ة فى وقت مبكر.هذ  المشاكل عل
 
 : أساليب تقييم االضطرابات الفونولوجية  -د

Methods of Assessment of Phonological Disorders 

   كا تى:تتم وفق مجموعة من المراحل Official Methods :  .. األساليب الرسمية
 The first Stage :   ..المرحلة األولى

( علـــــى األطفـــــال ذوى Screening (مرحلـــــة الكشـــــف األولـــــىيطلـــــق عليهـــــا        
االضـــطرابات اللغويـــة وتكـــون مـــن خـــالل مالحظـــة ) الوالـــدين والمعلمـــين( ويـــتم مـــن 
خالل مقــاييب يراعــى فيهــا العمــر الــذى نمــت فيــه اللغــة لــدى الطفــل ، واالضــطرابات 
ت النطقيــة لألصــوات ، وقيــاس طــول الجملــة التــى يتحــدا بهــا الطفــل  واالضــطرابا
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وعــدم القــدرة علــى ربــط ، اللغويــة التــى يعــاني منهــا الطفــل كقلــة المحصــول اللغــوي 
وتتضـــمن هـــذ  المرحلـــة أيضـــا  المالحظـــة ، الجملـــة أثنـــا  التحـــدا بطريقـــة صـــحيحة 

Observation   وهــو جــز  مهــم فــى عمليــة القيــاس والتشــخيص ، فــالمالح  يالحــ
 ( .Lerner,2003قصودة ) النمو اللغوي وتكون المالحظة إما مقصودة أو غير م

 :The Second Stage..  المرحلة الثالثة
يعــاني مــن إعاقــة عقليــة  مرحلة قياس القدرات العقلية اإلداكية للتأكد من أن الطفل ال 

أو صــعوبات تعلــم  ثــم القيــام بعمــل االختبــارات الســمعية المناســبة للتأكــد مــن ســالمة 
 (.Lerner, 2003 (حاسة السمع
 ماسبق :تعقيب على  

الصـــوتية التــــي  يحـــدا فـــى االضــــطرابات الفونولوجيـــة تغيــــر فـــى السلســــلة
يلجــــأ إلــــى  تتكــــون منهــــا الكلمــــات أو المقــــاطع، ولكــــى يــــتمكن الطفــــل مــــن نطقهــــا،

المعالجــة الصــوتية فــى المراحــل األولــى أثنــا  تطــور نمــو  اللغــوي، وعنــدما تتطــور 
التــدريج، أمــا فــى يــتخلص مــن هــذ  المعالجــة الصــوتية ب القــدرات اللغويــة لديــه فتنــه

بعـــد ســـن معـــين ، فتنهـــا تعتبـــر إحـــدى االضـــطرابات  حالـــة اســـتمرار هـــذ  المعالجـــة
كبيــر مــن األطفــال المعرضــين  اللغويــة. وقــد يكــون هــذا األمــر ملحو ــا  لــدى عــدد

  .لخطر صعوبات التعلم فى الصفو  األولى من التعليم 
 اإلجراءات المنهجية للبحث :

 :منهج البحث   -1

 . لمناسبته لعينة البح تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفى 
 عينة التحقق من الخصائص السيكومترية  : -2

تكونت عينة البح  الحالى مــن تالميــذ الصــف األول اإلبتــدائي المعرضــين        
( ســـنوات ، 7-6) مـــابينالزمنيـــة  أعمـــارهملخطـــر صـــعوبات الـــتعلم  الـــذين تتـــراوح 

تمثلت محكات اختيار العينة فى األطفال الذين يعانون من اضــطرابات فونولوجيــة 
( درجــة علــى 110 -90ال يعانون مــن إعاقــات أخــري وتتــراوح نســ  ذكــائهم بــين )

 مقياس سلسون المعدل لذكا  األطفال والكبار .
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 :  اإللكترونىإعداد مقياس االضررابا  الوونولويية     خروا -3
ل المعرضين لخطر دت الباحثة مقياسا  فى االضطرابات الفونولوجية لدى األطفاأع

 ياس طبقا  لما يلى :وقد صار بنا  المقصعوبات التعلم  
 .تحديد هد  المقياس  ▪
 مصادر إعداد المقياس . ▪
 يشتمل عليه من أبعاد . تحديد محتوي المقياس وما ▪
 الخصائص السيكومترية للمقياس .  ▪

 هدف المقياس :  -أ
إلــــى قيـــــاس االضــــطرابات الفونولوجيـــــة لــــدى األطفـــــال  الحـــــالى يهــــد  المقيــــاس

 المعرضين لخطر صعوبات التعلم .
 
 :  مصادر إعداد المقياس  -ب 

التــــــراا  ىتــــــم بنــــــا  المقيــــــاس وتحديــــــد بنــــــود  مــــــن خــــــالل اإلطــــــالع علــــــ  -1
أطــر نظريــة تتنــاول مفهــوم االضــطرابات يتــوافر فيــه مــن  الســيكولوجي ومــا

ــال  ــدى األطفـــ ــة لـــ ــيم االضـــــطرابات الفونولوجيـــ ــالي  تقيـــ ــة ، أســـ الفونولوجيـــ
 المعرضين لخطر صعوبات التعلم .

القيـــــام بمســـــن للدراســـــات العربيـــــة واألجنبيـــــة التـــــى تناولـــــت االضـــــطرابات  -2
 Foy  دراسة،   (  2006) ارم حجا يندراسة حيدر مبالفونولوجية ومنها 

&Mann (2007)  ،دراســة Elbeheri & Everett (2007) ، دراســة
إينــاس محمــد عليــان ، فــاروق فــارع دراســة (، 2009إينــاس محمــد عليــان )

 .(2016الروسان )
اإلطــالع علــى عــدد مــن مقــاييب االضــطرابات الفونولوجيــة مثــل : مقيــاس  -3

ــلية الفونولوجيـــــة فـــــى تشـــــخيص ذوى االضـــــطرابات الاالضـــــطرابات  تواصـــ
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عبدالفتاح مطر ، وواصف محمد    2016،    إعداد) إيناس محمد عليمات
 ( .2017ى ) ـــــمحمد النوب ،( 2009سالمة )

 :  محتوي مقياس االضطرابات الفونولوجية  -ج

ــداد  ــت الباحثـــة بتعـ ــى قامـ ــة فـــى المقيـــاس فـ ــو  األطـــر النظريـــة  صـــورته األوليـ ضـ
والدراســات الســابقة التــى تناولــت االضــطرابات الفونولوجيــة ، يتمحــور المقيــاس فــى 

 وهى كالتالي : فرعى بعد إحدى عشر
 التعرف على أصوا  الحروف  أو  الكلمة : -1

صــوت علــى  التعــر فــى صــعوبة العبارة عن اختبار فرعــى ســمعى يقــيب       
الضــم( يتكــون مــن  –الكســر –الحــر  فــى أول الكلمــة بالحركــات الثالثــة )الفــتن 

يحصل الطفل على درجة ص واحــد ص حالــة اإلجابــة صــحيحة ،  ( بند أساسي  15)
 وص صفرص حالة اإلجابة خاطئة .

 التعرف على أصوا  الحروف  وسر الكلمة : -2
علـــى صـــوت  التعـــر فـــى صـــعوبة العبـــارة عـــن اختبـــار فرعـــى ســـمعى يقـــيب 

الضم( يتكون من   –الكسر   –الحر  فى أول الكلمة بالحركات الثالثة )الفتن  
( بنود أساسية لالختبار يحصل الطفل على درجة ص واحد ص حالة اإلجابــة 10)

 بة خاطئة صحيحة وص صفرص حالة كون اإلجا
 التعرف على أصوا  الحروف  آخر الكلمة : -3

وت صــ علــى  التعــر فــى صــعوبة اليب عبــارة عــن اختبــار فرعــى ســمعى يقــ       
( بنــود أساســية ، 10) الحــر  فــى ةخــر الكلمــة بحركــة الســكون ، يتكــون مــن عــدد

يحصــل الطفــل علــى درجــة ص واحــد ص حالــة اإلجابــة صــحيحة وص صــفرص حالــة كــون 
 اإلجابة خاطئة .

 مزج " دمج "  المقارع إلى كلما  :  -4
دمج المقــاطع إلــى بــ  القيــامفــى صــعوبة العبــارة عــن اختبــار فرعــى ســمعى يقــيب 

( بنود أساسية ، يحصل الطفل على درجة صواحدص حالــة 10كلمات ، يتكون من )
 اإلجابة صحيحة وص صفر ص حالة اإلجابة خاطئة .
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 مزج " دمج "  الوونيما  إلى كلما  : -5
ــيب  ــمعى يقـ ــى سـ ــار فرعـ ــن اختبـ ــارة عـ ــعوبة القعبـ ــامصـ ــى ب يـ ــات إلـ ــزل الفونيمـ مـ

كلمـــات ، وذلـــك باختيـــار الكلمـــة المناســـبة وفقـــا  لألصـــوات أو الفونيمـــات التـــى 
 .( بنود أساسية 10يتكون من ) ،سمعها 

 تحليل " تجزئة " الكلمات إلى مقاطع : -6

تحليل وتجزئة الكلمة ب القيام فى صعوبةالعبارة عن اختبار سمعى ، يقيب     
يحصــل الطفــل علــى  ( بنــود أساســية لالختبــار، 10إلــى مقــاطع ، يتكــون مــن )

، وص صــفر ص حالــة كــون اإلجابــة خاطئــة  درجة ص واحد ص حالــة اإلجابــة صــحيحة  
. 
 تحليل " تجزئة " الكلمات إلى فونيمات  : -7

وتجزئــة الكلمــة تحليــل ب القيــامفــى  صــعوبة العبــارة عــن اختبــار ســمعى ، يقــيب 
( بنــود أساســية لالختبــار، يحصــل الطفــل 10إلــى فونيمــات ، مــن يتكــون وعــدد )

ــة  ــون اإلجابـ ــة كـ ــفر ص حالـ ــحيحة وص صـ ــة صـ ــة اإلجابـ ــد ص حالـ ــة ص واحـ ــى درجـ علـ
 خاطئة.

 كتشاف اإليقاع " الوزن " إ -8

ــار فرعـــى  ــاع  أى  فـــى إكتشـــا  صـــعوبة اليقـــيب  ســـمعىعبـــارة عـــن اختبـ اإليقـ
يختــار الطفــل صــورة الكلمــة التــى لهــا نفــب و ن وقافيــة الكلمــة التــى ســـمعها ، 

 . ( بنود أساسية10يتكون هذا االختبار من عدد )
 
 إضافة فونيم إلى الكلمة  :   -9

إضــافة فــونيم إلــى الكلمــة   فــى  صــعوبةالعبارة عن اختبار فرعى سمعى ، يقيب  
ــذا  ، ــا ، يتكـــون هـ ــافة صـــوت لهـ ــد إضـ ــدة بعـ ــة الجديـ ــار الكلمـ يقـــوم الطفـــل باختيـ

( بنــود أساســية لالختبــار، ويمثــل بالدرجــة التــى يحصــل 10االختبــار مــن عــدد )
 عليها الطفل فى هذا البعد على مقياس االضطرابات الفونولوجية .

 حذف فونيم من الكلمة :   -10
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 ،حــذ  فــونيم مــن الكلمــة فــى صــعوبةال عبــارة عــن اختبــار فرعــى ســمعى، يقــيب
يقــوم الطفــل باختيــار الكلمــة الجديــدة بعــد حــذ  صــوت منهــا ، يتكــون مــن عــدد 

 . ( بنود أساسية10)
 استبدا  فونيم  بوونيم آخر . -11

إستبدال فونيم بفونيم ةخر  فى صعوبةال عبارة عن اختبار فرعى سمعى ، يقيب
،  يقـــوم الطفـــل باختيـــار الكلمـــة الجديـــدة بعـــد اســـتبدال الصـــوت بصـــوت ةخـــر، 

 .( بنود أساسية 10يتكون من عدد )
 :  لمقياس االضطرابات الفونولوجيةالخصائص السيكومترية  

 التالية : الثباتالمقياس بأنواع  ثباتتحققت الباحثة من  
 : Reliability ..   ثبات المقياس -1

  Alpha Coefficient (لفاآمعامل ) كرونباخالثبات بطريقة أواًل : 
لفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس وكانت معامالت الثبات تم استخدام معادلة ة

 (.1بالجدول ) ( كما هو موضن0,785(:  )0,611مابين )
 الفونولوجيةمعامالت ثبات آلفا كرونباخ لمقياس االضطرابات 

 بعاداأل م
عدد     

 المفردات 
 ألفا كرونباخ

 50ن= 
 785,0 15 فى بداية الكلمة صوت الحر  1
 722,0 10 فى نهاية الكلمة صوت الحر  2
 709,0 10 المقاطع دمج  3
 703,0 10 الفونيمات دمج  4

 682,0 10 مقاطع تحليل الكلمات إلى  5

 665,0 10 فونيمات تحليل الكلمات إلى  6

 707,0 15 إكتشا  اإليقاع  7
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 712,0 10 فونيم إلى الكلمةإضافة  8
 611,0 10 فونيم من الكلمة حذ  9
 680,0 10 بفونيم ةخر  فونيماستبدال  10

 706,0 105 المجموع 11

  -0.611من الجدول السابق يتضن أن معامالت االرتباط تراوحت بين )
( وهى معامالت ثبات عالية ومرتفعة تشير إلى مدى مايتمتع به المقياس  0.785

 من قدر عال من الثبات . 
 Test - Retest : إعادة االختبار  الثبات بطريقة: ًً ثالثا  

وذلــك بفاصــل  منــى قــدر   طريقة إعــادة التطبيــق باستخدام  المقياس  ثباتتم حساب  
أسبوعان على عينة من األطفال المعرضين لخطر صــعوبات الــتعلم ، بلــغ عــددهم 

تراوحــت معــامالت الثبــات ( تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف األول االبتــدائي، 50)
 ( .2(.كما هو موضن بالجدول )0.723) 0.522مابين )

 لمقياس االضررابا  الوونولويية حساب معامال  الثبا  ) معام  ارتبار بيرسون ( 

 معامل االرتبط  عدد البنود  بعاداأل م

 638,0 15 فى بداية الكلمة  صوت الحر  1
 579,0 10 فى نهاية الكلمة  صوت الحر  2
 648,0 10 المقاطعدمج  3
 631,0 10 الفونيمات دمج  4
 522,0 10 تحليل الكلمات إلى مقاطع 5
 708,0 10 فونيماتتحليل الكلمات إلى  6
 555,0 15 إكتشا  اإليقاع  7
 702,0 10 فونيم إلى الكلمة إضافة  8
 616,0 10 فونيم من الكلمة حذ   9
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 680,0 10 فونيم بفونيم ةخر  استبدال 10
 723,0 105 الدرجة الكلية  11

(  0.723 -0.522من الجدول السابق يتضن أن معامالت الثبات تراوحت بين )
معامالت ثبات عالية ومرتفعة تشير إلى مدى مايتمتع به المقياس من قدر وهى 

 عال من الثبات . 
 : Reliability ..   المقياس   صدق -2
 تم التحقق من صدق المقياس بالطرق ا تية:  

 :   صدق المحكمين-أوالً 
فقــرة ( 115والمكــون مــن ) صورته األولية ىقامت الباحثة بعر  المقياس ف      

مجــال ) مجــال التربيــة الخاصــة وخاصــة ىفــ المحكمــين  مــن الســادة علــى مجموعــة 
مع تحديد تعريف إجرائي ألبعاد المقياس محكمين (  10بلغ عددهم )( ،   التخاط 

بنــا   علــى توجيهــات و  ، بهــد  التحقــق مــن مالئمــة المقيــاس لمــا وضــع مــن أجلــه
نســبة أقــل مــن  ىالمقياس التــي حصــلت علــ  عادأببعت  السادة المحكمين تم حذ   

التعـــر   )صـــعوبةالثانىالبعـــد فـــى  وتمثلـــت مـــن اتفـــاق المحكمـــين جمـــيعهم (80%)
  ترتيبهـــا مـــنفقـــرات  10مـــن  ( والـــذى يتكـــون  علـــى صـــوت الحـــر  وســـط الكلمـــة

، كمــا  بعــد( 11بــدل مــن ) أبعــاد ( 10)ليصــبن عــدد أبعــاد المقيــاس ( 25 :16)
 طبقــال لمــا أبــدا  األســاتذة المحكمــين فقــراتال لــبعت بتعــادة الصــياغةقامــت الباحثــة 

 ( ذلك 3، يوضن جدول رقم ) 115بدال  من  ( 105ليصبن عدد فقرات المقياس )
. 

 األبعاد  م
عدد العبارات قبل  

 الحذف 
 عدد العبارات بعد الحذف 

 15 15 الكلمة   الصوت فى بداية 1
 0 10 الكلمة  وسطالصوت فى   2
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 األبعاد  م
عدد العبارات قبل  

 الحذف 
 عدد العبارات بعد الحذف 

 10 10 الصوت فى نهاية الكلمة  3
 10 10 المقاطع دمج  4
 10 10 الفونيمات دمج  5
 10 10 مقاطعتحليل الكلمات إلى  6

 10 10 فونيمات تحليل الكلمات إلى  7
 10 10 إكتشاف اإليقاع  8
 10 10 فونيم إلى الكمة إضافة  9
 10 10 فونيم من الكلمة حذف  10
 10 10 فونيم بفونيم آخراستبدال  11
 105 115 المجموع الكلى  12

 10الفونولوجية ن=االضطرابات  مقياس  بنود على  المحكمين اتفاق نسب
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1 10 100 % 24 6 60 % 47 8 80 % 70 9 90 % 93 10 100 % 
2 8 80 % 25 7 70 % 48 8 80 % 71 8 80 % 94 9 90 % 
3 10 100 % 26 8 80 % 49 9 90 % 72 9 90 % 95 9 90 % 
4 10 100 % 27 9 90 % 50 8 80 % 73 8 80 % 96 8 80 % 
5 8 80 % 28 9 90 % 51 8 80 % 74 9 90 % 97 8 80 % 
6 10 100 % 29 8 80 % 52 10 100 % 75 8 80 % 98 9 90 % 
7 8 80 % 30 8 80 % 53 8 80 % 76 9 90 % 99 9 90 % 
8 10 100 % 31 9 90 % 54 9 90 % 77 9 90 % 100 10 100 % 
9 8 80 % 32 10 100 % 55 10 100 % 78 8 80 % 101 9 90 % 
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10 9 90 % 33 10 100 % 56 10 100 % 79 9 90 % 102 8 80 % 
11 9 90 % 34 8 80 % 57 10 100 % 80 8 80 % 103 10 100 % 
12 10 100 % 35 9 90 % 58 8 80 % 81 10 100 % 104 8 80 % 
13 8 80 % 36 9 90 % 59 8 80 % 82 9 90 % 105 9 90 % 
14 9 90 % 37 10 100 % 60 9 90 % 83 9 90 % 106 8 80 % 
15 9 90 % 38 8 80 % 61 9 90 % 84 9 90 % 107 9 90 % 
16 7 70 % 39 8 80 % 62 9 90 % 85 10 100 % 108 8 80 % 
17 6 60 % 40 9 90 % 63 10 100 % 86 9 90 % 109 9 90 % 
18 7 70 % 41 9 90 % 64 9 90 % 87 8 80 % 110 10 100 % 
19 5 50 % 42 9 90 % 65 10 100 % 88 9 90 % 111 8 80 % 
20 6 60 % 43 10 100 % 66 8 80 % 89 10 100 % 112 8 80 % 
21 7 70 % 44 8 80 % 67 9 90 % 90 8 80 % 113 9 90 % 
22 6 60 % 45 9 90 % 68 8 80 % 91 9 90 % 114 8 80 % 
23 5 50 % 46 10 100 % 69 8 80 % 92 10 100 % 115 8 80 % 

 
 ً  :  صدق المقارنة الطرفية  -ثانيا

مرتفعى   بين  التمييز  على  المقياس  قدرة  لمعرفة  الطرفية  المقارنة  استخدام  تم 

االضطرابات الفونولوجية ( وذلك ومنخفضى الدرجات  فى الصفة التى يقيسها )  

محك  أنها  على  تنا ليا   للمقياس  الكلية  الدرجة  فى  التقنين  عينة  درجات  بترتي  

داخلى لصدق المقارنة الطرفية لألبعاد ، فتم حساب داللة الفروق بين متوسطى  

 ( ذلك . 4درجات اإلرباعى األعلى واإلرباع األدنى ويوضن جدول رقم  )

 ( 4جدول رقم )
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  الفونولوجيةقارنة الطرفية لمقياس االضطرابات نتائج اختبار " ت " لحساب صدق الم

 م
 األبعاد 

دريا  مرتوعى  
االضررابا  الوونولويية  
المستوي الميزانى  

 المرتوع 
    13ن= 

دريا  منخوضى  
 االضررابا  الوونولويية 
المستوي الميزانى  

 المنخوض  
 13ن= 

 قيمة
 " ت " 

مستوى 
 الداللة 

   ع م ع م

 الحرف فى صوت 1
 الكلمة  بداية

7, 5 0,657 8, 9 0,789 4, 12 0.01 

فى صوت الحرف  2
 نهاية الكلمة 

7, 2 0,483 7, 5 0,675 4, 11 0.01 

 0.01 12 ,8 0,667 7 ,2 0,422 3 ,9 المقاطع مج د 3
 0.01 10 ,9 0,675 6 ,6 0,483 3 ,7 الفونيمات دمج  4
تحليل الكلمات إلى   5

 مقاطع 
6, 3 0,483 5, 6 0,707 3, 10 0.01 

ل الكلمات إلى  تحلي 6
 فونيمات 

5, 2 0,483 5, 5 0,527 3, 12 0.01 

 0.01 11 ,4 0,789 5 ,5 0,699 2 ,5 إكتشاف اإليقاع  7

 فونيم إضافة  8
 إلى الكلمة 

0, 2 0,316 5, 4 0,701 3, 8 0.01 

 فونيم حذف  9
 من الكلمة  

1, 2 0,512 2, 4 0,527 3, 10 0.01 

 0.01 18 ,0 0,500 4 ,00 0,400 1 ,5 فونيم استبدال  10

 0.01 15 ,5 2,64 36 ,00 2,43 54 ,00 الدرجة الكلية   11

ــروق  ــود فــ ــدول وجــ ــن الجــ ــة  يتضــــن مــ ــتوي جوهريــ ــد مســ ــائية عنــ ــة إحصــ ذات داللــ
بين الطــرفين  االعلــى واألدنــى  وهــذا يعنــى أن المقيــاس اســتطاع التمييــز   (0.01)

وهــــذا يعنــــى أن بــــين أعلــــى وأدنــــى طــــر  فــــى األبعــــاد والدرجــــة الكليــــة للمقيــــاس ، 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكرتونى لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم

 م.م/  جنالء فتحي شوقى   أ.د/ مصطفى أبواجملد سليمان    أ.د/  أمحد فكرى بهنساوي   د/ على ثابت إبراهيم    

 2019 أغسطس                                        - 190 -                                        نواألربعالعدد 

ز بين األطفــال مرتفعــى يتمتع بالقدرة على التميي  الفونولوجيةالمقياس االضطرابات  
 . الفونولوجية ومنخفضى االضطرابات

 الصدق البنائي :  -ج
البنائي    يبين ارتباط  الصدق  الفونولوجية  مدي  االضطرابات  مقياس  بالدرجة أبعاد 
 . للمقياس الكلية

 (5)رقم  جدول
   والدرية الكلية للمقياس بعد معام  االرتبار بين ك  

   50 =ن

 االرتباطمعامل  بعاداأل م
قيمة  
 الداللة 

مستوى  
 الداللة 

 الصوت فى بداية 1
 الكلمة  

0.754** 0.000 0.01 

الصوت فى نهاية  2
 الكلمة

0.763** 0.000 0.01 

 0.01 0.000 **0.683 المقاطعدمج  3
 0.01 0.000 **0.749 الفونيماتدمج  4

تحليل الكلمات إلى  5
 مقاطع 

0.570** 0.008 0.01 

تحليل الكلمات إلى  6
 فونيمات 

0.523** 0.003 0.01 

 0.01 0.000 **0.647 إكتشاف اإليقاع 7

 فونيم إضافة  8
 إلى الكلمة 

0.701** 0.000 0.01 
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قيمة   االرتباطمعامل  بعاداأل م
 الداللة 

مستوى  
 الداللة 

 فونيم حذف  9
 من الكلمة  

0.661** 0.000 0.01 

  فونيماستبدال  10
 آخر  بفوينم

0.641 0.000 0.01 

والذي   السابق  الجدول  إلى  لعينبالنظر  البنائي  الصدق  الدراسة    ةيوضن 
ا تياال يتضن  )  :  ستطالعية  بين  االرتباط  معامالت  : (  0.523تراوحت 
إحصائيا   0.763) دالة  وجميعها   ، على(  يدل  ارتباط    مما  عالقات  وجود 

جميع   بين  الكلية    األبعاد طردية  صدق  للمقياسوالدرجة  يؤكد  بدور   وهذا   ،
 .  تساق الداخلياإل

 تصحيح المقياس : -ز

المقياس          باختيار    (   الطفلةأو    الطفل)  يقوم  بحي     اإللكترونى  صمم 
الكمبيوتر   أمامه على  ا ة  تظهر  التى  لهذ  الصورة  تم تخصيص درجات  وقد 

)الصور الطفل الترتي  وذلك في حالة    (على1  -0:  الصحيحة يحصل  اإلجابة 
،    وفى حـــالة اإلجابة الخاطئة يحصـــل الطفـــل علــــى )صفر(  ،  (1)    على درجة 

الت الدرجات  مجموع  وهي  للمقياس  الكلية  الدرجة  حساب  عليها   ىيمكن  يحصل 
 :  المتمثلة فى الفرعية العشرةاألبعاد أسئلة   ىعلعن استجابته  الطفل 

 أعلى درجة  أدنى درجة  بعاداأل م

 15          0 فى بداية   صوت الحر  1
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 الكلمة
فى نهاية   صوت الحر  2

 الكلمة
 0          10 

 10          0  دمج المقاطع  3
 10          0  دمج الفونيمات   4
 10          0  تحليل الكلمات إلى مقاطع 5
 10          0  تحليل الكلمات إلى فونيمات 6
 10          0  إكتشا  اإليقاع  7
 10          0  إضافة فونيم إلى الكلمة 8
 10          0  حذ  فونيم من الكلمة   9

 10          0  استبدال فونيم بفونيم ةخر  10
 105 0 الدرجة الكلية   11

 توصيا  البحث :  

 أسفرت عنه نتائج البح  الحالى : توصى الباحثة بالتالى :  فى ضو  ما
التــدخل المبكــر لتــدري  األطفــال المعرضــين لخطــر صــعوبات الــتعلم  ضــرورة  ▪

 على خفت االضطرابات الفونولوجية .

ضــــرورة اإلر ـــــاد األســــري ألفـــــراد األســــرة علـــــى طــــرق خفـــــت االضـــــطرابات  ▪
 الفونولوجية .

ضـــرورة توجــــه إهتمــــام البــــاحثين إلـــى خفــــت االضــــطرابات الفونولوجيــــة لــــدى  ▪
 تعلم .األطفال المعرضين لخطر صعوبات ال



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكرتونى لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم

 م.م/  جنالء فتحي شوقى   أ.د/ مصطفى أبواجملد سليمان    أ.د/  أمحد فكرى بهنساوي   د/ على ثابت إبراهيم    

 2019 أغسطس                                        - 193 -                                        نواألربعالعدد 

االهتمــام بتنميــة االنتبـــا  الســمعى  والتمييــز الســـمعى لــدى األطفــال ودور  فـــى  ▪
 خفت االضطرابات الفونولوجية

ــميم بـــرامج  ▪ ــا فـــى تصـ ــة واســـتخدام التكنولوجيـ ــام بالتقنيـــات الحديثـ ــد اإلهتمـ تزويـ
إلكترونيــة لخفــت االضــطرابات الفونولوجيــة لــدى األطفــال المعرضــين تدريبيــة 
 صعوبات التعلم .لخطر 

وطــرق التــدري  علــى  يبيــة وورش عمــل تتضــمن اســتراتيجياتعقــد دورات تدر  ▪
 خفت  االضطرابات الفونولوجية .

 البحوث المقترحة : 

لدى  الفونولوجية اإللكترونىالخصائص السيكومترية لمقياس االضطرابات   ▪
 ذوى العسر القرائي .األطفال 

ــيكومترية لمقيـــاس االضـــطرابات ▪ ــة اإللكترونـــى الخصـــائص السـ لـــدى  النطقيـ
 . العسر القرائي األطفال ذوي 

 صعوبات تعلم القرا ة . و العالقة بين االضطرابات الفونولوجية  ▪
 ةثر خفت االضطرابات الفونولوجية على التواصل اللفظى .  ▪

 
 

 

 

 
 أوال: المرايع العربية : 
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بين النطقية والفونولوجية  .دراسة مقارنة لالضطرابات(2009إيناس محمد عليان )
النطقية والفونولوجية على الصورة االضطرابات    وذوى   األطفال العاديين

رســـالة األردنيـــة مـــن مقيـــاس تقيـــيم االضـــطرابات النطقيـــة والفونولوجيـــة. 
 ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية .دكتورا  

فعالية مقيــاس االضــطرابات  .(2016إيناس محمد عليان ، فاروق فارع الروسان )
النطقيــــة والفونولوجيــــة بصــــورته األردنيــــة فــــى تشــــخيص األطفــــال ذوى 

 ، مجلـــة العلـــوم التربويـــة ، الجامعـــة األردنيـــة .االضـــطرابات التواصـــلية
43(1، )429- 445 . 

ــادر فهمــــى الزيــــود ) ــة ، ونــ ــدين خليفــ ــة 2008بتــــول محــــى الــ ( . العوامــــل المرتبطــ
ــتعلم فــى المرحلــة اإلبتدائيــة وعالقتهــا بــبعت المتغيــرات ،  بصــعوبات ال

 .( 12، الريا  ) المجلة العربية للتربية الخاصة
ــد  جمــــال التــــدخل المبكــــر : .  (1998)، ومنــــى صــــبحى الحديــــدى الخطيــــ محمــ

الفكــر دار  عمــان : . الطفولــة المبكــرة  خاصــة فــىالتربيــة ال مقدمــة فــى
 .للطباعة والنشر  

،) االضــطرابات النطقيــة والفونولوجيــة( . 2009جون بيرنثال ونيكوالس بانكســون )
ــاير  (. األردن:   ــد عمـ ــدان وموســـى محمـ ــد حمـ ــد محمـ ــاد محمـ ترجمـــة جهـ

 دار وائل للنشر .
(. مظـــــاهر االضـــــطرابات الفونولوجيـــــة النمائيـــــة 2006حيـــــدر مبـــــارم حجـــــا ين )

وعالقتهـــا بصـــعوبات الـــتعلم فـــى مرحلـــة التعلـــيم األساســـى كمـــا يـــدركها 
، كليــة الدراســات التربويــة العليــا، جامعــة رســالة ماجســتيرأوليا  األمــور.  

 عمان العربية للدراسات العليا.
المهــارات قبــل األكاديميــة ألطفــال  قصــور بعــت( . 2006عــادل عبــدهللا محمــد )

 . القاهرة: دار الر اد .الروضة كمؤ رات لصعوبات التعلم
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قصــور المهــارات قبــل األكاديميــة ألطفــال الروضــة ( .  2008عادل عبدهللا محمد )
 . القاهرة: دار الر اد .2. طوصعوبات التعلم 

ريبى ( . فعاليـــــة برنـــــامج تـــــد2009)  عبـــــدالفتاح مطـــــر، وواصـــــف محمـــــد ســـــالمة
ــر  علـــى  ــوجي وةثـ ــة الـــوعى الفونولـ ــى تنميـ ــوب فـ ــتخدام الحاسـ ــذاكرة باسـ الـ

مجلــــة ذوى صــــعوبات تعلــــم القــــرا ة ،  العاملــــة والمهــــارات اللغويــــة لــــدى
 .213 -169، ( 1 ) 3،  الدراسات العربية فى التربية وعلم النفب

( . فعاليــــة برنــــامج باســــتخدام الحاســــ  ا لــــى فــــى  2017محمــــد النــــوبى محمــــد )
خفــت حــدة بعــت اضــطرابات النطــق لــدى األطفــال ضــعا  الســمع ، 

 .   196 -144( ، 6المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية  )
مسعد أبوالديار ، جاد البحيري، نادية طيبة ، عبدالســتار محفــو ي، وجــون ايفــرات 

كويــت : ال  .  العمليات الفونولوجية وصعوبات القــرا ة والكتابــة( .  2012)
 .مركز تقويم وتعليم الطفل 

 
Adams, M., J. (1990) .Benginning to Read: Thinking and 

Learning about print .Cambridge, MA: MIT Press. 
 
 American Psychological Association. (2015). APA 

Dictionary of Psychology Mental Disorders. (6th 

Ed). Washington, DC. 

Bauman-Waengler (2000). Articulatory and Phonological 

Impairments: A Clinical Focus. London: Allyn and 

Bacon. 

Catts, H. W., Bridges, M.S., Little, T.D., & Tomblin, J.B. 

(2008). Reading Achievement Growth in Children 

with Language Impairments. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 51, 1569-1579. 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكرتونى لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم

 م.م/  جنالء فتحي شوقى   أ.د/ مصطفى أبواجملد سليمان    أ.د/  أمحد فكرى بهنساوي   د/ على ثابت إبراهيم    

 2019 أغسطس                                        - 196 -                                        نواألربعالعدد 

Eva, M. (2012). The effects of phonological and Meta 

phonological intervention on the metaphonological 

skills of children with phonological disorders. 

)Master of Science(, the Faculty of Graduate Studies. 

Fey, m (1992). Clinical forum Phonological assessment and 

Treatment Articulation and Phonology: an 

introduction Language Speech and Hearing 

Services in Schools. 23(3), 224-232.  

Foy, G., & Mann, V. (2007). Speech development patterns 

and phonological awareness in preschool children. 

Annals of Dyslexia, 57(1), 51-74. 

Gabig, S. (2010).Phonological awareness and word 

recognition in reading by children with autism 

.Communication Disorders Quarterly, 31 (2), 67-

85. 

 

Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C.  (2015). 

Exceptional Learner: Introduction to Special 

Education, (13 ed). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson. 

Halsey, H, N. (2008). Investigating apparent implemented 

early literacy intervention .Effects of dialogic 

reading using alphabet books on the alphabet Skills, 

Phonological Awareness and Oral Language of 

preschool children,) Doctoral Dissertation 

(university of Massachusetts Amherst. 

Hoffman, p. (1992). Clinical forum Phonological assessment 

and Treatment Synergistic development of phonetic skill, 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكرتونى لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم

 م.م/  جنالء فتحي شوقى   أ.د/ مصطفى أبواجملد سليمان    أ.د/  أمحد فكرى بهنساوي   د/ على ثابت إبراهيم    

 2019 أغسطس                                        - 197 -                                        نواألربعالعدد 

Language Speech and Hearing Services in Schools. 

23(3), 254-260. 

Justice, L, M and Schuele, C, M. (2004). Phonological 

Awareness, Description, Assessment, and 

Intervention in Bernthal, J.E. And Bankson, N, W. 

(Eds) Articulation and phonological Disorders 

Boston: Pearson Education, INC. 

Lerner, Janet, W. (2003(. Learning Disabilities: Theories, 

Diagnosis, and Teaching Strategies, (8 Th ed). 

Boston: Houghton Mifflin Company. 

Macmillan, B. (2002). Rhyme And Reading: A critical 

Review of the Research Methodology. Journal of 

Research in Reading. 25(1), 4 – 42. 
 
Pannell, Melissa, (2012). Relationship between reading 

ability in Third Grade and Phonology Awareness in 

Kindergarten.) Doctoral Dissertation  ( , East Tennessee 

State University. 

Park, U. (2008).Characteristics of Phonological Processing 

Reading, Oral, Language and auditory Processing 

Skills of Children with Mild to moderate sensor 

neural hearing loss,) Doctoral Dissertation (of 

Philosophy, University of Florida. 

 Taylor, G., Freebairn, A., & Lewis, B. (2012). Correlates of 

Spelling Abilities in Children with Early Speech 

Sound Disorders. Reading and Writing an 

Interdisciplinary Journal, 15 (3), 389–407. 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االضطرابات الفونولوجية اإللكرتونى لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم

 م.م/  جنالء فتحي شوقى   أ.د/ مصطفى أبواجملد سليمان    أ.د/  أمحد فكرى بهنساوي   د/ على ثابت إبراهيم    

 2019 أغسطس                                        - 198 -                                        نواألربعالعدد 

Secord, Wayne, Donohue, Joann. (2002).Manual of Clinical 

Assessment of Articulation and Phonology. Super 

Duper publications. 

 Taylor, G., Freebairn, A., & Lewis, B. (2012). Correlates of 

Spelling Abilities in Children with Early Speech 

Sound Disorders. Reading and Writing an 

Interdisciplinary Journal, 15 (3), 389–407. 


