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 المتغيرات المعرفية كمؤشر تنبؤي لألطفال المعرضين للصعوبات التعليمية

 أمنــية محمد محمد ىارون .د
 معلم أول لغة عربية بمذرسة كفرصقرللتعليم األساسي

 السقازيقجامعة  –التربية كلية  –في التربية الخاصة دكتوراه 

 الممخص
الحالية إلى التعرف على أىم المؤشرات التنبؤية والتي يؤدي القصور فييا  ىدفت الدراسة  

 عينــة الدراســةت التعليميىىة فيمىىا بعدةعينىىة الدراغىىة  بل ىىت إلىىى تعىىرط ال لىىاو للصىىعوبا
( 6-4( لىىىو و للىىىة مىىىل أ لىىىاو الرورىىىة والىىىذيل تتىىىراوح أعمىىىارىم مىىىابيل 54المغىىىتيدفة  

 وتمثلىىت ائىىرا ات اجــراءات الدراســةفمىىافو,(ة39غىىنوات والىىذيل  انىىت درئىىة ذ ىىا يم مىىل 
المت يىىىىرات المعرفيىىىىة  الدراغىىىىة فىىىىي تصىىىىميم الباحثىىىىة لب اريىىىىة افتبىىىىارات تقىىىىيس القصىىىىور فىىىىي

الذا رة( لأل لاو في المراحو العمريىة المب ىرة مغىتفدمة فىي -اإلداراك-والمتمثلة في اإلنتباه
مقياس التاليىة  أداوات الدراسـةذلك المنيج الوصلي والشبو تئريبية وقد اغتفدمت الباحثة 

مقيىاس إلينىوي (ةو 1922/  محمود أبىو النيىو غتانلوردبينيو للذ ا  الصورة الفامغة  تعريب
 االئتمىاعي المغىتوى (ةمقيىاس1996 تعريىب  عىزة عبىدا لعزيىز/ للميىارات الىنلس ل ويىة

ةب اريىة (1999فليىو/ بيىومي اعداد محمىد المصىرية لألغىرة الم ىور والثقىافي واالقتصىادي
نتــــا   تشىىىىفيط ال لىىىىاو المعررىىىىيل للصىىىىعوبات التعليمية إعىىىىداد الباحثة(ةوقىىىىد توصىىىىلت 

ب اريىىة تشىىفيط ال لىىاو المعررىىيل للصىىعوبات التعليميىىة فىىي  شىىف إلى فعاليىىة  الدراســة
 الباحثة وأوصتنواحي الرعف والقصور لدى أول ك ال لاو في المت يرات المعرفيةة ما 

 االىتمىام اعىدادا ئيىدام  ال لىاو ريىاط لمرحلىة تعلىم صىعوبات معلمىة بأىميىة إعىداد
عىداد تعليميىةةال الصىعوبات لأل لىاو ذوي والتىدفو المب ىر باال تشىاف   مقننىة مقىاييس وا 

وماقبىىىىو ال اديميىىىىة لأل لىىىىاو فىىىىي المراحىىىىو العمريىىىىة المب رةةمىىىى   تقىىىىيس الميىىىىارات المعرفيىىىىة
 التىدفو بىرامج ت ىوير فىي الرورىة معلمىي مى  الغىرة إشىراك برىرورة التوصىية  ىذلك

 .وت بيقيا
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ريىاط -عليميىةالصىعوبات الت-المؤشىرات التنبؤيىة - المت يىرات المعرفيىةمصطمحات الدراسة
 ال لاو

Abstract 
   The current study aimed to identify the most important predictive 

indicators in which deficiencies lead to children's exposure to 

educational difficulties later on. Study sample: The study sample: 

The number of the study sample reached (45) children and girl from 

kindergarten whose ages range between (5-6) years And those 

whose IQ score was (90 and above) , Study procedures: The study 

procedures consisted in the researcher's design of a battery for tests 

that measure deficiencies in the cognitive variables represented by 

(attention - perception - memory) for children in the early stages of 

life, using the semi-experimental approach, and the researcher used 

the following study tools: Stanford-Binne Scale of Intelligence 

(Fifth Image) Arabization: Mahmoud Abu El-Nil / 2011), the 

Illinois Psycholinguistic Skills Scale (Arabization: Azza Abdullah 

Aziz / 2006), the Developed Socio-Economic and Cultural Scale for 

the Egyptian Family, prepared by (Muhammad Bayoumi Khalil / 

2000), the Diagnostic Battery for Children at Risk of Learning 

Difficulties (the researcher’s preparation), The results of the study 

concluded: The effectiveness of the diagnostic battery for children at 

risk of learning difficulties in revealing the weaknesses and 

deficiencies of these children in cognitive variables, and the 

researcher also recommended the importance of preparing a learning 

difficulties teacher for the kindergarten stage well prepared with 

attention to discovery and early intervention for children with 

educational difficulties, and the preparation of standardized 

standards It measures the cognitive and pre-academic skills of 

children in the early stages of life, with the recommendation also to 

involve the family with kindergarten teachers in developing and 

implementing intervention programs. 

keywords: Cognitive variables - Predictive indicators - Educational 

difficulties - kindergarten 
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 مقـدمة
 أبرزىىا ومىل الفاصىةة االحتيائىات لىذوي الفىدمات مىل ال ثيىر الفاصىة التربيىة قىدمت  

فمىى  بدايىىة العقىىد الثىىامل مىىل القىىرل  مفتللىىةة وبأغىىاليب ةالل ىىات لئميىى  المب ىىر والتىىدف
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العشىىىىىريلة قىىىىىام عىىىىىدد مىىىىىل البىىىىىاحثيل ةبصىىىىىيا ة النمىىىىىوذج المعرفىىىىىية القىىىىىا م علىىىىىى تئييىىىىىز 
المعلوماتة وتوريح دوره في صعوبات التعلمة وذلىك مىل فىتو تحديىد العمليىات المعرفيىة 

العمليات فىي عمليىة الىتعلمة ومىل ثىم تورىيح غىبب التي ت مل فلف الدا ة لليم دور ىذه 
 (Francis,2017). ىذه الصعوبة

وتمثو المت يرات المعرفية بأ رىا الثتثة االنتباهةالذا رهةاإلداراك ال ر الغاغية لحدوث   
عمليىىة الىىتعلمة فاالنتبىىاه يمثىىو أحىىد العمليىىات العقليىىة المعرفيىىة الغاغىىية فىىي النشىىا  العقلىىي 

قد لعبت العتقة القوية بيل ار رابات االنتباه وصىعوبات الىتعلم دورا ىامىا فىي المعرفي ةفل
عمليىة التىىدفو المب روذلىىك اعتمىىادا علىىى اللىىرط القا ىىو أل ارىى رابات االنتبىىاه تقىىف عا قىىا 

 (.13212332أغاغيا فلف وئود صعوبات التعلم فيما بعد فتحي الزياتة
والبصىىري تمثىىو م ونىىا ىامىىا مىىل م ونىىات  ومىىل ئيىىو أفىىرى فىىرل الىىذا رة بنوعييىىا الغىىمعي  

النمىىىوذج المعرفىىىي لتئييىىىز المعلومىىىات وليىىىا تىىىأثير حيىىىوي علىىىى اإلدراك واتفىىىاذ القراروحىىىو 
المشىى تت وابت ىىار المعلومىىات الئديىىدةةفيي تمثىىو نمامىىا نشىى ا مىىل فىىتو التر يزالمتىىزامل 

تبرىىىي م ىىول علىىى  ىىو مل مت لبىىات التئييىىز ومت لبىىات التفىىزيلةومل ثىىم فىىرل الىىذا رة تع
تئييىىىزي نشىىى  ينقىىىو ويحىىىتلم بالمعلومىىىاتةثم يغىىىتدعييا اإلنغىىىال عندحائتىىىو إلييىىىا  فليىىىو 

 (.4011991معوطة
ويعبىىىراإلدراك عىىىل عمليىىىة نما يىىىة   عقليىىىة معرفيىىىة ( تتمثىىىو فىىىي إع ىىىا  معنىىىى للمثيىىىرات    

اك الحغىىية أيىىًا  انىىت ىىىذه المثيىىرات غىىوا  بصىىرية أو غىىمعية أو لمغىىية و يرىىىاةأي أل اإلدر 
عمليىىىة  ويلىىىة ومعقىىىدة تقىىىوم بتأويىىىو اإلحغاغىىىات القادمىىىة إلىىىى الىىىدما  عىىىل  ريىىى, الحىىىواس 
ع ا يا معنى والتي يئري الئز  ال بر منيا بصورة آلية ودول وعي أو شعور بيا ل نيا  وا 

ونمرا لل عمليىة في بعط الحيال تحتاج إلى تر يز االنتباه وبذو الئيد والتنميم العقلية
ى مغىىىتويات متتابعىىىو يعتمىىىد  ىىىت منيىىىا علىىىى الفىىىر وىىىىذه المغىىىتويات تبىىىدأ الىىىتعلم تقىىىوم علىىى

باإلنتبىىىاه مىىىرورا بىىىاإلدراك ثىىىم الىىىذا رة علىىىى التىىىوالي فىىىرل القصىىىور فىىىي أي ئىىىز  منيىىىا يىىىؤدي 
للقصور في العملية التعليمية حيث أنيا تعمو معا في عتقة دينامي ية  ويلة تلاعلية وىذا 
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وبات التعليميىىىةة ما وأل ىىىىذه النمىىىا  المعرفيىىىة الىىىثتث مايلقىىىده التتميىىىذ المعررىىىيل للصىىىع
تنمىىىو ويم ىىىل قيىىىاس قوتيىىىا مىىىل فىىىتو غىىىلو يات واغىىىتئابات ال لىىىو فىىىتو مرحلىىىة ريىىىاط 

 (Leahmane, 2007 ).ال لاو ف ال البد مل اإلىتمام بيا بش و عام
 والعقلىي الئغمية والت ويل النموة مراحو أىم مل الفراد حياة في الولى الغنوات وتعد  

 ىىذه فلي اللردة حياة في المراحو أىم مل المدرغة قبو ما مرحلة تعتبر ولذا واالئتماعية
 ال لو يعلم مل على الغيو مل وي ول ةمواىبو وتتلتح ةوميولو ال لو قدرات تنمو المرحلة

 ليموتع بتربية والميتميلة التربية علما  مل ال ثير أ د ولقد ةبو يتأثر  ويئعلو فيو يؤثر أل
المت امىو لأل لاوةذلىك لل النمو  علىى تغىاعد والتىي المناغىبة البي ىة تيي ىة أىميىة ال لىاو
 الولىى البىذور ورى  فتليىا يىتم التىي الت ىويل تعتبىر ىىي مرحلىة ال لىاو ريىاط مرحلىة
 المئىاالت شىتى فىي ةغىريعا ال لىو نمىو ةي ىول اللتىرة ىىذه وفىي ال لىوة شفصىية لمتمىح
 واالئتماعيةة ةوالنلغية ةالئغمية بأبعادىا ةذاتو عل ال لو يوممل نمو مئاو في وفاصة

 (.3611992 ىدى الناشفة ذاتو م  الغليم الت يف على يغاعده مما
 التحصىيلي المغىتوى تىدني تلغىر التىي العوامىو أحىد النما يىة الىتعلم وتعتبىر صىعوبات  

 نتيئة والتل يرة ةدراكواإل والذا رةة ةاالنتباه فاعلية في ار رابات تترمل حيث لأل لاوة
 فىي شى و تميىر التىي االرى رابات مىل مئموعىة أو ةدافليىة عصىبية أو نلغىيةة لعمليىة

 والتي تع س ةوالتيئي ةوالحغاب ةةوال تابة القرا ة ميارات ا تغاب في وارحة صعوبات
وتم نىت البحىوث الحديثىة مىل إثبىات ف ىرة أىميىة التىدفو المب ىر والتعىرف التعلمة صىعوبات
فتورىح نمريىة ل لاو المعرريل لف ر صعوبات التعلم منىذ فتىرة ريىاط ال لىاوة على ا

تئييىىىز ومعالئىىىة المعلومىىىات أل ال لىىىاو ذوي صىىىعوبات الىىىتعلم ت مىىىل مشىىى لتيم فىىىي أنيىىىم 
يغتفدمول إغتراتيئيات  ير مت مة عند موائية الم الىب المعقىدة للميىام ال اديميىةة بمىا 

 (.Arenon,2005المغتويات المتوقعة منيم  يئعليم يشعرول بالعئز عل تحقي, 
وتمثىىو عمليىىة التقيىىيم والتشىىفيط فىىي مئىىاو صىىعوبات الىىتعلم مشىى لة  بيرةةفاصىىة فيمىىا   

يتعل, بتمييز ال لاو الذيل يعانول مل مش تت تعليمية عل أقرانيم العادييل ممل ىم في 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

 

39 

أل لىىاو الصىى ار في نلىىس مىىرحلتيم العمريىىةة ما أل  بيعىىة ىىىذه المشىى لة تفتلىىف بالنغىىبة ل
مرحلىىة ماقبىىو المدرغىىة( عنيىىا بالنغىىبة ل لىىاو المىىدارسةحيث يم ىىل فىىي المراحىىو النماميىىة 
متحمىىىىة مغىىىىىتوى أدا  ال لىىىىو وبالتىىىىىالي معرفىىىىة مىىىىىدى إفلاقىىىىو مىىىىىل فىىىىتو الميىىىىىارات قبىىىىىو 
ال اديميىىة الغاغية القرا ةةال تابةةالحغىىاب(ةأما فىىي حالىىة الصىى ار فيىىتم الح ىىم علىىييم مىىل 

 رابات النموةوبالتىىىىالي فينىىىىاك بعىىىىط المؤشىىىىرات التىىىىي يم ىىىىل اغىىىىتفداميا فىىىىي فىىىىتو ارىىىى
تشفيط صىعوبات الىتعلم لىدى ال لىاو فىي مفتلىف الميامةوتلىك المؤشىرات تتعلى, بغىلوك 
ال لو والتي توحي بوئود مش لة أو تعبرعنيا باللعوةويصبح الغؤاو ىنا ما بيعة المشى لة 

 (.1211922عزيزالشفطةأو اإلر راب الذي يحتاج إلى عتج عبدال
 الىتعلم لحىدوث أغىاس والىذا رة  مت يىرات معرفيىة تعتبىر شىر  واإلدراك االنتبىاه أل وحيىث 

 وقىدرات والل ىة الىذ ا  مثىو والمعرفيىة القىدرات العقليىة نمىو مىل ذلىك علىى يترتىب ومىا
القىدرات  مغىتوى لترائى  الر يغىة الغىباب أحىد ي ىول أل ؤ ىدالم فمىل ,ال ىاديمي التحصىيو

 االنتباه في فلو وئود إلى عا ًدا ال لاو المعرريل للصعوبات التعليمية لدى لتحصيليةا
 .(Schunk,2000)أو في الذا رة  واإلدراك

تغىىعى لمعرفىىة أىميىىة المت يىىرات المعرفيىىة  ومىىل ىنىىا ئىىا ت ف ىىرة الدراغىىة الحاليىىة والتىىي 
  ودورىا في التنبؤ بال لاو المعرريل للصعوبات التعليمية.

 مة الدراسة:مشك
إل قرىىىية ومغىىىألة التىىىدفو المب ىىىر لأل لىىىاو المعررىىىيل للصىىىعوبات التعليميىىىة تعىىىد ذات   

أىمية بال ىة إلىى حىد يم ىل معىو القىوو إل فاعليىة التىدفو العتئىي تترىا و إلىى حىد  بيىر 
 (.12211991م  تأفر ال شف عل ىؤال  ال لاو  فتحي الزياتة

 Leahman, 2007( ودراغىىة  Klinberg, 2005و  مىىا أثبتىىت الدراغىىات  دراغىىة    
إم انيىة التنبىؤ بوئىود مشى لة فىي (Leahy, 2003) (ةودراغة Muller, 2006(ةودراغة  

مرحلىىة ريىىاط ال لىىاو مىىل فىىتو وئىىود قصىىور فىىي ال ىىر الغاغىىية للمت يىىرات المعرفيىىة 
ات ولىىذا فىىرل أي تقصىىير أو إىمىىاو يقىىود بالرىىرورة إلىىى صىىعوبات أ اديميىىةة ما أل الدراغىى
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-في حدود علىم الباحثىة-والبحوث التي تناولت ىذه الئز ية  انت دراغات قليلة ونادرة ئدا
 ة وبالتالي ومل فتو ماغب, ئا ت ف رة الدراغة الحالية.
 وتتمثل مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:

 ل لاو؟التعليمية في مرحلة رياط ا/ ىو يم ل تشفيط ال لاو المعرريل للصعوبات 2
/ ىو يم ل التنبؤ بال لىاو المعررىيل للصىعوبات التعليميىة مىل القصىور فىي المؤشىرات 1

المعرفية مل فتو درئات ال لاو علىى ب اريىة االفتبىارات فىي االنتبىاه واإلداراك والىذا رة 
  عمليات معرفية نما ية أغاغية؟.

 أىداف الـدراسة:
ىىىىم المت يىىىرات المعرفيىىىة ل لىىىاو الرورىىىة تيىىىدف الدراغىىىة الحاليىىىة إلىىىى التعىىىرف علىىىى أ   

والمتمثلة في االنتباه/اإلدراك/الذا رة(وىذه المت يرات الىثتث تعتبىر ىىي الغىاس الىذي تقىوم 
عليو علمية التعلم ةفبالتالي فرل معرفة أوئو وأش او القصور فييا يعتبر مؤشىرا ىامىا علىى 

بعىىد فاصىىة وأل القصىىور فىىىي  احتماليىىة تعىىرط ىىىؤال  ال لىىاو للصىىعوبات التعليميىىة فيمىىا
المت يرات المعرفية يؤدي للقصور في الميارات ال اديميىة فيمىا بعىد مىل فىتو مقارنىة أدا  
ال لاو بمىل ىىم فىي نلىس المرحلىة العمريةةىىذا وتيىدف ىىذه الدراغىة إلىى اغىتفدام ب اريىة 

او الرورىة االفتبارات المغتفدمة فييا لقيىاس أوئىو القصىور فىي المت يىرات المعرفيىة ل لى
والتىىىي تغىىىاعد فىىىي ورىىى  بىىىرامج التىىىدفو المب ىىىر لمثىىىو ىىىىذه الل ىىىة العمريىىىةةمما يغىىىاعد فىىىي 

 اال تشاف المب ر ليذه الصعوبات والحد مل تأثيراتيا فيما بعد.
 
 

 :الدراسة أىمية
 تمير أىمية الدراغة في النواحي التالية     
 وتتمثو في اآلتي  ) أ ( األىمية النظرية: 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

 

011 

 فيي وىي مرحلة رياط ال لاو ال لو لدى النمو مراحو مل ىامة مرحلة دراغة -2
 .بالوروح ال لو شفصية فييا تبدأ التي النواة تعتبر

 توريح أىمية التدفو المب ر لأل لاو المعرريل للصعوبات التعليمية. -1
تورىىيح ف ىىورة إىمىىاو القصىىور النمىىا ي لىىدى ال لىىاو فىىي ىىىذه المرحلىىة العمريىىة  -0

 ا بعد على النواحي ال اديمية المفتللة.الميمة وتأثيره فيم
 يغىيم المفتللىة المعرفيىة العمليىات فىي الىتعلم صىعوبات أدا  مغتوى على التعرف -5

 .ليم التزمة الفدمات وتقديم التعلمة صعوبات لذوى المب ر اال تشاف في
 )ب ( األىمية التطبيقية:

 لي تتمثو الىمية الت بيقية للدراغة الحالية فيما ي         
االغىىىىىتلادة مىىىىىل الدراغىىىىىة الحاليىىىىىة فىىىىىي إعىىىىىداد دراغىىىىىات وبىىىىىرامج تفىىىىىتط بل ىىىىىة ال لىىىىىاو -2

 .-حغب حدود علم الباحثة -المعرريل للصعوبات التعليمية وذلك نمرا لندرة الدراغات فييا
 والتىي اللرديىة التعلىيم ف ىة ت ىوير في فعاو بش و يم نيا المغاىمو  الدراغة ىذه أل -1
 مىا وىىو حالتىوة تتىدىور ال حتىى  لىو ل ىو المناغىبة التربويىة دماتالفى تقىدم فتليىا مىل

 .التح, تحصيلو مغتوى زيادة في يغاعد
أل ىىىىىىىذه الدراغىىىىىىة تقىىىىىىدم أداة تشفيصىىىىىىية ميمىىىىىىو للتعىىىىىىرف علىىىىىىى ال لىىىىىىاو المعررىىىىىىيل  -0

 للصعوبات التعليمية مما يغيم في ور  البرامج العتئية المناغبة والمت مة ليذه الل ة.
 ىىىل مىىىل فىىىتو ىىىىذه الدراغىىىة المغىىىاىمو فىىىي تحقيىىى, االئىىىرا ات التزمىىىة للتىىىدفو أنىىىو يم -5

المب ر مل أئو تنمية مغتوى ىؤال  ال لاو في العمليات المعرفية ممايغىيم فىي الحىد مىل 
 القصور في الميارات قبو اال اديمية فيما بعد.

 
 مصطمحات الدراسة:

 Kindergarten Children atأطفــال الرو ــة المعر ــين لمصــعوبات التعميميــة 
Risk of Learning Difficulties 
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( غىىنوات 6-4تعىىرفيم الباحثىىة إئرا يىىا بىىأنيم ىم ال لىىاو الىىذيل تتىىراوح أعمىىارىم مىىابيل    
ويمثلول المرحلة الثانية مل مرحلة ريىاط ال لىاو ويعىانول مىل أوئىو قصىور فىي النىواحي 

 ل ىم في نلس المرحلة العمرية.المعرفية المفتللة ممايئعليم مفتلليل عل أقرانيم مم
وتعرفيىىا الباحثىىة ائرا يىىا بأنيىىا مئموعىىة :Cognitive Variables المتغيــرات المعرفيــة

 العمليات العقلية الغاغية والتزمة لعملية التعلم والمتمثلة في 
وتعنىىىي بىىىو الباحثىىىة قىىىدرة اللىىىرد علىىىى انتقىىىا  مثيىىىر محىىىدد مىىىل بىىىيل :Attention هاالنتبـــا

 ثيرات الغمعية والبصرية والتر يز علييلمدة زمنية محددة يت لبيا المثير.مئموعة مل الم
وتعنىىي بىىو الباحثىىة قىىدرة اللىىرد علىىى تلغىىير وتنمىىيم المثيىىرات التىىي : Perception اإلدراك

يغىىتقبليا المىىن ومىىل ثىىم تلغىىيرىا وتحديىىد أوئىىو رد اللعىىو المناغىىبة ل ىىو مثيىىر وتىىأتي عمليىىة 
 اإلدراك بعد عملية اإلنتباه.

 وتعني بيىا الباحثىة الىذا رة بنوعييىا الغىمعية والبصىرية والتىي تتمثىو فىي Memory الذاكرة
قىىىدرة اللىىىرد علىىىى اإلحتلىىىام بالمعلومىىىات المغىىىموعو والمقىىىرو ة ثىىىم اغىىىتدعاؤىا عنىىىد الحائىىىة 

 :إلييا.وتنقغم الذا رة المقصود بيا في الدراغة الحالية إلى
 Visual Memory of kindergarten children الذاكرة البصرية ألطفال الرو ة 

تعرفيىا الباحثىة إئرا يىا بأنيىا  ىىي  أحىد أنىوار الىذا رة الحغىية والتىي تصىف العتقىة بىيل    
اإلدراك البصىىىىري والتفىىىىزيل العقلىىىىية وتعنىىىىي القىىىىدرة علىىىىى االحتلىىىىام بالمشىىىىاىد والمعلومىىىىات 

الل ىىىة الم توبىىىة البصىىىرية مىىىل الحىىىروف اليئا يىىىة والعىىىداد والملىىىردات الم بوعىىىةة وميىىىارات 
و ذلك القدرة على م ابقة رغم الش اوةثم اغتدعاؤىا عند الحائة إليياةفيي ُتعتبىر وغىيلة 

 لنقو وتفزيل مئموعة الصور والمشاىد إلى الدما .
 

 Auditory Memory of kindergarten children  الذاكرة السمعية ألطفال الرو ة
 لىىو علىىىى تفىىزيل واغىىترئار مىىىا يغىىمعو اللىىرد مىىىل تعرفيىىا الباحثىىة إئرا يىىا بأنيىىىا  قىىدرة ال  

مثيىىرات غىىمعية أو معلومىىات  معرفىىة وتحديىىد الصىىوات التىىي غىىب, أل غىىمعوىاة أو إع ىىا  
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معىىىىاني لل لمىىىىات أو تغىىىىمية لألعىىىىداد والشىىىىيا  التىىىىي يغىىىىمعونيا والقىىىىدرة علىىىىى الىىىىرب  بىىىىيل 
 حائة إلييا.الصوات المغموعة المفتللة لت ويل  لمات ئديدة ثم اغتدعاؤىا عند ال

 وتعرفىىو الباحثىىة ائرا يىىا بأنىىو  ىىىىو ال لىىىو فىىىي المرحلىىىة Kindergarten طفــل الرو ــة
العمريىىىة الممتىىىدة مىىىىل نيايىىىىة عامىىىىىو الثىىىىاني وحتىىىىى نيايىىىىىة عامىىىىو الفىىىىىامس أو بدايىىىىة عامىىىىىو 

  وىىي المرحلىة التىي تتبلىور فييىىا "الغىادس ة وتعىرف ىىذه المرحلىة بىى ةمرحلىة ال لولىة المب ىرة
% مل قدراتو الل وية والذىنيىة ت ىول 49تبىدأ فىي التشى و حيث إل نغبة  و ال لو شفصية

 قىد ا تمىلت فىي ىىذه المرحلىة .
 اإلطار النظري:

عليميىة فىنحل نتحىدث ىنىا عىل إذا أردنا الحديث عل ال لاو المعررىيل للصىعوبات الت    
غنواتةوتعد مرحلة ال لولة مرحلة ميمة في  6-4 لو الرورة الذي يتراوح عمره ما بيل 

حيىىاة ال لىىوةفيي المرحلىىة التىىي تتحىىدد فييىىا متمىىح شفصىىية ال لىىو وفصا صىىو الئغىىمية 
ديىة والعقلية واالنلعالية واالئتماعية ومل ثم فرل رياط ال لاو تعتبر ىي المؤغغة التميي

لما يحدث في المرحلة االبتدا ية ومىل ثىم فىرل تقىديم المعىارف ليىؤال  ال لىاو يئىب أل يىتم 
مىىىىىل فىىىىىتو اللعىىىىىب والغىىىىىي و درامىىىىىا والقصىىىىىط الفاصىىىىىة بال لىىىىىاو والفياو عبىىىىىد الباغىىىىى  

 (.02112333فررة
وممىىا ال شىىك فيىىو أل قولنىىا  لىىو معىىرط للصىىعوبات التعليميىىة نعنىىي بىىو أل ىىىذا ال لىىو   

و يات ال تتناغىىب مىى  عمىىره العقلىىي وال تتناغىىب مىى  ال لىىاو الىىذيل ىىىم فىىي صىىدر منىىو غىىل
نلىس المرحلىىة العمريىىةة فينىىاك غىىلو يات تصىىدر عىىنيم تعتبىىر ىىىي مؤشىىرات لوئىىو القصىىور 
التي يعاني منيا ىؤال  ال لاوة وتأتي أىمية مثو ىذه الغلو يات في  ونيا تعتبر المؤشر  

عىىاني منيىىا ىىىؤال  التتميىىذ ممىىا يىىدفعنا إلىىي رىىرورة الوو ال تشىىاف أوئىىو الف ىىورة التىىي ي
 (.(Yapparova, ,2013إيئاد  برامج تدفو مب ر تغيم في عتج ىذه الحاالت 

ويشىىير روبنغىىل إلىىى أل ال ايىىة الر يغىىية مىىل التعىىرف المب رعلىىى ال لىىاو الىىذيل ينحىىرف   
أو المشى لة نموىم أو يتأفر بش و ملحوم لىيس تشىفيط بقىدر مىا ىىو التنبىؤ باالرى راب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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التىىي مىىل المحتمىىو أل تتىىرك تىىأثيرا  بيىىرا علىىى نمىىو ال لىىو ومغىىتقبلوة ويحىىذر ف ىىورة عىىدم 
التىىدفو المب ىىر والمت ىىم لأل لىىاو المعررىىيل للصىىعوبات التعليميىىة لل ذلىىك يىىؤدي لللشىىو 
المت ىىىرر فىىىي الدراغىىىة وأال يقتصىىىر التىىىدفو علىىىى تحديىىىد ئوانىىىب رىىىعليم بىىىو يئىىىب إعىىىادة 

م الدراغىىىىىىىىىىىىىىىىىىية وبنيتيىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وعتئيىىىىىىىىىىىىىىىىىىم والتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاول بىىىىىىىىىىىىىىىىىىيل التل يىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىىىىىىىىىدعم بي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىتي
 (.Robinson,1995المتفصصيل 

 ومل ىذا اإل ار يقيم فتحي الزيات أىمية التدفو المب ر على النحو التالي  
إل ىىىىذه الصىىىعوبات تغىىىتنلذ ئىىىز  مىىىل  اقىىىات ال لىىىو العقليىىىة واالنلعاليىىىة وتغىىىبب لىىىو  -2

 مئمو شفصيتو.ار رابات انلعالية أو توافقية تترك بصمتيا على 
إل ىىىذا ال لىىو معىىدو ذ ىىاؤه عىىادي أو فىىو, المتوغىى  ومىىل ثىىم فرنىىو ي ىىول أ ثىىر وعيىىا  -1

 بنواحي فشلو الدراغي.
إننا حيل ال نعمو علي االىتمام بال شف المب ر عنيم إنما نترك ىؤال  ال لىاو تحىت  -0

 ر   اإلحبا ات المغتمرة والتوترات النلغية.
ة فىىىذلك يغىىىيم فىىىي تيي ىىىة الغىىىاليب العلميىىىة عنىىىد عنىىىد ال شىىىف عىىىل الغىىىبب والنتيئىىى -5

 (.2411991إعداد البرامج العتئية المناغبة ليم فتحي الزياتة 
 المتغيرات المعرفية:

 وتتمثو المت يرات المعرفية في ثتث أ ر على النحو التالي 
ذوي  أوال  اإلدراك فاإلدراك عمليىة نما يىة   عقليىة معرفيىة ( يعىاني منيىا  ثيىر مىل ال لىاو

صىىعوبات الىىتعلم والمتمثلىىة برع ىىا  معنىىى للمثيىىرات الحغىىية أيىىًا  انىىت ىىىذه المثيىىرات غىىوا  
بصىىىرية أو غىىىمعية أو لمغىىىية و يرىىىىا فيوعمليىىىة  ويلىىىة ومعقىىىدة تقىىىوم بتأويىىىو اإلحغاغىىىات 
ع ا يىىا معنىىى والتىىي يئىىري الئىىز  ال بىىر منيىىا  القادمىىة إلىىى الىىدما  عىىل  ريىى, الحىىواس وا 

أو شىعور بيىا ل نيىا فىي بعىط الحيىال تحتىاج إلىى تر يىز االنتبىاه  بصورة آليىة ودول وعىي
وبىىىىذو الئيىىىىد والتنمىىىىيم العقلىىىىي وعلىىىىى الىىىىر م مىىىىل اعتمادىىىىىا علىىىىى الحىىىىواس فىىىىي اغتقصىىىىا  
المعلومىىىىىات إال أنيىىىىىا تفتلىىىىىف عنىىىىىو فاإلحغىىىىىاس عمليىىىىىة اغىىىىىتقباو المعلومىىىىىات أو المنبيىىىىىات 
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م  والبصىىر واللمىىس والحر ىىة  المثيىىرات( والتىىي تقىى  علىىى إحىىدى قنىىوات اإلحغىىاس مثىىو الغىى
ع ا يىا المعنىى  والشم والذو, ونقليا إلى الدما  ليعمو على معالئتيىا وتحليليىا وتلغىيرىا وا 

 (.(TootkaBoni, 2012 المراد منيا.
 وتمتاز عممية اإلدراك بعدة خواص أىميا:

أنيىىىىىا عمليىىىىىة تتوغىىىىى  العمليىىىىىات الحغىىىىىية والغىىىىىلوك لىىىىىذلك ىىىىىىي عمليىىىىىة  يىىىىىر قابلىىىىىة  .2
نما يغتدو علييا مل فتو االغتئابات الصادرة مل اللرد.للمتحمة ال  مباشرة وا 

أنيا عملية ت املية ما بيل فبرة اللرد المارية واإلحغاغات الصادرة مل المنبيات  .1
الئديىىىدة ومىىىل فىىىتو عمليىىىة الت امىىىو للفبىىىرة اللرديىىىة الغىىىابقة يم ىىىل إدراك وتلغىىىير 

 الفبرات الئديدة.
و اللرا ىىات وت ملىىة الشىىيا  المدر ىىة فىىت يحتىىاج أنيىىا عمليىىة يىىتم مىىل فتليىىا إ مىىا .0

نما ي لي رؤيىة ئىز  منيىا ويعمىو  اللرد لرؤية الشيا  المدر ة أو غماعيا  املةة وا 
الىىىىدما  مىىىىل فىىىىىتو الفبىىىىرات الغىىىىىابقة علىىىىى إ مىىىىاو اللرا ىىىىىات الناقصىىىىة بالصىىىىىورة 
والصىىىوت ليحىىىدد عنىىىدىا صىىىورة أو صىىىوت المحغىىىوس مىىىثًت مئىىىرد رؤيىىىة ئىىىز  مىىىل 

  لي ليدرك اللرد أل الصورة التي أمامو ىي  رفة.ال رفة ي
ويعمىو اإلدراك علىى تنمىيم وبنىا  وتلغىير المثيىرات الغىمعية والبصىرية واللمغىيةة فال لىىاو 
الىىىذيل يعىىىانول مىىىل صىىىعوبات أو عئىىىز فىىىي اإلدراك عىىىادة يوائيىىىول صىىىعوبة فىىىي التلغىىىير 

 (.4211993 الشميري محمدة والحصوو على المعنى مل بي تيم.
 
 
 القة اإلدراك بطفل صعوبات التعمم:ع
ويم ننا تلغير وئود صعوبات التعلم عند ال لاو مل فتو إدرا نا للىدور ال بيىر الىذي    

ع ا يىىىا المعىىىاني المت مىىة للحىىىروف وال لمىىىات و يرىىىىا  تلعبىىو عمليىىىات اإلدراك فىىىي الىىتعلم وا 
م عىىىل تلغىىىير فال لىىىاو الىىىذيل يعىىىانول مىىىل ارىىى رابات فىىىي عمليىىىات اإلدراك بغىىىبب عئىىىزى
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وتأويىىو المثيىىرات البي يىىة والوصىىوو إلىىى مىىدلوالتيا نمىىرًا لفلىىو الومىىا ف اإلدرا يىىة لىىدييم فرنىىو 
غيغبب ليم ال محالة صعوبات في التعلم مما يغتعدي منا ال شف عىل ىىذه االرى رابات 
والعمىىو علىىى معالئتيىىا مىىل فىىتو بىىرامج تربويىىة فاعلىىة للتفليىىف مىىل آثارىىىا علىىييم وتغىىييو 

 (.2211999ةبدرال شبو لتعلم لدييم.ميمة ا
وتفتلىىف الصىىعوبات اإلدرا يىىة عنىىد أ لىىاو صىىعوبات الىىتعلم مىىل شىىفط إلىىى آفىىر  ىىًت   

حغب االر رابات الذي يعانيياة وعلى أية حاو يم ىل تحديىد عىدد مىل أنمىا  الصىعوبات 
 لي اإلدرا ية التي يم ل أل تبرز لدى أ لاو صعوبات التعلم والتي يم ل تصنيليا لما ي

أشىارت الدراغىات التىي أئريىت فىي ىىذا المئىاو أل  صعوبات عملية التئييز والمعالئىة  أ/
أ لاو صعوبات التعلم يميرول انفلارًا في قدراتيم على تحمو اغتقباو المثيىرات العديىدة 
مىىل فىىتو أنممىىة إدرا يىىة مفتللىىة فىىي نلىىس الوقىىت  مىىا يصىىعب علىىييم إحىىداث ت امىىو بىىيل 

و الىىىىنمم فيصىىىىبح نمىىىىاميم اإلدرا ىىىىي مىىىىثقًت وعىىىىائزًا عىىىىل القيىىىىام مىىىىدفتت ىىىىىذه الوغىىىىا   أ
 بالعمليىىات التئييزيىىة والمعالئىىة اللاعلىىة أو ال لىىا ة والقىىدرة المت مىىة لمعالئىىة المعلومىىات

.(Geary, 2004) 
 ىىىىىىىىىىىو القىىىىىىىىىىدرة علىىىىىىىىىىى فيىىىىىىىىىىم واغىىىىىىىىىىتيعاب مىىىىىىىىىىا يغىىىىىىىىىىم  صىىىىىىىىىىعوبات اإلدراك الغىىىىىىىىىىمعي  ب/

يعىاني مىل صىعوبة فىي إدراك مىا يغىمعو  فال لو الىذي لديىو صىعوبات فىي اإلدراك الغىمعي
 .مل أصوات وفي قدرتو على تمييزىا

حىىيل يغىىم  الحىىروف المتشىىابية للمىىًا مثىىو  سة ط( ومثىىو  ,ة ك( وى ىىذا مثىىو  :مثىىاو 
 غىىارة صىىار(  قىىاوة  ىىاو( ومىىا شىىابييا فىىرل يفىىتل  عليىىو المىىر فىىت يىىدرك معنىىى الصىىوت 

لىذلك فىي اإللتبىاس والف ىأ ممىا يىؤثر علىى وبالتالي معنى ال لمىة وماتىدو عليىو فيقى  نتيئىة 
درا و وقدرتو على اإلتصاو باآلفريل  (.3211924  ال اىر مئديةفيمو وا 

 الىتعلم عمليىة فىي وفعاال  بيرا دورا ةالغمعية والذا رة البصرية الذا رة    تلعب ثـانيا:الذاكرة
مىا  واغىترئار لتفىزي اللرد علىى قدرة إلى  تشير Auditory Memory الغمعية فالذا رة ة

  Visual Memoryالبصىرية والىذا رة عند الحائىة إلييىاة معلومات أوة مثيرات مل يغمعو
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 ثىم وحلميىا ةةوتفزينيىا البصىري بشى ليا ةبالمعلومىة االحتلىام علىى اللىرد  قىدرة إلىى تشير
لىذلك  تعتبىر ارى رابات الىذا رة إحىدى الصىعوبات النما يىة إليياةو  الحائىة عنىد اغىتدعا يا

تلعىىىىب دورا أغاغىىىىيا فىىىىي حىىىىدوث الصىىىىعوبات ال اديميىىىىة ومىىىىا قبىىىىو ال اديميىىىىة لىىىىدى التىىىىي 
 (.(Phillip,2002الفراد
وتتمثىىو ارىى رابات الىىذا رة فىىي رىىعف  ىىت مىىل الىىذا رة الغىىمعية والىىذا رة البصىىرية ممىىا    

يىىىؤدي إلىىىى صىىىعوبة فىىىي اغىىىتدعا  الفبىىىرات المتعلمىىىةة ويم ىىىل أل تعىىىود تلىىىك االرىىى رابات 
نتبىىىىىاه واإلصىىىىى ا ة واالغىىىىىتيعاب الللمىىىىىية والمشىىىىى تت اإلدرا يىىىىىة فليو للصىىىىىعوبات فىىىىىي اال

 (.2311991معوطة
وتعود  لا ة الذا رة إلى قدرتيا على اغترئار المعلومات واغتفداميا فىي مواقىف الحيىاة    

اليوميةةولذلك تعتبر الذا رة والتعلم وئييل لعملة واحدةة ف ىت منيمىا يحتىاج ل فىر لتحقيى, 
را م الفبىرات ومعالئتيىا واالحتلىام بيىا ال يم ىل أل يوئىد تعلىم وبىدول الىتعلم ىدفوةفبدول تى

يتوقىىف تىىدف, المعلومىىات عبىىر قنىىوات االتصىىاو المفتللىىة وبالتىىالي تتحىىوو الىىذا رة إلىىى ذا ىىرة 
 (.23411921ائترارية  ميغول حامدة

رحلىىىة وذا ىىىرة ال لىىىو ومغىىىتواىا عمليىىىة ميمىىىة تىىىتم متحمتيىىىا منىىىذ فتىىىرة ال لولىىىةة فلىىىي م   
الرورىىة يىىتعلم ال لىىو ال ثيىىر مىىل الميىىارات التىىي صىىممت مىىل أئىىو أل يىىتعلم  يىىف يغىىتم  
وينمرة فال لىو إذا لىم ي تمىو ئيىازه العصىبي بمعىدو منىتمم فقىد يوائىو أولىى مشى تتو فىي 
مئىىاو الصىىواتة وقىىد يغىىتفدم عىىددًا محىىدودًا مىىل ال لمىىات التىىي قىىد تلتقىىر إلىىى التىىراب  فيمىىا 

ما تقولو مدرغتوة وبالتىالي يئىب علىى ال لىو أل يغىم  ويليىم مىا يغىمعو بينيا وقد ال يليم 
 (. 0611999ويحلمو في ذا رتو  شبو بدرالة

أل تلعيىو الىىذا رة (Francis Belleza, 2017)وقىد أورىحت لنىا دراغىة فرانغىيس بيليىزا 
ام يلعب دورا ىاما في عملية التعلم فقد ىدفت ىىذه الدراغىة إلى التعىرف علىى فعاليىة اغىتفد

إغىىتراتيئية الموارىى  الم انيىىة علىىى تىىذ ر المعلومىىات ل لىىاو الرورىىة المعررىىيل لف ىىر 
(  لىىو 16التعلم.عينىىة الدراغىىة  بقت ىىىذه الدراغىىة علىىى عينىىة عشىىوا ية قواميىىا  صىىعوبات
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الرورةةإئرا ات الدراغة تم تدريس ال لاو النصوط الم توبة المقدمة  وو للة مل أ لا
(أغىابي  متواصىلةةوذلك لمقارنىة أدا يىم 6الموار  الم انيىة لمىدة ليم عل  ري, إغتراتيئية 

تىم اغىتنتاج أل إعىادة  بىأدا  زمت يىم ممىل يتعلمىول ب ىر, تقليديةةوقىد أغىلرت النتىا ج عىل 
المىىادة الللميىىة المقدمىىىة إلىىى ال لىىاو تعتمىىىد علىىى تئميىى  الموقىىى  مىى  ال لمىىات المعرورىىىة 

ا ج الدراغىىة  أل تشىى يو الىىذا رة ال بيعيىىة يشىىبو يئعىىو المعلومىىات أ ثىىر ثباتاة مىىا أثبتىىت نتىى
(  يرب  التصىور مى  الحىداث ممىا يغىيو عمليىة بقىا  2 ريقة الموار  لألغباب التالية   

( تغاعد اإلغىتراتيئية فىي إم انيىة الوصىوو إلىى الىذا رة فىي أمىا ل 1المعلومة مدة أ ووة  
 ما أثبتىىىت الدراغىىىة وئود مألوفىىىة باغىىىتفداميا مثيىىىرات اغىىىترئار لحىىىداث عررىىىية حديثىىىةة

فرو, بيل بقا  أثىر المعلومىات لىدى ال لىاو الىذيل تىم تعلىيميم بواغى ة اإلغىتراتيئية وبىيل 
ال لىىاو الىىذيل تىىم تعلىىيميم بىىال ر, التقليديىىة وئىىا ت النتيئىىة لصىىالح اغىىتفدام إغىىتراتيئية 

 الموار  الم انية.
د مىل عىرط أىىم فصىا ط ومل فتو العرط الغىاب, لىميىة التعىرف المب ىر  ىال البى  

ال لاو المعرريل للصعوبات التعليمية بش و عام في مرحلة رياط ال لاو قبىو عىرط 
 أىم المؤشرات والدالالت التي تم ننا مل التعرف علييم 

 ثـالثا:االنتباه:
 ىىذا ويشىير مم نىة مىدفتت عىدة مىل بعىط افتيىار عمليىة أنىو علىى االنتبىاه يعىرف   

 بىالمثيرات تعج باللرد المحي ة فالبي ة البي يةة للمثيرات االنتباه علىداللر  قدرة إلى التعريف
 حاغىة وعلىى الئلىدي اإلحغىاس علىى تعتمىد التىي وتلىك والبصىرية منيىا الغىمعية المفتللىة
 الوقت في المثيرات ىذه مل فق  ئًدا محدود عدد إلى ينتبو أل يغت ي  اللرد أل إال الشمة
معرفّيىىة تغىىمح لنىىا االّتئىىاه إلىىى المحلىىزات الميّمىىة ومعالئتيىىا  االنتبىىاه معالئىىةةأي أل الواحىىد

  (Arenon,2005).لنغتئيب ليا
 أنواع االنتباه
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االنتبىىاه معالئىىة معقّىىدة تشىىارك فىىي ئميىى  النشىىا ات اليومّيىىة فلىىيس االنتبىىاه معالئىىة موّحىىدةة 
 االنتبىىىىاه بىىىىو ينقغىىىىم إلىىىىى انتبىىىىاه قغىىىىري  وفيىىىىو يتئىىىىو االنتبىىىىاه إلىىىىى المثيىىىىر ر ىىىىم ارادة اللىىىىرد 

نتباه التلقىىا ي  وىىىو انتبىىاه اللىىرد إلىىى شىىي  ةواالفىىا ف أو ألىىم ملىىائل فىىي الئغىم رىىو  إلىى
نتبىىاه االرادي  فيىىو الىىذي يقترىىي مىىل ةأما االييىىتم بىىو ويميىىو إليىىو وال يبىىذو ئيىىدا فىىي غىىبيلو

الشىىىىىىميري  ئيىىىىىىد مثىىىىىىو االغىىىىىىتمار إلىىىىىىى محارىىىىىىرة أو إلىىىىىىى حىىىىىىديث ممىىىىىىو الشىىىىىىفط بىىىىىىذو 
 (.4611993محمدة

  وىنىىاك عىىدة نمىىاذج فغىىرت االنتبىىاه ويعىىد النمىىوذج ال ثىىر قبىىوال ىىىو النمىىوذج اليرمىىّي و
Mateer&  Sohlberg   العصىىبّي -الىذي يرت ىىز علىىى الحىىاالت ال بّيىىة لعلىىم الىىنلس

  التالي  والذي يلغر مراحو حدوث االنتباه التئريبيّ 
 إّنو مغتوانا للتنشي  ومغتوى اإلنذارة إذا  ّنا ناعغًا أو نشي اً  :اإلثارة. 
 القدرة على ترّ ز االنتباه في أي حافز :االنتباه المرّ ز. 
 القدرة على االنتباه لحافز أو نشا  فتو وقت  ويو :االنتباه المتواصو. 
  ّالقدرة على االنتباه لحافز أو نشا  بحرور محلزات الذىوو :االنتباه االنتقا ي. 
 القىدرة علىى ت ييىر االنتبىاه بىيل حىافزيل أو أ ثىر :االنتبىاه المنىاوب Layyoun, 

2008)). 
 Kotikin)  2006,دراغىىىة وللتأ يىىىد علىىىى دور االنتبىىىاه فىىىي عمليىىىة الىىىتعلم أورىىىحت لنىىىا 

et.alمثو وال االنتباهة في مش تت مل يعانول ما  البا التعلم صعوبات ذوي ال لاو أل 
 مىل يعىانول أنيىم علىى تشفيصىيم عىل يغلر مما شديد مغتوي ذات ت ول المش تت ىذه

 ئانب مل يعني ما وىو A D H D الملر  الحر ي نشا بال المصحوب االنتباه ار راب
 االنتبىاهة بقصىور تتعلى, شىديدة مشى تت مىل يعىانول ال لىاو ىىؤال  مثىو أل أفىر

 والتىي االرى راب بىذلك الفاصىة المح ىات أل نتحىم حيىث الملىر  والنشىا  واالندفاعيةة
 التصىنيف ليىود مىل الرابعىة ال بعىة فىي APA النلغىي لل ىب المري يىة الئمعيىة تقىدميا

 DSM-IV )0004 ( والعقليىة النلغىية واالرى رابات لألمىراط واإلحصىا ي التشفيصىي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://www.cognifit.com/es/atencion-focalizada
https://www.cognifit.com/es/atencion-focalizada
https://www.cognifit.com/es/atencion-sostenida
https://www.cognifit.com/es/atencion-sostenida
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 تتىراوح تتىدافو ىنىاك أل) Foraness & Kavale ) ويورح ئلية بش و علييم تن ب,
 الملر  الحر ي بالنشا  االنتباىالمصحوب ار راب بيل تقريبا % 02 - 06 بيل نغبتو

 .التعلم وصعوبات
 وارىح رىعف مىل يعىانول ال لىاو أول ىك ( أل1920  أحمىد محمىدة دراغىة ىذلك أ ىدت 

 المحي ىة البي ىة مىل المفتللىة المثيىرات اغىتقباو علىى قىادريل  يىر يئعليىم مما االنتباه في
 اإلدراك فىي مماثىو رىعف إلىي الحىاو ب بيعىة االنتبىاه رىعف ويىؤدي مناغىبة بشى و

 االنتبىاه فىي صىعوبة يئىدول أنيىم يىثح بينيىا والتميىز المثيىراتة علىى التعرف في وقصور
 إدرا يىا أو معرفتيىاة علىى قىادريل ي ونىوا فىت يفبرونيىاة التىي المفتللىة الشيا  لفصا ط

 فبراتىو ال لىو ينغىي أل ذلىك علىى ويترتب البصرية أو الغمعي باإلدراك ذلك تعل, غوا 
 مىل االغىتلادة مىل يتم ل فت الذا رة في أفر قصور إلي يعررو الذي المر وىو الغابقة
 .مشابية أفرى مواقف مل تعلمو قد ي ول ما ت بي, مل أو المثيراتة تلك

 :مظاىر القصور في الميارات النما ية في مرحمة رياض األطفال 
تميىىر علىىى ال لىىاو الىىذيل يعىىانول مىىىل القصىىور فىىي الميىىارات النما يىىة بعرىىا مىىىل   

 المماىر التالية فنئد أل ال لو 
بير عما يريده بش و صحيحة يئد صعوبة في االلتزام بىروتيل معىيل ال يتم ل مل التع -2

تباعوةيئد صعوبة في إتبار غلغلة مل التعليماتةيوائو مش لة في التمييز الغىمعي بىيل  وا 
 (.(Taylar, et al, 2000 الصوات المفتللة

يوائىىو قصىىورا وارىىحا فىىي الترا يىىب الل ويىىة مىىل ناحيىىة ال ىىم وال يفةيعىىاني مىىل قصىىور  -1
ارىىح فىىي مياراتىىو االئتماعيىىةة يشىىتت انتباىىىو بغىىيولةةيئد صىىعوبة فىىي تىىذ ر التلاصىىيو و 

 (.(Laytoun,2008,154الدقيقة لألشيا 
 (.0011921المثيرات المفتللة. محمود عوط اهللةيئد صعوبة في التمييز البصري بيل  -0
ة فىي تىذ ر يلعب بلعبة معينة فترة  ويلة بىو يتنقىو بىيل اللعىاب بغىرعةة يئىد صىعوب -5 

 اة تبدوت التي يتم ن قيا أماموةتبدو عليو عادة عتمات الري, بش و مغتمر



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

 

001 

اليغىت ي  الغىير علىىى فى  مغىىتقيم و اليىتم ل مىل تحديىىد شىيور الغىىنة ويئىد صىىعوبة  -4
في ن , ال لمات ب ريقة صحيحة حيث يتعرط للعديد مل المش تت التي تتعل, بالن , 

التشىويوة يتحىدث فىي وقىت متىأفر قياغىيا مقارنىة بزمت ىو   الحذف واإلبىداو أو اإلرىافة أو
  (.Caray,2004في مثو غنو 

  مظاىر قصور ميارات الطفل من الناحية قبـل األكاديميـة والمترتبـو عمـو قصـور
 المتغيرات المعرفية:

و تتمثىىو فيمىىا يصىىدر عىىل ال لىىو مىىل غىىلو يات مفتللىىة تتعلىى, بميىىارات ال لىىو فىىي ىىىذا   
ي عبىىىارة عىىىل مئموعىىىة ميىىىارات أو غىىىلو يات تتعلىىى, بىىىالتعرف علىىىى اإل ىىىار وتع غىىىيا فيىىى

الرقىىىام والحىىىروف والشىىى او والتيئ ىىىة الصىىىحيحة والىىىوعي اللونولىىىوئية ويم ىىىل أل نعىىىرط 
 مماىر القصور فييا على النحو التالي 

ال يىىتم ل ال لىىو مىىل معرفىىة الشىى او بغىىيولة ال يىىتم ل مىىل معرفىىة لىىونيل علىىى القىىو  -2
لتمييىىزأي لىىيس بمقىىدوره التلرقىىة بىىيل درئىىات اللىىول اللىىاتح وال ام,. أحمىىد و يىىر قىىادر علىىى ا

 (.6212335عوادة
يفل   البىا بىيل الشى او علىى افىتتف أحئىاة يوائييقىدر علىى التمييىز بىيل الحىروف  -1

 (.Hargrove ,2001 412,اليئا ية المتشابية.  
التمييىىىز بىىىيل الشىىى او يئىىىد صىىىعوبة فىىىي القيىىىام بعمليىىىة عىىىد الرقامةيوائىىىو مشىىى لة فىىىي  -0

 الملتوحة والم لقةةيوائو صعوبة في عد العداد تصاعديا أو تنازليا.
اليىىتم ل مىىل الفىىروج مىىل أي مشىى لة يتعىىرط ليىىا ولىىو  انىىت بغىىي ةة ير قىىادر علىىى  -5

.   التمييز بيل ش و الحرف واغموةاليقدر على إدراك أوئو الشبو واالفىتتف بىيل الشىيا 
 (.0112333ةعبد الباغ  متولي فرر

الىىىوعي الصىىىوتي و تعتبىىىر مشىىى تت الىىىوعي الصىىىوتي أحىىىد أىىىىم المشىىى تت التىىىي تنىىىذر   -4
بوئود   صعوبات القرا ة في وقت الح, ة وال لمةةت البحوث العلمية في الغنوات القليلىة 
المارىىية التىىي تىىدعم ىىىىذا االفتىىراط ويقصىىد بىىالوعي الصىىىوتي قىىدرة ال لىىو علىىىى إدراك أل 
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ا تت ىول مىل أصىوات فرديىة تّ ىول أو تشىّ و تلىك ال لمىة ة ف لمىة  رأس( ال لمة التىي يغىمعي
تت ىىول مىىىثًت مىىل ثتثىىىة أصىىىوات . وال لىىو الىىىذي ال يمتلىىك الىىىوعي الصىىىوتي لىىل يىىىدرك بىىىأل 
ال لمىىة الواحىىدة تت ىىول مىىل عىىدة أصىىوات ولىىل ي ىىول قىىادرًا علىىى فصىىو أصىىوات ال لمىىة ة أو 

 (.0011924غتمةتحديد عدد الصوات في ال لمة الواحدة   ىدى 
ال يغىت ي  ىىؤال  ال لىاو فيىىم أو اغىتفدام المبىادئ الغاغىىية الم لوبىة للىك رمىىوز -6

ال لمىىات ة  مىىثًت عنىىد ت ىىرار مق ىى  صىىوتي معىىيل فىىي عىىدة  لمىىات  مثىىو   قىىامة قىىاوة 
قادة قار ( وليذا فرل مش تت الوعي الصىوتي والمعالئىة الصىوتية تىرتب  بشى و  بيىر 

ة فال لو الىذي ال يىدرك تلىك المبىادئ لىل ي ىول قىادرًا علىى ترئمىة م  مش تت القرا ة 
 (.6511999ل وية في أثنا  عملية القرا ة.   شبو بدرالةال تم الم بور أو الم توب إلى أصوات 
 (2جدول)

 أىم دالالت الخطر عند األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة
 المظاىر المغة

 النما ية
 الدالالت

 الدالالت اإلجتماعية لدالالت الحركيةا قبل األكاديمية

نمو بطئ في  -2
فيم الكممات 

 والجمل.
مشكالت في  -0

 النطق.
صعوبة اتباع  -3

التعميمات 
 البسيطة.

صعوبة تعمم  -4
الكممات 
 الجديدة.

صعوبة التعبير  -5
عن احتياجاتو 

 ورغباتو.
صعوبة في  -6

فيم معاني 
 الكممات.

/ تشتت 2
باه أثناء االنت

االستماع 
 لممعمم.

/ حركة زا ــدة 0
 في الفصل.

/عدم القدرة 3
عمو االستمرار 

في ميمة 
 معينة.
/صعوبة 4

االنتقال من 
فكرة لفكرة 
 جديدة.

 / عف الذاكرة5

صعوبة في معرفة الحروف -
 اليجا ية أو أيام األسبوع.

صعوبة في القدرة عمو -3
 العد والتسمسل.

صعوبة في التفرقة بين -4
المفاىيم األساسية كالحجم 

 والشكل والمون.
أخطاء نوعية شاذة في -5

 اليجاء
مشكالت في التعرف عمي -6

الحروف العد والتعرف عمي 
 األرقام
 مشكالت التمييز السمعي-7
ا طرابات التوجو المكاني -9

. مشكالت في الحركة الدقيقة 
والتي عادة ما تظير في 

 الكتابة

ف  ع -2
التوازن 
 الحركي.

تباك االر  -0
أثناء 
الجري 
والقفز 
 والتسمق

صعوبة  -3
في 
رة القد
عمو 
ربط 

الحذاء 
وتزرير 
 القميص
صعوبة في الرسم أو 

صعوبة في -2
التفاعل واالندماج 

 مع اآلخرين.
الميل لمعب -0

 بمفرده.
يصاب باإلحباط -3

 بسيولة.
صعب القيادة -4

 ومتقمب المزاج.
عي سموك اندفا-5

 متخبط..
اليميل لمبدء في -6

 تكوين صداقات.
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يفتقر إلي رواية قصة 
 مال مة لعمره(.

 تتبع الرسم. مشكالت تمييز الحروف-22

 :العالقة بين صعوبات التعمم النما ية وصعوبات التعمم األكاديمية 
الصعوبات النما ية يقصد بيىا تلىك الصىعوبات التىي تتنىاوو العمليىات ماقبىو ال اديميىة     

Pre-Academic Process  أي أنيىىىا تلىىىك الميىىىارات التىىىي يحتائيىىىا  ىىىو  لىىىو بيىىىدف
 (.(Williams,2009,140 التحصيو في الموروعات ال اديمية.

فل ىىىي يىىىتعلم ال لىىىو ال تابىىىة البىىىد أل ت ىىىول لديىىىو مغىىىبقا ميىىىارات رىىىرورية فىىىي اإلدراك     
والتناغ, الحر ي وفاصة تناغ, حر ة العىيل واليىد والىذا رة وأيرىا يحتىاج لت ىوير ميىارات 

بصىىري والغىىمعي وذا ىىرة غىىمعية وبصىىريةة أفىىرى لتىىتم عمليىىة ال تابىىة إلىىى ت ىىوير التمييىىز ال
ذا عئىىز ال لىىو عىىل ت ىىوير تلىىك الميىىارات أو ارىى ربت تلىىك الومىىا ف بدرئىىة  بيىىرة ولىىم  وا 
يغىىت ي  ال لىىو تعويرىىيا مىىل فىىتو ومىىا ف أفىىرىة عند ىىذ ت ىىول لديىىو صىىعوبة فىىي تعلىىم 

 .(Debeny, 1995 )ال تابة أو التيئ ة أو إئرا  العمليات الحغابية.
يىىارات النما يىىة غىىابقة للميىىارات ال اديميىىةة وتميىىر  ثيىىرا مىىل الصىىعوبات قبىىو وتعتبرالم    

الىىىىىدفوو إلىىىىىى المدرغىىىىىة وتعتبىىىىىر الصىىىىىعوبات النما يىىىىىة ىىىىىىي التىىىىىي يعتمىىىىىد علييىىىىىا التحصىىىىىيو 
يقىوم علييىا النشىا  العقلىي المعرفىي لللىرد ومىل ثىم فىرل أي ال اديمي وتشى و الغىس التىي 

ارىىى راب أوفلىىىو يصىىىيب واحىىىدة أو أ ثىىىر مىىىل ىىىىذه العمليىىىات يلىىىرز بالرىىىرورة العديىىىد مىىىل 
الصىىىىعوبات ال اديميىىىىة ولىىىىذا يم ىىىىل تقريىىىىر أل الصىىىىعوبات النما يىىىىة ىىىىىي منشىىىىأ الصىىىىعوبات 

قىىىات ارتبا يىىىو وعتقىىىات ال اديميىىىة التحقىىىة والغىىىبب الر يغىىىي ليىىىا وقىىىد وئىىىد البىىىاحثيل عت
غببية دالة بيل مغتوى  لا ة العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذا رة والتل ير 
ل أي انحرافىىات  والل ىىة ومغىىتوى التحصىىيو ال ىىاديمي علىىى افىىتتف مغىىتوياتو وم وناتىىو وا 

 (.23321520نيا ية ليذه العمليات تقف فلف صعوبات التعلم ال اديمية فتحي الزياتة
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(إلى التعرف على العتقة بيل الصعوبات 1924ةالمليري متعب دراغة  نواف وقد ت رقت
 ال اديمية والعمليات المعرفية على النحو التالي

 التنبىؤ علىى وقدرتىو المدرغىي االغىتعداد علىى مغىتوى تعىّرفالدراغىة ال اغىتيدفت فقىد  
 قواميىا عينىة علىى أئريىت الدراغة وقدعينة .الرورة أ لاو عند النما ية التعلم بصعوبات

التعلم.إئىرا ات  صىعوبات ذوي مىل 02 مىنيم ال ويىت بدولىة الرورىة أ لىاو مل  لت 20
الدراغة قام الباحث بتصميم أداة لل شف عل صعوبات التعلم النما ية لدى أ لىاو الرورىة 

بصىعوبات  تمثلت مئاالت أربعة فتو مل حددىا وقد المب ر ال شف إلى ( بدولة ال ويت
 الرورىة علييامعلمىة تئيىب عبىارة 55 تمثليىا ة(ائتماعيىة ل ويىةة بصىريةةمعرفيةة حر يىة

 دولوبىنىادرا  -أحيانىا - البىا -دا مىا (2/1/0/5االغىتئابة  مىل مغتويات أربعة رو  في
  ىو ويصىنف ة 44 درئىة وأقىو 119 درئة أعلى ت ول بحيث ع غيةة عبارات أي وئود
 بأنو الب ارية درئات مئمور مل فأقو %69 بنغبة أي قوفأ درئة 201على يحصو  لو
 اعتمدت الدراغة الب اريةة. أدوات تعليمات حغب وذلك النما يةة التعلم صعوبات ذوي مل

 االغتعداد أو الىبة مقياس :ىما الت بي, عملية في ئاىزتيل أداتيل على الحالية الدراغة
 لللىىرا الىىتعلم صىىعوبات لعىى المب ىىر ال شىىف وب اريىىة ة(1994 لمحمىىد للمدرغىىة

 صىعوبات ذوي ال لىاو بىيل المدرغىي االغىتعداد فىي فر, وئود النتا ج (.أميرت1924(
 ىنىاك أل تبىيل  مىا .العىادييل ال لىاو لصىالح وذلىك العىادييلة وال لىاو النما يىة الىتعلم
 الىتعلم وصىعوبات المدرغىي االغىتعداد بىيل 9132 بلى  ارتبىا  بمعامىو ارتبا يىة عتقىة
 بل ىت النما يىة الىتعلم بصىعوبات التنبىؤ علىى المدرغىي قىدرة لتغىتعداد ىنىاك وأل ا يىةةالنم

 .2016 نغبتيا
 ل لاو المعرفي العقلي النمو مغتوى ( على1996دراغة عادو عبداهللة ذلك وقد تعرفت 

 النمىو نمريىة رىو  في العادييل بأقرانيم قياغا التعلم صعوبات لف ر المعرريل الرورة
 ال لاو مل مئموعات ثتث مل الدراغة ىذه عينة وتأللت ة Piaget بيائيو دعن العقلي
 افتيارىم تم حيث ة) 09 = ل ( الشرقية بمحافمة KG-II بالرورة الثانية بالغنة الذ ور
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 للىذ ا ة بينيىو -غىتانلورد مقيىاس( ىىي المغىتفدمة الدوات .المتوغى  المغىتوى مل ئميعا
 الدراغىة ىىذه عنيىا  شىلت التىي النتىا ج وأغىلرت )مح مة إئرا اتتئريبية وف, لعب وأدوات
 فىي المئموعىات ىىذه درئىات رتىب متوغى ات بىيل )9.92  عنىد دالىة فىرو, وئىود عىل

 المئموعىة بىيل ) 9.92 عنىد دالىة اللىرو,  انىت حيىث المعرفىي العقلىي النمىو افتبىار
 أو الىوعي ميىارات قصىور ( الولىى المئمىوعتيل مىل و ىو ناحيىة مىل )العىادييل(الثالثىة
 علىى التعىرف ميىارات قصىور ( والثانيىة )الحىروف علىى والتعىرف اللونولىوئية اإلدراك
 فىي الثالثىة المئموعىة لصىالح وذلىك أفىرى ناحيىة مىل حىدة علىى  ىو ) والشى او الرقىامة
 ت ل لم العقلي النمو مغتوى في والثانية الولى وعتيل المئم بيل اللرو, أل  ما.الحالتيل

 العقلي. النمو مغتوى في بينيما دالة فرو, وئود عدم يعني ما وىو صا يةإح داللة ذات
ومل ماغب, تغتنتج الباحثة أل العتقة بىيل الصىعوبات النما يىة والصىعوبات ال اديميىة    

ىي عتقة  ردية بش و  بيىر ف لمىا لىم يوئىد لىدى ال لىو صىعوبات نما يىة  لمىا قلىت لديىو 
 أغباب الصعوبات ال اديمية.

  ات تحديد وتقييم وتعديل سموك األطفال المعر ين لمخطر في مرحمـة ماقبـل خطو
 المدرسة:

( إلىىى أل ىنىىاك ثمانيىىة ف ىىوات أغاغىىية لتحديىىد Lerner ,1993,267يشىىير ليرنىىر      
 وتقييم ال لاو ذوي صعوبات التعلم في غل ما قبو المدرغة 

يل يحتىىىائول إلىىىى فىىىدمات الشىىىعور بالمشىىى لة  وذلىىىك مىىىل فىىىتو التنبىىىؤ بال لىىىاو الىىىذ( 2)
التربيىىىىة الفاصىىىىةةعندما ي ىىىىول الغىىىىلوك  يىىىىر عاديىىىىاةوتمير لىىىىدييم مشىىىى تت نما يةةتشىىىىير 

 برحالتيم إلى اللرز.
تتمثىىو فىي تحديىىد ال لىىاو الىذيل يعىىانول مىىل صىىعوبات   Locatingمرحلىة التحديىىد    (0)

 لة ائتماعيىة وليس مل الميم أل ي ونوا في مدرغة نماميىةة ويعتبىر ذلىك فىي حىد ذاتىو مشى
 تت لب زيادة في وعي الفراد مل فتو وغا و اإلعتم المفتللة.
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تتمثىىو فىىي تحديىىد ال لىىاو ممىىل يشىىك بوئىىود مشىى لة Screening مرحلىىة المغىىح    (3)
لىىىىدييم ويحتىىىىائول إلىىىىى فىىىىدمات التربيىىىىة الفاصىىىىةة أو ممىىىىل لىىىىدييم القابليىىىىة للتعىىىىرط لتلىىىىك 

نواتة علىىى أل ي ىىول التقيىيم قصىىيرا وغىىريعا غى 0 6المشى تت وذلىىك بالنغىبة لأل لىىاو مىىل 
ومترىىمنا الميىىارات الغىىمعية والبصىىرية والحر يىىةة والن ىى, والل ىىةة وميىىارات العنايىىة بالىىذات 

 والنرج االئتماعي/ االنلعالي والنمو المعرفي.
تيدف ىذه المرحلة إلى تحديد مدى القصىور لىدى  Diagnosingمرحلة التشفيط    (4)

مشى تت ال لىو تحتىاج إلىى بىرامج تىدفو عتئيىة ووقا يىة تىتت م مى   ال لو وما إذا  انىت
  بيعة تلك المش تت ونوعيتيا.

وتر ز ىذه المرحلة على تحديىد المىدفتت والمفرئىات  Evaluatingمرحلة التقييم    (5)
 والح م على  

 ددة.. ما إذا  ال ال لو يحتاج إلى برامج التربية الفاصة بصورة مغتمرة أو للترة مح أ
. تحديد مدى تقدم ال لو في البرنامجة وما ىي الميارات التىي تعلميىا والتىي يحتىاج إلىى  ب

 تعلميا في المرحلة التحقةة وعلم الف   المغتقبلية للتدفو.
تف ىىىىي  البرنىىىىامج  وذلىىىىك مىىىىل فىىىىتو التعىىىىرف علىىىىي مغىىىىتوي الدا ةيم ىىىىل تحديىىىىد أي ( 6)

 يف يم ل ت وير البرامج التربوية اللردية؟.المنا , تحتاج إلى برامج التربية الفاصةةو 
مراقبىىىة الدا   وذلىىىك مىىىل أئىىىو للتعىىىرف علىىىي مىىىدي تم ىىىل ال لىىىو مىىىل أدا  الميىىىارات  (7)

الئديىىدةةوىو أدا  ال لىىو يعبىىر عىىل التقىىدم المغىىتمر؟وذلك  نتيئىىة لألنشىى ة الموئىىودة فىىي 
 برامج التدفو المب ر.

ج التدفو المت مةةومدي تأثيرىا علي ال لاو تقييم البرنامج  وذلك لتحديد نوعية برام (8)
 واآلبا ةوىو أررت تلك البرامج اآلفريل بالفدمات التي تقدميا.

( نموذئىىىىىا لىميىىىىىة المقىىىىىاييس التشفيصىىىىىية 1921دراغىىىىىة  ئىىىىىتب مصىىىىىباحةوقىىىىىد قىىىىىدمت  
المغىىىتفدمة فىىىي مرحلىىىة ريىىىاط ال لىىىاو للتعىىىرف علىىىى أوئىىىو القصىىىور لىىىدييم علىىىى النحىىىو 

الدراغىىىىة إلى بنىىىىا  مقيىىىىاس تشىىىىفيط التتميىىىىذ ذوي صىىىىعوبات الىىىىتعلم  التىىىىالي  فقىىىىد ىىىىىدفت
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تلميىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىل أقغىىىىىىىىىام التربيىىىىىىىىىة  16النما يةةعينىىىىىىىىىة الدراغىىىىىىىىىة ت ونت عينىىىىىىىىىة الدراغىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىل
الفاصةةإئرا ات الدراغة وأدواتيا صمم الباحث مقياس لتشفيط صعوبات التعلم النما ية 

ةالتل يرةالل ىىة الشىىلييةةولقد مىىر بنىىا  فىىي المئىىاالت الفمىىس التالية اإلنتباهةاإلدراكةالىىذا رة 
المقياس بالنواحي التالية تعييل الفاصية المراد قياغيا الئوانب النما ية(ةتحديد اليىدف مىل 
المقياسةتحليىىىىىىو الفاصىىىىىىية إلىىىىىىى وقىىىىىىا   غلو يةةتقغىىىىىىيم الفاصىىىىىىية الغىىىىىىلو ية إلىىىىىىى أبعىىىىىىاد 

حىىث علىىى مئموعىىة ومئىىاالتةثم أفيىىرا تحديىىد مىىادة المقيىىاس وشىى و البنودة مىىا ارىى ل  البا
مىىىل الداوت والمقىىىاييس عنىىىىد تصىىىميم بنىىىىود ىىىىذا المقيىىىاس وىي محىىىىك الىىىدليو التشفيصىىىىي 
االحصىىىىا ي الرىىىى راب نقىىىىط االنتباهةب اريىىىىة الصىىىىعوبات النما يىىىىة للتحىىىىي الزياتةنتىىىىا ج 
الدراغىىىىة أثبتت الدراغىىىىة فعاليىىىىة المقيىىىىاس المغىىىىتفدم فىىىىي التعىىىىرف وتحديىىىىد أىىىىىم الصىىىىعوبات 

 ليا ال لاو ذوي الصعوبات النما ية.النما ية التي يتعرط 
 تشىفيط مقيىاس أو أداة ايئىاد ( إلىى1924 مىا وقىد ىىدفت دراغىة  ال ىاىر مئىدية  

 مئاو في الدا  ئودة وتحقي, والتقييم التشفيط فدمات  لاية مغتوى تحغيل في يغاىم
 رغىة ا الىد ىىدفت وقىد.معرفتىو إلىى الفصىا ي ييدف الذي الغلوك رط ا أر عل ال شف

 فىي النما يىة الىتعلم صىعوبات ذوي التتميىذ تشىفيط مقيىاس  )تصىميم( بنىا  لىىإ
 مل عينة على .الشليية الل ة التل يرة الذا رةة ركة ا اإلد االنتباهة :وىي مئاالتياالفمغة

 .الفاصة الل ات ذوي مل التعلم صعوبات ذوي لل التربية الفاصةة أقغام مل تلميذا 02
 قابت بذلك لي ول وثبات صد, مل الغي ومترية للمقياس الفصا ط رب  إلى وتوصلت
 .لئلو صمم الذي الميدال في لتغتفدام
 الشىا عة النما يىة الىتعلم صىعوبات تشىفيط(إلىى (1993 الشىميري ة  دراغىة   ما وىىدفت

 ) الرورة أ لاو عند
 :وترئ  أىمية ىذه الدراغة إلى تعزة مدينة في الدراغة ىذه أئريت

 مدينة في الرورة أ لاو عند الشا عة النما ية التعلم صعوبات لتشفيط ةيب ار  بنا  /2
 - .تعز
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 ( النىور لتمييىز وفقىا الرورىة أ لىاو عنىد الشىا عة النما يىة الىتعلم صىعوباتب التعريىف /1
ناث ذ ورة  . تعز مدينة في )وا 

 نتىا ج الرورىة.و  انىت أ لىاو عنىد الشىا عة النما يىة الىتعلم صىعوبات علىى التعىرف /0
 : التي لدراغةا

 وقد  %23  ىي عا بش و الرورة أ لاو عند النما ية التعلم صعوبات شيور نغبة -2-
 الرورىةأ لاو عنىد وانتشىارا شىيوعا الصىعوبات أ ثىر ةيالبصىر  النما يىة الصىعوبات ئىا ت
 %41وبل ت المعرفية الصعوبات تلييا % 11  نغبتيا بل ت حيث
 فىي واإلنىاث الىذ ور متوغ ات ( بيلٌ 9194  وىمغت عند التوئد فرو, دالة احصا يا -1
 . النما ية التعلم صعوبات-

 و قد استفادت الباحثة من العرض السابق لالطار النظري والدراسات السابقة فيما يمي: 
أل صىىىعوبات الىىىتعلم النما يىىىة لىىىدى أ لىىىاو الرورىىىة تتمثىىىو فىىىي صىىىعوبات االنتبىىىاه  -2

 والذا رة واإلدراك .
 ل مب ر أمر ميم لل شف المب ر عل صعوبات التعلم.أل تقييم ال لاو في غ -1
أنو يم ل التعرف على أ لاو الرورة مل فتو الغلو يات التىي يميرونيىا أثنىا   -0

 النش ة.
افتيىىار عينىىة الدراغىىة فىىي رىىو  تحديىىد الدراغىىات الغىىابقة للعمىىر الىىذي يم ىىل فيىىو  -5

 تشفيط ال لاو المعرريل للصعوبات التعليمية.
تشىىىىفط الئانىىىىب النمىىىىا ي وماقبىىىىو ال ىىىىاديمي واإلئتمىىىىاعي  تصىىىىميم بنىىىىود ب اريىىىىة -4

 الغلو ي.
التأ يىىىىد علىىىىى العتقىىىىة القويىىىىة بىىىىيل الصىىىىعوبات النما يىىىىة والقصىىىىور فىىىىي الميىىىىارات  -6

 ال اديمية.
مىىىل فىىىتو مىىىا تىىىم التعىىىرف عليىىىو مىىىل معلومىىىات حىىىوو الىىىذا رة ة االنتبىىىاه واإلد راك  -1

الثتث مل العمليات المعرفية  ومدى أىميتيا للعقو البشرية توصلنا أنو تعتبر ىذه
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ىىىي الم ىىول المعرفىىي العمليىىاتي ال ثىىر تىىأثيرا فىىي تنشىىي  النمىىام عنىىد أي شىىفط 
وي ىىول أ ثىىر نشىىا ا عنىىد ال لىىاوة إذ ىىىي تلعىىب دور وميلىىي ئىىد ىىىام فىىي نمىىام 
ا تغىىىىىاب المعرفىىىىىو بئميىىىىى  أنواعيىىىىىا أي أنيىىىىىا الغىىىىىاس الىىىىىذي تقىىىىىوم عليىىىىىو الئانىىىىىب 

 التحصيلي لتنغال فيما بعد.
 الدراسة إجراءات
 :اجراءات الدراسة فيما يمي وتتمثل
(تلميذ وتلميذه مل تتميذ مرحلة رياط 206 وت ونت عينة الدراغة مل الدراسة عينة :أوال

وبعىىىد ت بيىىى,  22/1923ال لىىىاو  عينىىىة اغىىىت تعية مىىىل مدرغىىىة  لرصقرالرغىىىمية لل ىىىات
  للة مل تتميذ رياط ال لاو.( لو و 54الدوات تم التوصو إلى عينة الدراغة والتي بل ت 

تعتمىىد الدراغىىة علىىى المىىنيج الوصىىلي الشىىبو التئريبىىي بت بيىى, أدوات  ثانيــا:مني  الدراســة:
 التوصو إلى نتا ج حوو فرريات الدراغة المع اه.الدراغة على العينة المغتيدفة مل أئو 

 الدراسة ثالثا:فروض
 :التالية اللروط صيا ة نايم ن الغابقةة والدراغات النمري اال ار رو  في
/ يم ل تشفيط ال لاو المعرريل للصعوبات التعليمية في مرحلة رياط ال لاو مل 2

 فتو اغتفدام أداة مفصصة لذلك.
/ يم ىىل بال لىىاو المعررىىيل للصىىعوبات التعليميىىة مىىل القصىىور فىىي المؤشىىرات المعرفيىىة 1

اه واإلداراك والىذا رة  عمليىات مل فتو درئات ال لاو على ب ارية االفتبارات فىي االنتبى
 معرفية نما ية أغاغية

 
 رابعا:أدوات الدراسة:

قامت الباحثة بت بي, مئموعة مل الدوات قبو ت بي, ب ارية الدراغة الحالية وتتمثو تلك 
 الدوات فيما يأتي 
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  محمىىىىىىىىود أبىىىىىىىىو  مقيىىىىىىىىاس غىىىىىىىىتانلورد بينيىىىىىىىىو للىىىىىىىىذ ا  الصىىىىىىىىورة الفامغىىىىىىىىة  تعريىىىىىىىىب -2
 (.1922/النيو

 (.1996 تعريب  عزة عبدا لعزيز/ لينوي للميارات النلس ل ويةمقياس إ -1
 المصىرية لألغىرة الم ىور والثقىافي واالقتصىادي االئتمىاعي المغىتوى مقيىاس -0

 (.1999فليو/ بيومي اعداد محمد
ب اريىىىىة افتبىىىىارات للتعىىىىرف علىىىىى أ لىىىىاو الرورىىىىة المعررىىىىيل لف ىىىىر صىىىىعوبات  -5

 التعلم إعداد / الباحثة(.
 تشخيص األطفال المعر ين لمصعوبات التعميمية:خطوات بناء بطارية 

حىىىىددت الباحثىىىىة ف ىىىىوات بنىىىىا  المقيىىىىاس فىىىىي الف ىىىىوات التاليىىىىة قامت الباحثىىىىة بمرائعىىىىة   
مىىىاتوافرمل دراغىىىات نمريىىىة وت بيقيىىىة ر ىىىم قلتيىىىاة إلعىىىداد ب اريىىىة افتبىىىارات للتعىىىرف علىىىى 

 :إلئرا ات التاليةالرورة المعرريل للصعوبات التعليمية قامت الباحثة بتحديد ا أ لاو
 اليدف من البطارية:

قامىىىت الباحثىىىة بتصىىىميم ىىىىذه الب اريىىىة والتىىىي تغىىىتفدم للتشىىىفيط وللتعىىىرف علىىىى أ لىىىاو   
(غىىىىنوات. و أثنىىىىا  تصىىىىميم 6-4الرورىىىىة المعررىىىىيل لف ىىىىر صىىىىعوبات الىىىىتعلم مىىىىل عمىىىىر 

 الب ارية روعيت اإلئرا ات اآلتية 
 أوال  بنا  الب ارية في صورتيا الولية. 
 ا  عرط المقياس على المح ميل.ثانيً  
 ثالثًا  التئريب المبد ي للمقياس.  

 رابًعا  الفصا ط الغي ومترية للمقياس .
 

 وفيما يمي عرض لمخطوات السابقة: فامًغا  الصورة النيا ية للمقياسة
 أوال : بناء البطارية في صورتيا األولية:
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ال المعر ين لمصـعوبات التعميميـة في سبيل تحقيق ىذه الصورة األولية لبطارية األطف  
 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:

اغتلادت الباحثة مل ا تعيا على اإل ار النمري ومئموعة مل الدراغىات الغىابقة  -أ   
والتىىىىىي تناولىىىىىت الفصىىىىىا ط المعرفيىىىىىة ومىىىىىا قبىىىىىو ال اديميىىىىىة والغىىىىىلو ية ل لىىىىىاو الرورىىىىىة 

 ,Taylor) ( ودراغىة (Lerner, 2003دراغىةمعررىيل لف ىر صىعوبات الىتعلم مثىو  ال
 ,Smith( ودراغة   (Jacobson, 2001ودراغة  (Kuang, 2007) ودراغة  (2000,

Susan, 2008 ودراغىة )Francis , 2014).  ودراغىة)Kyttala, 2008ودراغىة ) 
Mastropier, 2003) ودراغة ) (Laytoun, 2008) , ودراغةHogan,2005),.) 

المقـاييس التـي تناولـت تشـخيص صـعوبات تعمـم أطفـال  اطالع الباحثة عمو بعض  -ب
 الرو ة مثل:

 (.   2333ب ارية تشفيط صعوبات التعلم للتحي الزيات    -
 (.2335قا مة ال شف المب ر على صعوبات التعلم النما ية لحمد عواد  -
 .2333افتبار االغتعداد المدرغي ل لاو الحرانة والرورة احمد عواد ة  -
 .2333. تعريب منيرة فالد 2339ب ر إعداد   وفمال و وفمال ب ارية ال شف الم -
مقياس م ارثية للقدرات المعرفّيةة ويم ُل ت بيُقو على ال لاو الص ار مل عمر  -

114 - 214. 
وفىىي رىىو  اإل ىىار النمىىرية والمقىىاييس غىىاللة الىىذ رة تىىم تحديىىد الصىىورة النيا يىىة للب اريىىة 

ررىىىىىيل للصىىىىىعوبات التعليميىىىىىةةو تترىىىىىمل الفاصىىىىىة بىىىىىالتعرف علىىىىىى أ لىىىىىاو الرورىىىىىة المع
(عبىىىىىارة تقىىىىىىيس النىىىىىواحي ال اديميىىىىىة وماقبىىىىىىو   295(مقىىىىىاييس  فرعيىىىىىىة بمئمىىىىىو   3عىىىىىدًد 

ال اديميىىة والنىىواحي االئتماعيىىة والغىىلو ية  ليىىؤال  ال لىىاو ويشىىمو  ىىو مقيىىاس عىىددا مىىل 
عىىاد العبىىارات وعىىدًدامل االغىىتئابات ةومىىل فىىتو مىىا غىىب, توصىىلت الباحثىىة إلىىى ورىى  الب

البعىىىىىد االئتمىىىىىاعي  –البعىىىىىد ماقبىىىىىو ال ىىىىىاديمي –النمىىىىىا ي البعىىىىىد التاليىىىىىة للب اريىىىىىة الحالية 
 والغلو ي(.
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 ثانيا: عرض البطارية عمو المحكمين:
بنىىاً  علىىى مىىاتم فىىي الف ىىوات الغىىابقة لتصىىميم الب اريىىة وبنىىا  علىىى التعريلىىات اإلئرا يىىة   

مئموعة مل العبارات التي تتناغىب الفاصة ب و مقياس مل مقاييس الب ارية أم ل ور  
م  البعاد وىدف المقياسة ثم تم عرريا على مئموعة مل المح ميل مل أغاتذة الصحة 

 (ة وذلك للح م على المقياس مل حيث 2النلغية وعلم النلس والتربية الفاصة ملح,
  .تحديد مدى مت مة المقياس لتحقي, اليدف منو 
  .تحديد غتمة صيا ة العبارات 
 افة العبارات التي يرول أنيا ت مو اليدف.إر 
 .مدى مناغبة العبارات لأل لاو عينة الدراغة 

( عبىىارةة 229و ىىال المقيىىاس عنىىد عررىىو علىىى المح مىىيل فىىي صىىورتو الوليىىة م وًنىىا مىىل 
 وقد ُروعي إعداد وصيا ة العبارات  ما يلي 

 الل ىىىىة  اغىىىىتفدمت عبىىىىارات وارىىىىحة  يىىىىر  امرىىىىة ومليومىىىىةة  مىىىىا لىىىىم تترىىىىمل -2
مصىىى لحات فنيىىىة  يىىىر مألوفىىىة فقىىىد روعىىىي أل ت ىىىول تلىىىك العبىىىارات فىىىي مغىىىتوى فيىىىم 

 ال لو حتي يغت ي  تغئيو االغتئابات الصحيحة.
ترميل العبارات ف رة واحدة  فقد تم صيا ة  و عبارة مل عبارات المقياس بحيث  -1

ال تترىىىىمل إال ف ىىىىرة واحىىىىدة فقىىىى ة و أل ت ىىىىول صىىىىيا ة العبىىىىارات مرتب ىىىىة بىىىىالتعريف 
 ئرا ي في صورة مبغ ة وغيلة.اإل
عىىدم التحيىىز فىىي العبىىارات  فقىىد صىىي ت بصىىورة ال تىىوحي برئابىىة معينىىةة فقىىد ينشىىأ  -0

 عبارات تحمو معنى التأييد أو المعاررة. التحيز نتيئة الغتفدام
  

وبعد أل قام المح مول بتح ىيم الصىورة الوليىة للمقيىاسة قامىت الباحثىة بحغىاب  -5
العىىدد ال لىىي ÷ يىىاس مىىل المعادلىة اآلتيىىة  ت رار االتلىا, التقىدير ال مىىي لملىردات المق

 (.       299× للمح ميل 
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 أغلرت نتيئة التح يم على التي 
بعد حغاب نغبة االتلا, قامت الباحثة بحذف العبىارات التىي  انىت نغىبة االتلىا, فييىا أقىو 

ل تابةةماقبو %وشمو ىذا الحذف في مقاييس اإلدراكةالل ة الشلييةةالتل يرةما قبو ا19مل
(عبارات بمعدو عبارة واحدة فق  في  ىو مقيىاس 6الحغاب(ةوبل  عدد العبارات المحذوفة  

فرعىىىية وعقىىىب االنتيىىىا  مىىىل التح ىىىيم تىىىم إئىىىرا   افىىىة التعىىىديتت التىىىي اتلىىى, علييىىىا معمىىىم 
 المح ميل في بعط مقاييس الب ارية مل حذف بعط العبارات .

الب اريىة بعىد عمليىة التح ىيم وحىذف العبىارات  ومل فتو ماغب, يترح أل عىدد عبىارت  
 (عبارة في ئمي  أبعاد الب ارية.295( التي لم يتل, علييا أصبحت 6او 

 إعداد تعميمات المقياس: 
التىىىي تُقىىىدم بيىىىا التعليمىىىاتة فقىىىد قامىىىت  ال ريقىىىةيعتمىىىد صىىىد, االغىىىتئابات وثباتيىىىا علىىىى   

 اتة وتتمثو ىذه الف وات فيما يلي الباحثة برتبار الف وات التالية في إعداد التعليم
 اغتفدام ل ة غيلة ووارحة وعبارات قصيرة. –
 توريح  يلية تغئيو االغتئابة في المقياس. –
 التأ يد على أل افتيار االغتئابة بدقة غوف يغاعد على تحقي, أىداف البحث. –
التأ يىىد علىىى أل المعلومىىات التىىي يىىدلي بيىىا اللىىرد غىىت ول فىىي يىىد أمينىىةة ولىىل يىىتم  –
 تفداميا إال ب رط البحث العلمي فق .اغ

 ثالثًا: التجريب المبد ي لممقياس:
قامت الباحثىة بتقنىيل الب اريىة المغىتفدمة فىي الدراغىة الحاليىة وذلىك مىل فىتو ت بيقيىا    

(  لو و للىة مىل أ لىاو مرحلىة ريىاط ال لىاو والملتحقىيل بمدرغىة 54على عينة قواميا 
دارة ىييىىىا التعليميىىىة بمحافمىىىة الشىىىرقية وتراوحىىىت أعمىىىارىم الشىىىبراويل النموذئيىىىة والتابعىىىة إل

( غنواتة وتم التئريب المبد ي بيدف معرفة مىدى صىتحية المقيىاس وعباراتىو 6-4مابيل 
حتى يتغنى للباحثىة ت بيقىو بعىد ذلىك علىى عينىة الدراغىة التئريبيىةة وقىد راعىت الباحثىة أل 

ة للدراغىة مىىل حيىث المغىتوي االئتمىىاعي ت ىول العينىة االغىت تعية مماثلىىة للعينىة الغاغىي
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البصىىىريةةودرئة ال لىىىو علىىىى -واالقتصىىىادية درئىىىة ال لىىىو علىىىى مقيىىىاس الىىىذا رة الغىىىمعية
 مقياس الميارات قبو ال اديميةة والعمر الزمنية ومغتوى الذ ا  

 رابعا: الخصا ص السيكومترية لمبطارية:
غىت تعية علىى المقيىاس فىي تم حغاب صد, المقياس وثباتو مل فىتو درئىات العينىة اال

 صورتو المبد ية على النحو التالي 
 االتساق الداخمي: (2)
 ودرئات البعادة علي النحو التالي تم حغاب معامتت االرتبا  بيل درئات الملردات    

( يورىىح معىىامتت االرتبىىا  بىىيل درئىىات 1الم ىىول النمىىا ي  الئىىدوو التالي ئىىدوو ( أ 
 بعاد اللرعية نتا ج االتغا, الدافلي  ملردات الم ول النما ي ودرئات ال

 (0جدول )
معامالت االرتباط بين درجات مفردات المكون المكون النما ي ودرجات األبعاد الفرعية 

 طفل( 45)ن= 
 االنتباه الذاكرة اإلدراك المغة الشفيية التفكير

معامل 
معامل  الرقم االرتباط

معامل  الرقم االرتباط
معامل  الرقم االرتباط

معامل  الرقم الرتباطا
 الرقم االرتباط

2.702** 49 2.635** 37 2.625** 05 2.535** 23 2.674** 2 
2.722** 52 2.653** 38 2.544** 06 2.632** 24 2.800** 0 
2.623** 52 2.726** 39 2.609** 07 2.689** 25 2.633** 3 
2.645** 50 2.764** 42 2.634** 08 2.576** 26 2.750** 4 
2.386* 53 2.489** 42 2.636** 09 2.730** 27 2.498** 5 
2.687** 54 2.495** 40 2.673** 32 2.638** 28 2.667** 6 
2.704** 55 2.678** 43 2.544** 32 2.754** 29 2.723** 7 
2.675** 56 2.505** 44 2.720** 30 2.660** 02 2.760** 8 
2.572** 57 2.652** 45 2.437* 33 2.552** 02 2.543** 9 
2.052 58 2.622** 46 2.536** 34 2.630** 00 2.480** 22 

  2.292 47 2.656** 35 2.622** 03 2.634** 22 
  2.002 48 2.022 36 2.406** 04 2.707** 20 

 

 ة9.92** داو عند مغتوى      9.94* داو عند مغتوى 
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إحصا يًاة عدا العبارات التي يترح مل الئدوو أل ئمي  معامتت االرتبا   دالة   
 ( فيي عبارات  ير دالة لذلك يئب حذفيا.42152151106حملت أرقام 

( يورح معامتت 0 ب( الم ول ما قبو ال اديمي  الئدوو التالي يورح  ئدوو
االرتبا  بيل درئات ملردات الم ول ماقبو ال اديمي ودرئات البعاد اللرعية نتا ج 

 االتغا, الدافلي 
 (3) جدول

معامالت االرتباط بين درجات مفردات مكون ما قبل األكاديمي ودرجات األبعاد الفرعية 
 طفل( 45)ن= 

 ماقبل القراءة ما قبل الكتابة

 الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط

29592** 28 29429** 23 29539** 8 29455** 2 
29620** 29 29563** 24 29536** 9 29602** 0 
29587** 02 29332* 25 29729** 22 29725** 3 
29560** 02 29606** 26 29620** 22 29304* 4 
29032 00 29508** 27 29459** 20 29478** 5 

 
29548** 6 
29622** 7 

 ماقبل الحساب
29549** 30 29504** 09 29673** 06 29563** 03 
29623** 33 29502** 32 29563** 07 29302* 04 
29256 34 29456** 32 29302* 08 29624** 05 

 2.22** دالة عند مستوي        2.25* دال عند مستوي 
يترح مل الئدوو أل ئمي  معامتت االرتبا   دالة إحصا يًاةعدا العبارات التي حملت   

 (فرنيا  ير دالة لذلك يئب حذفيا.11105أرقام 
  ارتبا  أبعاد المقياس بالدرئة ال لية الئدوو التالي يورح ج( المكون االجتماعي:)

 ( 4جدول ) 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

014 

معامالت االرتباط بين درجات مفردات المكون االجتماعي والدرجات الكمية 
 لممكون)محذوفًا منيا درجة المفردة(

معامل 
معامل  الرقم االرتباط

معامل  الرقم االرتباط
ل معام الرقم االرتباط

معامل  الرقم االرتباط
 الرقم االرتباط

29687** 27 29600** 23 29587** 9 29528** 5 29649** 2 
29620** 28 29546** 24 29502** 22 29602** 6 *29544 0 

  29682** 25 29622** 22 29667** 7 29625** 3 
 29592** 26 2.556** 20 29620** 8 29589* 4 

 2922** دال عند مستوى         2.25* دال عند مستوى 
 ( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصا ًيا,فمم يتم أي حذف فييا.4يت ح من الجدول)

 Test Reliability( ثبات المقياس:3)
 لىو و للة(ةواغىتفدمت 54تم ت بي, المقياس على العينىة االغىت تعية  الم ونىة مىل    

 وُحغب الثبات بعدة  ر,  ما يلي ( Spss الباحثة في حغاب الثباتةالبرنامج اإلحصا ي
معامىىىو أللىىىا   رونبىىىاخ(  ُحغىىىب معامىىىو أللىىىا للب اريىىىة   ىىىوة ثىىىم ُحغىىىىبت  -

 معامتت أللا م  حذف درئة  و ملردة(ةوالنتا ج  ما يلي 
ة والئىىدوو 91620 أ( الم ىىول النمىىا ي  ُحغىىب معامىىو أللىىا للم ىىول   ىىوة و انىىت قيمتىىو   

 أللا م  حذف درئة الملردة. ( يورح معامتت4التالي  ئدوو
 (5جدول ) 

 طفل(. 45يو ح معامالت ألفا ) مع حذف درجة المفردة ( لممكون النما ي)ن=    
عامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

 معامل ألفا
مع حذف درجة 

 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

29647 49 29609 37 29639 05 29668 23 29677 2 
29669 52 29637 38 29654 06 29654 24 29668 0 
29662 52 29608 39 29663 07 29658 25 29659 3 
29674 50 29598 42 29604 08 29636 26 29678 4 
29677 53 29647 42 29676 09 29672 27 29679 5 
29675 54 29670 40 29602 32 29660 28 29676 6 
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عامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

 معامل ألفا
مع حذف درجة 

 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

29597 55 29643 43 29682 32 29654 29 29655 7 
29656 56 29682 44 29609 30 29647 02 29672 8 
29643 57 29653 45 29677 33 29663 02 29668 9 
29042 58 29664 46 29592 34 29662 00 29603 22 

 29322 47 29603 35 29656 03 29604 22 
 29092 48 29003 36 29674 04 29682 20 

يترىىح مىىل الئىىدوو أل ئميىى  معىىامتت أللىىا   مىى  حىىذف درئىىة الملىىردة( أقىىو مىىل أوتغىىاوي 
معامىىىو أللىىىا للم ىىىول وىىىىو مىىىا يىىىدو علىىىى ثبىىىات المقياسةماعىىىدا العبىىىارات التىىىي تحمىىىو أرقىىىام 

ئىىىىىدوو أل ئميىىىىى  ( فيىىىىىي  يىىىىىر دالىىىىىة لىىىىىذلك يئىىىىىب حذفيا.يترىىىىىح مىىىىىل ال42152151106 
معامتت أللا  م  حذف درئة الملردة( أقو مىل أوتغىاوي معامىو أللىا للم ىول وىىو مىا يىدو 

( فيىىي  يىىر دالىىة 42152151106علىىى ثبىىات المقياسةماعىىدا العبىىارات التىىي تحمىىو أرقىىام  
 لذلك يئب حذفيا.

الم ول ما قبو ال اديمي   ُحغب معامو أللا للم ول   وة و انت قيمتىو  ( ب 
( يورىىىىح معىىىىامتت أللىىىىا مىىىى  حىىىىذف درئىىىىة 6ة والئىىىىدوو التالي ئىىىىدوو91643  

 الملردة.
 
 
 
 
 
 

 (6جدول )
 طفل( 45قبل  األكاديمي)ن= يو ح معامالت ألفا )مع حذف درجة المفردة( لممكون ما  
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ويترح مل الئدوو أل ئمي  معامتت أللا   م  حذف درئىة الملىردة ( أقىو مىل أوتغىاوي 

( حيىث 05111معامو أللا للم ول وىىذا يعنىي أنيىا ثابتوةماعىدا العبىارات التىي تحمىو أرقىام 
 درئة معامو أللا لذلك يئب حذفيا.إنيا  انت بعيدة بدرئة  بيرة عل 

ة 91110   ُحغىىىب معامىىىو أللىىىا للم ىىىول   ىىىوة و انىىىت قيمتىىىو   )ج( المكـــون االجتمـــاعي
 ( يورح معامتت أللا م  حذف درئة الملردة.1والئدوو التالي ئدوو

 
 
 
 
 
 

 (7جدول )
 طفل(. 45يو ح معامالت ألفا ) كرونباخ ( لممكون االجتماعي )ن= 

ــــا مــــع حــــذف درجــــة  معامــــل ألف
 المفردة

معامــل ألفــا مــع حــذف درجــة  الرقم
 المفردة

ـــا مـــع حـــذف  الرقم معامـــل ألف
 ردةدرجة المف

 الرقم

29632 03 29632 23 29607 2 
29636 04 29636 24 29638 0 
29635 05 29630 25 29629 3 
29632 06 29639 26 29638 4 
29640 07 29637 27 29640 5 
29654 08 29609 28 29642 6 
29636 09 29633 29 29646 7 
29647 32 29630 02 29648 8 
29645 32 29634 02 29634 9 
29639 30 29442 00 29639 22 
29642 33   29636 22 
29432 34   29640 20 
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معامل ألفا مع 
ف درجة حذ

 المفردة
رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

معامل ألفا مع 
حذف درجة 
 المفردة

رقم
ال

 

29724 
2
7 29728 23 29726 9 29702 5 29687 2 

2,722 2
8 

29727 24 29729 22 29702 6 29720 0 

  29694 25 29723 22 29689 7 29702 3 
  29698 26 29726 20 29695 8 29699 4 

يت ح من الجدول السابق أن جميع معامالت ألفا ) مع حذف درجة المفردة ( أقل من 
 أوتساوي معامل ألفا لممكون مما يدل عمو ثباتيا. 

 :نتا   الدراسة 
 تتمثو نتا ج الدراغة الحالية فيمايلي    

أولىىى نتىىا ج دال ىىو نئىىاح ىىىذه الدرغىىة فىىي أل ىىىدف الدراغىىة الغاغىىي قىىد ئىىا ت  -2
تحقىىىىى, حيىىىىىىث تىىىىىىم تصىىىىىميم ب اريىىىىىىة التعىىىىىىرف علىىىىىى أ لىىىىىىاو الرورىىىىىىة المعررىىىىىىيل 

وئىىا ت عبىىارات ومئىىاالت الب اريىىة شىىاملة ووافيىىة مىىل  افىىة  لف رصىىعوبات الىىتعلم
 المئاالت وىو ماأ دتو أرا  المح ميل ونتا ج الت بي,.

الدراغىىىة تمتىىى  الب اريىىىة بدرئىىىة صىىىد, وثبىىىات عىىىالييل فقىىىد تىىىم  مىىىا أميىىىرت نتىىىا ج  -1
نمىىا مىىل فىىتو عىىدة  ىىر, تمثلىىت  حغىىاب الصىىد, لىىيس مىىل فىىتو  ريقىىة واحىىدة وا 
في حغاب الصد, ب ريقة الصد, الماىري وذلك باالعتماد على تح ىيم المقيىاس 
 مىىل فىىتو آرا  أغىىاتذة التربيىىة الفاصىىة والصىىحة النلغىىية والىىذيل أشىىادوا بالب اريىىة

 ما تىم حغىاب الصىد, للملىردات وذلىك ل ىو م ىول مىل م ونىات الب اريىة 92  وة
علىىى حىىدة بشىى و مغىىتقو فقىىد تىىم حغىىاب معىىامتت اإلرتبىىا  بىىيل درئىىات الملىىردات 

 9192أو 9194ل ىىو م ىىول وبىىيل الدرئىىة ال ليىىة لألبعىىاد وئىىا ت ئميعيىىا دالىىة عنىىد
 وىي ئميعيا نتا ج تدو على صد, الب ارية.
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ثبات ب ريقة معامو أللا ل و م ول مل م ونات الب ارية وئىا ت  ما تم حغاب ال -0
 النتا ج ئميعيا إما أقو مل اوتغاوي معامو أللا مماديو على ثبات المقياس.

وبالتالي ومل فىتو ماغىب,  انىت نغىب الصىد, والثبىات للب اريىة نغىب مرتلعىة ممىا يؤ ىد 
 فعالية وصد, المقياس وقابليتو للت بي, واالغتفدام.

 صيــــاتالتو 
فى رو  ما توصلت إليو الدراغة الحالية مل نتا جة تقدم الباحثة مئموعة مل   

ئوانب شفصية ال لاو المعرريل لف ر  وتنميةالتوصيات التي قد تغيم في ت وير 
صعوبات التعلم وبالفط تنمية الئانب النما ى وما قبو ال اديمي ليمة وىذه التوصيات 

 تتمثو فيما يلي 
 لتشفيط المب ر لأل لاو ذوي صعوبات التعلم وعدم تر يم قيد اإلىماو.ررورة ا -2
رىىرورة توعيىىىة المعلمىىىيل برىىىرورة االىتمىىام بالتتميىىىذ ذوي صىىىعوبات الىىىتعلم وعىىىدم  -1

اعتبارىم ف ة ميملىة دافىو اللصىوو الدراغىية ة وال بىد مىل التىدرج معيىم مىل الغىيو 
 إلى الصعب. 

لم للمشىىىىار ة فىىىىي البىىىىرامج التعليميىىىىة إتاحىىىىة اللرصىىىىة للتتميىىىىذ ذوي صىىىىعوبات الىىىىتع -0
المقدمة ليم م  االىتمام بتىدريبيم علىى الميىارات المفتللىة التىي يلتقىرول إلييىا مىل 

 قبو معلمييم . 
 ت ويل افتصاصييل في التشفيط. -5
إقامىىىة دورات لتئديىىىد المعىىىارف وتحغىىىينيا مىىى  الفىىىذ بالعتبىىىار الىىىرب  بىىىيل الئامعىىىة  -4

 راس.والواق  اللعلي للتتميذ في المد
زيادة الوعي لدى المعلميل والفصا ييل بررورة االغتعانة بالفصا ييل النلغييل  -6

 لت بي, المقاييس التشفيصية منذ المراحو المب رة.
 البحوث المقترحة:
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العريرة والبحوث المقترحة والتي تفدم ف ة ال لاو  الف و تقدم الباحثة مئموعة مل    
  المعرريل للصعوبات التعليمية وىي

 الرورة ل لاو االنتباه مغتوى تنمية في العتئي للتعليم برنامج فعالية -2
 .التعلم صعوبات لف ر المعرريل

 المعرريل الرورة ل لاو العاملة الذا رة تنمية في المب ر للتدفو برنامج فعالية -0
 التعلم. صعوبات لف ر

 .التعلم عوباتص ذوي الرورة أ لاو لدى االغتقبالية الل ة لتنمية برنامج فاعلية -3
 التعلم صعوبات ذوي الرورة أ لاو لدى البصري التمييز لتنمية برنامج فاعلية -4

 .النما ية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الــمراجع
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(. التعرف المب ر علي صعوبات الىتعلم النما يىة لىدى ال لىاو فىي مرحلىة مىا 2335عواد أحمد أحمد   -
/ 13ئامعىة عىيل شىمسة  ,عيد  الدراغات العليا لل لولةالمؤتمر العلمي الثاني لمقبو المدرغة االبتدا ية. 

0. 
(. فاعليىىة برنىىامج تىىدريبي للىىذا رة قصىىيرة المىىدى  لىىدى ال لىىاو المتفللىىيل 1920حمىىدال أحمىىد حغىىل   -

 ة  لية التربية ئامعة أغيو .رسالة ماجستير غير منشورةعقليًا القابلية للتعلم. 
أطروحـــة م النما يىىىة الشىىىا عو عنىىىد أ لىىىاو الرورىىىةة(.تشىىىفيط صىىىعوبات الىىىتعل1993الشىىىميري محمىىىد  -

 ةةاليمل.دكتوراة
(.بنىىىا  مقيىىىىاس تشىىىىفيط التتميىىىذ ذوي صىىىىعوبات الىىىىتعلم النما يةةدراغىىىىة 1924ال ىىىاىر مئىىىىدي أحمىىىىد  -

 .02الوادي ر-ئامعة الشييد حمة لفرر- مجمة الدراسات والبحوث االجتماعيةميدانية بوالية المغيلةة
المجمــة (.بنىىا  مقيىىاس تشىىفيط التتميىىذ ذوي صىىعوبات الىىتعلم النما يىىة.1921مصىىباح ئىىتب يوغىىف  -

 ةالئزا ر.25ةالمئلدةالعددالدولية لتطوير التفوق
 (.القدرات العقليةةالقاىرة دارالمعارف المصرية.1991معوط فليو -
قىاىرة  الآفا, تربوية متئىددةةاالتئاىات الحديثىة فىي تربيىة  لىو مىا قبىو المدرغىةة.(.1999شبو   بدرال -

 الدار المصرية اللبنانية لل باعة والنشر.
. قصـور الميـارات قبـل األكاديميـة ألطفـال الرو ـة وصـعوبات الـتعمم(. 1996عبد اهلل عىادو محمىد   -

 القاىرة  دار الرشاد.
. القىاىرة  دار ال تىاب التدريس لصـعوبات الـتعمم والتـ خر الدراسـي (2333فرر عبد الباغ  متولي   -

 الحديث.
(.مقيىىىاس تشىىىفيط صىىىعوبات الىىىتعلم النما يىىىة لىىىدى أ لىىىاو ماقبىىىو 1922الشىىىفط عبىىىدالعزيز الغىىىيد   -

 0ةج04ةرجامعة عين شمس-مجمة كمية التربيةالمدرغةةمل وئية نمرالميات والمعلماتة.
  المعرفىىة األســس البيولوجيــة والنفســية لمنشــاط العقمــي المعرفــي(. 2332الزيىىات فتحىىى مصىى لي   -

 ت ارة القاىرة  دار النشر للئامعات.والذا رة واالب
  دار الل ر للنشر والتوزي .5.  صعوبات التعمم التشخيص والعالج(. 1921عوط اهلل محمود   -

(. ال لىىا ة الذاتيىىة ال اديميىىة المدر ىىة وعتقتيىىا بىىبعط الغىىمات الشفصىىية والقيىىادة 1921حامىىد  ميغىىول 
 ية التربية للبنات ئامعة ب داد.ة لأطروحة دكتوراةالتحويلية عند  لبة الئامعو.

(. االغتعداد المدرغي بوصلو مؤشىر تنبىؤ لصىعوبات الىتعلم النما يىة عنىد 1924المليري نواف متعب   -
 .11ةعدد29مئلدمجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية,أ لاو الرورةة 
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