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ﻣﻘﺪﻣ ـ ــﺔ
مما ال شك فيه أن أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم أي الذين تصدر عنھم
سلوكيات تعد بمثابة مؤشرات تنبئ بإمكانية تعرضھم الالحق لصعوبات التعلم شأنھم في ذلك
شأن أقرانھم ذوي صعوبات التعلم يبدون العديد من أوجه القصور في العمليات المعرفية
المختلفة وھو ما أشار البعض إليه على أنه سلوكيات منبئة بتلك الصعوبات الالحقة .ونحن نرى
أن مالحظة أوجه القصور ھذه أو تلك السلوكيات يعتبر إجراء غاية في األھمية ألن من شأنه أن
يساعدنا في االكتشاف المبكر لمثل ھذه الحاالت وھو األمر الذي يدفعنا حتما ً إلى تقديم برامج
التدخل المبكر المناسبة لھم مما يترتب عليه الحد بدرجة كبيرة من تلك اآلثار السلبية التي يمكن
أن تترتب على صعوبات التعلم
وحينما أشار كيرك  Kirkفي تصنيفه الذي قدمه مع كالفنت  Chalfantلصعوبات التعلم
إلى أنھا تتضمن صعوبات تعلم نمائية وأخرى أكاديمية فإنه حدد لصعوبات التعلم النمائية تصنيفا ً
ثالثي ا ً رأى من خالله أنه يضم بين طياته ثالثة أنماط أساسية منھا تتمثل في الصعوبات
المعرفية ،والصعوبات اللغوية ،والصعوبات البصرية الحركية  .ومن المعروف أن مشكالت أو
صعوبات االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة تأتي في مقدمة ما يتعرض له أولئك األطفال ذوو
صعوبات التعلم من مشكالت متعددة ومختلفة تمثل األساس الذي يقوم عليه ما يتعرضون له من
صعوبات التعلم ،وما يعانون منه على أثر ذلك ومن جرائه .
إال أن األمر في الروضة يختلف بعض الشيء عن ذلك حيث يمكننا عن طريق مالحظتنا
لسلوكيات الطفل وأسلوبه في أداء األنشطة والمھام المختلفة أثناء اللعب ومن خالله أن نتعرف
على كم وكيف أدائه ،وأن نحدد أھم ما يصادفه من مشكالت ،وأن نبحث عن تلك األسباب التي
تدعو إلى مثل ھذه المشكالت ،وما يمكن أن يترتب عليھا من آثار مختلفة .ولذلك فقد أشار
البعض إلى وجود العديد من البوادر أو السلوكيات التي يكون من شأنھا أن تدل على مثل ھذه
الحالة والتي ال يمكننا أن نقوم إزاءھا بوضع خطوط فاصلة بين مكوناتھا ،ونعني بذلك االنتباه
واإلدراك والذاكرة ،أو حتى االنتباه واإلدراك على األقل حيث ھناك العديد من أوجه التداخل
بينھما.
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈـﺮي
يعد االنتباه من أھم العمليات المعرفية التي يقوم الفرد بھا حيث يأتي في مقدمتھا ،ويؤثر
بالقطع على العمليات المعرفية األخرى التي تليه ،وتترتب عليه ،ويعتبر أساسا ً لھا .واالنتباه ھو
أن ينتقي الفرد من اإلحساسات التي يتلقاھا ،أو المثيرات المختلفة التي يتعرض لھا شيئا ً محدداً
يقوم بالتركيز عليه ،ومن ھنا فاالنتباه ھو عملية عقلية معرفية تمثل نشاطا ً انتقائيا ً يعني التركيز
في شيء معين دون سواه مما يجعله يحتل بؤرة الشعور ،ويؤثر بالتالي على أداء الفرد .واالنتباه
كعملية معرفية تقوم بتوجيه شعور الفرد نحو الموقف السلوكي ككل إذا ما كان ھذا الموقف
السلوكي جديداً على الفرد ،أو توجيھه نحو بعض أجزاء المجال اإلدراكي إذا ما كان ذلك
الموقف مألوفا ً للفرد ،أو سبق له أن خبره من قبل .
ويعطي برودنت  Brodentللعوامل الفيزيقية المختلفة كنوع المنبه ،ومكانه ،وطبيعته،
وقوته ،وحركته ،وحجمه ،ووضوحه ،وتكراره ،ومعاصرته الدور األكبر في حدوث االنتباه
حيث يقوم الفرد باالنتقاء من بين المثيرات المتعددة ما سيركز عليه أي أنه وفقا ً لذلك يقوم بعملية
ترشيح لتلك المثيرات ،واالختيار من بينھا .بينما يشير جراي وويدربورن &Gray

 Wedderburnإلى أن الخصائص النفسية ھي التي تلعب الدور األكبر حيث تتم عملية
االنتقاء بين المثيرات من خالل قناة حسية واحدة ،فيتم استخالص المعنى ،ويحدث االنتباه وھو
األمر الذي يركز عليه نموذج نورمان  Normanأيض اً ،أي أن االنتباه بذلك يحدث بعد
استخالص المعنى من المعلومات المختلفة التي يتلقاھا الفرد وھو األمر الذي يتفق مع نموذج
دويتش ودويتش . Deutech& Deutech
وإلى جانب ذلك يشير ھاالھان وكوفمان ) Hallahan& Kauffman (٢٠٠٣إلى
أن أولئك األطفال الذين يعانون من مشكالت في االنتباه عادة ما يتسمون بخصائص معينة يكون
من شأنھا أن تميزھم مثل التشتت ،واالندفاعية ،والنشاط المفرط  .وغالبا ً ما يصفھم معلموھم
وآباؤھم بأنھم غير قادرين على أن يستمروا في مھمة واحدة لفترة طويلة ،وأنھم غير قادرين
كذلك على أن ينصتوا لما يقوله اآلخرون ،وأنھم يتحدثون بال توقف ،وأنھم ينطقون بأول ما
يخطر على بالھم من أشياء دون أن يفكروا ،وأنھم غير قادرين على أن يقوموا بتخطيط أنشطتھم
سواء داخل المدرسة أو خارجھا.
ومن ناحية أخرى يرى كوتكين وآخرون ) Kotkin et.al.(٢٠٠١أن األطفال ذوي
صعوبات التعلم غالبا ً ما يعانون من مشكالت في االنتباه ،وأن مثل ھذه المشكالت تكون ذات
مستوى شديد مما يسفر عن تشخيصھم على أنھم يعانون من اضطراب االنتباه المصحوب
بالنشاط الحركي المفرط  ADHDوھو ما يعني من جانب آخر أن مثل ھؤالء األطفال يعانون
من مشكالت شديدة تتعلق بقصور االنتباه ،واالندفاعية والنشاط المفرط حيث نالحظ أن
المحكات الخاصة بذلك االضطراب والتي تقدمھا الجمعية األمريكية للطب النفسي  APAفي
الطبعة الرابعة من دليل التصنيف التشخيصي واإلحصائي لألمراض واالضطرابات النفسية
والعقلية ) DSM- IV (١٩٩٤تنطبق عليھم بشكل جلي .ھذا وقد وجد الباحثون كما يشير
فورنيس وكافيل ) Forness &Kavale (٢٠٠٢أن ھناك تداخالً تتراوح نسبته بين -١٠
 % ٢٥تقريبا ً بين اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط وصعوبات التعلم.
ويشير سعيد العزة ) (٢٠٠١إلى أن ھناك نماذج تناولت االنتباه لدى األطفال غير العاديين
وخاصة المتخلفين عقليا ً حيث يعانون من قصور واضح في االنتباه يتفق إلى حد ما مع ذلك
القصور في االنتباه الذي يعاني منه األطفال ذوو صعوبات التعلم أو المعرضون لخطر
صعوبات التعلم حيث تركز نظرية إليس نورمان Ellis Normanعلى ذلك القصور الواضح
في الذاكرة قصيرة المدى حيث يعاني أولئك األطفال من نقص واضح في نقل أثر التعلم من
موقف إلى آخر .وقد يرجع ذلك إلى عدم قدرة الطفل على إدراك أوجه الشبه واالختالف بين
الموقف السابق والموقف الجديد .أما زيمان وھاوس  Zeaman& Houseفيريان أن ذلك
إنما يرجع إلى عدم قدرة ھؤالء األطفال على التمييز  . discriminationويؤكد فيشر
وزيمان  Fisher& Zeamanعلى أن ھؤالء األطفال يجدون صعوبة في االحتفاظ
بالمعلومات المختلفة وھو األمر الذي يؤثر في غيره من العمليات العقلية األخرى بما فيھا
االنتباه وما تتطلبه من قدرات ،ويتأثر بھا .وعلى ذلك فأن ذاكرتھم قصيرة المدى تتأثر سلبا ً بما
يمكن أن يصل إليه األمر بالنسبة لھم وھو ما يسھم أيضا ً في أن تصبح قدرتھم على التكرار
واإلعادة محدودة.
ومن ھذا المنطلق فإننا نجد أن أولئك األطفال يعانون من ضعف واضح في االنتباه مما
يجعلھم غير قادرين على استقبال المثيرات المختلفة من البيئة المحيطة بشكل مناسب .ويؤدي

ضعف االنتباه بطبيعة الحال إلى ضعف مماثل في اإلدراك ،وقصور في التعرف على
المثيرات ،والتمييز بينھا حيث أنھم يجدون صعوبة في االنتباه لخصائص األشياء المختلفة التي
يخبرونھا ،فال يكونوا قادرين على معرفتھا ،أو إدراكھا سواء تعلق ذلك باإلدراك السمعي أو
البصري ،ويترتب على ذلك أن ينسى الطفل خبراته السابقة وھو األمر الذي يعرضه إلى قصور
آخر في الذاكرة فال يتمكن من االستفادة من تلك المثيرات ،أو من تطبيق ما يكون قد تعلمه في
مواقف أخرى مشابھة.
وتؤكد الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع أن مثل ھؤالء األطفال يعانون من نقص
واضح في قدرتھم على االنتباه والتعلم التمييزي أو القدرة على التمييز وذلك فيما يتعلق بشكل
ولون المثيرات المختلفة على سبيل المثال حيث أنھم في األساس يجدون صعوبة في استقبالھم
للمعلومات المختلفة وذلك بطريقة بسيطة ،ومنظمة ،وسھلة فيقومون بدالً من ذلك بتجميعھا
وتصنيفھا بشكل غير صحيح مما يؤدي بھم إلى تشتت االنتباه من ناحية ،وإلى عدم القدرة على
االحتفاظ بھا من ناحية أخرى ،وبالتالي نسيانھا بسھولة ،ووجود صعوبة كبيرة في تذكرھا حيث
ال يتمكنون على أثر ذلك من استخدام وسائط أو وسائل أو استراتيجيات مناسبة تمكنھم من ذلك
وھو األمر الذي يؤكد على وجود قصور في قدرتھم على التذكر .وبالتالي نجد أن القصور في
االنتباه يؤدي إلى قصور في اإلدراك وھو ما يؤدي بدوره إلى قصور في الذاكرة .
وإذا كانت عملية التذكر كما يشير سعيد العزة ) (٢٠٠١تتضمن ثالث مراحل رئيسية
تتمثل في استقبال المعلومات ،وتخزينھا ،ثم استرجاعھا فنحن نرى أن المرحلة األولى منھا
والتي تتعلق باستقبال المعلومات تتضمن في الواقع استخالص المعنى من تلك المعلومات ،ثم
االنتباه وھو األمر الذي يؤكد عليه جراي وويدربورن Gray& Wedderburn
ونورمان  Normanحيث يرون أن االنتباه يحدث بعد استخالص المعنى من تلك المعلومات
التي يتلقاھا الفرد .أما المرحلة الثانية وھي التخزين فإنھا في الواقع تعتمد بدرجة كبيرة على
اإلدراك حيث يقوم الفرد بتكوين صورة عقلية معينة للشيء المدرك ترتبط بتلك الحاسة التي تم
استقباله بھا كأن تكون صورة سمعية أو بصرية مثالً ،ثم يتم تخزينه على تلك الھيئة وفق
استراتيجية معينة حتى يتم استرجاعه وقت الحاجة بنفس الكيفية وذلك عن طريق استراتيجيات
مشابھة .ولكن نظراً لوجود مشكالت في استقبال المعلومات المختلفة من جانب ھؤالء األطفال
فضالً عن قصور في قدرتھم على االنتباه لھا ،وتفسيرھا في ضوء خبراتھم السابقة ،أو إدراكھا
فإن ذلك عادة ما يتم بصورة غير مناسبة ال يمكن معھا للطفل أن يتمكن من تذكرھا وھو األمر
الذي يؤكد على نفس الفكرة التي أشرنا إليھا سلفا ً من أن القصور في االنتباه يؤدي إلى قصور
مماثل في اإلدراك يترتب عليه قصور آخر في القدرة على التذكر .
ومن الجدير بالذكر أن قصور االنتباه أو ضعفه لدى ھؤالء األطفال يرجع كما يشير عادل
عبد ) -٢٠٠٦أ( إلى عدم قدرتھم على استخالص المعاني من تلك المثيرات المختلفة التي
تنتمي في الواقع إلى بعد معين وھو ما يؤدي بھم إلى عدم القدرة على التمييز ،وما يترتب عليھا
من قصور في بعض المھارات قبل األكاديمية خاصة ما يتعلق منھا بقدرتھم على معرفة
األشكال ،واأللوان ،أو حتى معرفة شكل األرقام ،أو الحروف الھجائية .وفضالً عن ذلك فھو
يجعلھم غير قادرين على االنتباه لألصوات المختلفة ،أو ربطھا بالحروف الھجائية مما يؤثر
سلبا ً على الوعي أو اإلدراك الفونولوجي أو الوعي بالفونيمات المختلفة من جانبھم فيتعرضون

بالتالي إلى قصور في مھاراتھم تلك وھو األمر الذي يجعلھم أكثر عرضة لخطر صعوبات
التعلم الالحقة .
ويمكننا إذا ما أردنا أن نحد أو نقلل من أوجه القصور العديدة التي يعاني أولئك األطفال
منھا وذلك في االنتباه وما يترتب عليه ويرتبط به من عمليات معرفية أخرى أن نتبع بعض
اإلجراءات ذات األھمية رغم أنه قد تم استخدامھا مع أطفال آخرين ،وإجراؤھا على فئة أخرى
غير ذوي صعوبات التعلم أو المعرضين لمخاطرھا حيث ينبغي علينا في ھذا اإلطار أن نستفيد
مما اقترحه زيمان وھاوس  Zeaman& Houseمنذ عام  ١٩٦٣حينما وجھا األنظار إلى
أن بإمكاننا أن نتبع إجراءات معينة نتمكن على أثرھا من الحد من ذلك القصور في االنتباه من
جانب األطفال المتخلفين عقلي اً ،وما يمكن أن يترتب عليه من قصور مماثل في اإلدراك،
والذاكرة حيث يشير عبدالرحمن سليمان ) (٢٠٠١إلى أنھما اقترحا أن نقوم في ھذا الصدد
بالعديد من اإلجراءات في سبيل ذلك من أھمھا ما يلي :
 استخدام أشياء ثالثية األبعاد كاللون ،والشكل ،والحجم على سبيل المثال . أن يتم ترتيب المھام من السھل إلى الصعب . أن يتم التركيز على تلك األبعاد التي تنتمي إلى متغير معين حتى يسھل االنتباه إليھا وإدراكھابعد ذلك .
 تقليل العوامل المشتتة لالنتباه . االھتمام باأللفة بالمثيرات وحداثتھا في تعلم التمييز .ويتفق عادل عبد ) (٢٠٠٣مع ھذا الرأي حيث يشير إلى أنه إذا كان ھؤالء األطفال
يتسمون بانخفاض قدرتھم على االنتباه للمثيرات المختلفة ،أو للبيئة االجتماعية المحيطة ،وأنھم
عادة ما يعملون على تجنب تلك السلوكيات التي تتطلب تركيزاً ،أو انتباھاً ،أو التي تتطلب
إزاحة أو انتقاالً لالنتباه مما يترتب عليه عدم قدرتھم على انتقاء بعض المثيرات التي يتعرضون
لھا ،والتركيز عليھا ،وإھمال ما سواھا فإنه يجب على المربين أن يقوموا على أثر ذلك بالعديد
من اإلجراءات التي يكون من شأنھا أن تساعد ھؤالء األطفال على االنتباه للمثيرات المختلفة من
أھمھا ما يلي :
 تنظيم المواد والمثيرات التعليمية لتسھيل عملية التعلم لھم . تشجيعھم كي يقوموا بالتركيز على تلك المثيرات المھمة . اإلقالل من عدد المثيرات المقدمة . تجاھل المثيرات غير المھمة وذلك بمساعدة المعلم . اإلقالل من المثيرات المشتتة . تعزيز المحاوالت التي يقوم الطفل بھا في سبيل تحقيق االنتباه . االنتقال التدريجي من المھارات البسيطة إلى المھارات األكثر تعقيداً. ضرورة االھتمام بتدريب أولئك األطفال على تلك المھارات التي تعد ضرورية لكل مناالنتباه أوالً ،ثم اإلدراك بعد ذلك وھي المھارات التي تتمثل في التعرف على التشابه،
واالختالف ،والتسلسل ،والتطابق ،والترتيب ،والمقارنة مما يساعدھم بالتالي على إدراك التمييز
من جھة ،ويحد من قصور مھاراتھم قبل األكاديمية من جھة أخرى ألنھا تعمل على تحسين
االنتباه من جانبھم .
 استخدام طرائق واستراتيجيات بسيطة لتنمية مثل ھذه المھارات من جانب أولئك األطفال حتىيمكن أن يتحسن كل من االنتباه واإلدراك على األقل لديھم .

ومما ال شك فيه أن ھؤالء األطفال يعانون من قصور في ھذه المھارات بحيث نجد أنه من
الصعب عليھم أن يتعرفوا مثالً على أوجه الشبه واالختالف التي يمكن أن توجد بين شيئين ،أو
شكلين على سبيل المثال ،أو أن يتعرفوا على ذلك التسلسل أو تلك الخطوات التي يسير مثير
معين بموجبھا وفي ضوئھا  .كما أنھم يجدون صعوبة في تحديد األشكال التي تتطابق مع غيرھا
من األشكال األخرى وذلك عندما نعرض عليھم بعضا ً من ھذه األشكال أو األشياء فضالً عن
ترتيبھا الصحيح بحسب بعد معين كأن يكون ترتيبھا مثالً بحسب الطول ،أو الوزن ،أو درجات
اللون ،أو ما إلى ذلك ،أو ترتيب الخطوات الالزمة ألداء مھمة معينة كمھام التركيب على سبيل
المثال وذلك كما يتضح من اللعب التركيبي وھو األمر الذي يجعلھم غير قادرين على إجراء
مقارنة معينة رغم بساطتھا بين شيئين اثنين أو أكثر ألننا حينما نطلب منھم المقارنة فإنھا عادة
ما تكون بين شيئين اثنين في بعد واحد واضح .
وإذا ما كان الطفل يجد صعوبة في استقبال المعلومات التي تتعلق بمثير معين ،أو االنتباه
إلى ذلك المثير ،أو حتى إلى بعد معين من تلك األبعاد التي قد يتضمنھا والتي قد تشير إليھا
بعض ھذه المھارات السالفة فإنه لن يكون قادراً بالطبع على تفسير تلك المعلومات التي يتلقاھا
في ضوء خبرته السابقة ،أي أنه لن يكون بالتالي قادراً على إدراكھا بصورة صحيحة ،ولن
يكون قادراً على أن يقوم بالتمييز بين المثيرات التي تعرض عليه وفقا ً لبعد معين واحد فقط أو
أكثر  .وعلى ذلك فإنه من ھذا المنطلق لن يكون قادراً على االحتفاظ بتلك المعلوم ات،
وتخزينھا ،أو تذكرھا عندما تدعو إليھا الحاجة  .ومن ھنا يشير عبدالصبور منصور )(٢٠٠٤
إلى أن التمييز بين األشياء من حيث اللون ،والشكل ،والحجم ،واالتجاه ،وموضع تلك األشياء
وذلك من خالل بعض األلعاب من شأنه أن يساعد الطفل كثيراً في ھذا اإلطار وھو ما يعد
ضروريا ً لمثل ھؤالء األطفال ولجميع أنواع التعلم كالحساب ،والقراءة ،وتكوين المفاھيم على
سبيل المثال  .وقد يرجع ذلك إلى أن عملية التمييز تعتمد في األساس على الحواس الخمس التي
يتم عن طريقھا استقبال المثيرات المختلفة ،والتي تعتبر من جانب آخر ھي وسيلة الطفل
الكتساب المعرفة ،والمھارات ،والخبرات المختلفة التي تساعده في إشباع حاجاته ،وفي تحقيق
توازنه النفسي ،وتكيفه مع تلك البيئة التي يحيا فيھا حيث يقوم بإعطاء معاني أو دالالت لھذه
اإلحساسات فتساعده بالتالي على ذلك .ومن ثم نالحظ أنه ال يمكننا أن نضع خطا ً فاصالً بين
االنتباه واإلدراك وإن كان اإلدراك يربط بين كل من العمليات الحسية ،والعمليات المعرفية .
ومن الجدير بالذكر أن ھؤالء األطفال يعانون من مشكالت في اإلدراك الحسي ،واإلدراك
الحسي الحركي ومشكالت التآزر العام حيث أسفرت نتائج تلك الدراسات التي تم إجراؤھا على
أولئك األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم بالروضة كما يشير ويلوز
) Willows (١٩٩٨عن أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشكالت في اإلدراك
الحسي البصري أو السمعي ،أو فيھما معا ً .وقد يجد الطفل الذي يعاني من مشكالت في اإلدراك
الحسي البصري على سبيل المثال كتلك الصعوبات التي يواجھھا في حل األلغاز المختلفة ،أو
في رؤية وتذكر األشكال البصرية ،كما أنه قد يميل من ناحية أخرى إلى إبدال الحروف
المتشابھة مثل الحروف  b, dو  . p, qأما الطفل الذي يعاني من مشكالت في اإلدراك
السمعي على الجانب اآلخر فقد يجد صعوبة في التمييز بين كلمتين يتم نطقھما بطريقة تكاد
تكون واحدة مثل  fitو  . fibكما أنه يجد صعوبة أيضا ً في متابعة تلك التعليمات التي يتم
إصدارھا شفويا ً.

ومن ناحية أخرى فقد الحظ المعلمون واآلباء أيضا ً أن بعض األطفال الذين يعانون من
صعوبات التعلم يجدون صعوبة في القيام بتلك األنش طة الجسمية التي تتضمن المھارات
الحركية ،وبالتالي فإنھم عادة ما يصفون مثل ھؤالء األطفال بأن كلتا قدميھما يسار ،وأن
األصابع العشرة التي تتضمنھا يداھما ما ھم إال إبھام أي أنھم يبدون وكأن لديھم عشرة أصابع
إبھام ،بمعنى أن ذلك الوصف الذي يشار إليھم به يصورھم وكأن قدميھما االثنتين يسار ،وأن
أصابع يديھما جميعھم إبھام .وبالتالي فإن مثل ھذه المشكلة ال تقتصر على مھارة معينة دون
غيرھا ،بل إنھا في الواقع تتعلق بجميع المھارات الحركية الدقيقة والعامة أي الكبيرة .كذلك فإن
ما يزيد المشكلة بالنسبة للمھارات الحركية الدقيقة أنھا عادة ما تتضمن أو تتطلب التآزر بين
الجھازين البصري والحركي حتى تتم بالشكل المالئم ،وبالتالي فإن ھؤالء األطفال عادة ما
يواجھون مشكالت عديدة في التآزر بشكل عام.
وفضالً عن ذلك يدرك اآلباء والمعلمون جيداً أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من
مشكالت تتعلق بقدرتھم على تذكر مختلف األشياء التي تصادفھم كالواجبات المنزلية أو
المواعيد على سبيل المثال .وغالبا ً ما نجدھم في واقع األمر يستغربون في سخط وغضب
معلنين أنھم ليس بإمكانھم أن يفھموا ذلك السبب الذي يجعل طفالً وديعا ً ينسى أشياء بمثل ھذه
السھولة واليسر .كذلك فإن نتائج الدراسات المبكرة التي تم إجراؤھا في ھذا المجال قد أسفرت
عن أن العديد من األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من قصور حقيقي في الذاكرة وھو األمر
الذي يصدق على أولئك األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم .
ومن الجدير بالذكر أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون كما يرى سوانسون وساكسي-
لي ) Swanson &Sachse- Lee (٢٠٠١من مشكالت من شأنھا أن تؤثر على األقل
على نمطين من أنماط الذاكرة ھما الذاكرة قصيرة المدى short- term memory STM
والذاكرة العاملة working memory WM .وتتضمن تلك المشكالت التي تتعلق بالذاكرة
قصيرة المدى وجود صعوبة في تذكر المعلومات المختلفة بعد رؤيتھا أو سماعھا بفترة قصيرة
علما ً بأن المھمة التقليدية التي تتعلق بالذاكرة قصيرة المدى تتطلب من الشخص أن يقوم بتكرار
قائمة كلمات يتم تقديمھا أمامه بصريا ً أو شفويا ً .أما المشكالت التي تتعلق بالذاكرة العاملة على
الجانب اآلخر فتؤثر في قدرة الفرد على االحتفاظ بالمعلومات في ذھنه عندما يقوم في ذات
الوقت بأداء مھمة معرفية أخرى ،ومن ثم فإن محاولة الفرد تذكر عنوان معين عند سماعه
لبعض التعليمات التي تتعلق بكيفية الوصول إليه يعد مثاالً على ذلك.
ھذا وقد وجد الباحثون أن أحد األسباب الرئيسية التي تجعل األطفال ذوي صعوبات التعلم
يؤدون بشكل سيئ في مھام الذاكرة إنما يتمثل في أنھم على العكس من أقرانھم العاديين ال
يستخدمون االستراتيجيات في سبيل أدائھا .فعند تقديم قائمة كلمات مثالً لألطفال عامة حتى
يتذكروھا فإن معظمھم سوف يقوم بتكرار األسماء ألنفسھم ،وسوف يقومون كذلك باستغالل
الفئات عن طريق تكرار الكلمات في مجموعات تتفق مع بعضھا ،إال أن األمر لن يسير على
ھذا النحو عند تقديم نفس المثال لألطفال ذوي صعوبات التعلم حيث سيكون من غير المحتمل
بالنسبة لھم أن يستخدموا مثل ھذه االستراتيجيات تلقائيا ً نظراً ألن ذلك يعكس أنھم يعانون من
مشكالت مختلفة في كل من المعرفة  cognitionوما وراء المعرفةmetacognition .
ويرى ليفي ) Levy (٢٠٠٣أن تفكير ھؤالء األطفال يتوقف في ھذه المرحلة العمرية
على خبراتھم المادية الحسية مع البيئة وھو األمر الذي يفرض علينا أن يقوم تعليمھم في ذلك

الوقت على الخبرات الحسية نظراً ألن اإلدراك اللمسي يعد ھو الوسيلة األساسية للتعلم خالل
ھذه السنوات .ومن المعروف أن ھذا التعلم الحس حركي تكون له آثاره على المعارف عامة،
وتكوين المعرفة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم حيث يساعدھم على فھم العالقة بين الجزء
والكل بطريقة مادية عيانية وھو األمر الذي يمثل مجاالً من مجاالت الصعوبة النوعية بالنسبة
لھم .كما أنه يعمل أيضا ً على تنمية مھاراتھم في التفكير ،ويمھد الطريق لنمو مھارات التفكير
الناقد والنمو اللغوي من جانبھم .ونظراً ألنھم يتعرضون خالل ھذه المرحلة المبكرة من نموھم
لخبرات غير مناسبة من التكامل الحس حركي فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا ً على تعلمھم
الالحق ،وأسلوبھم في التفكير ،وحل المشكالت .
ونظراً ألنھم يكونوا كما يشير عادل عبد ) -٢٠٠٦ب( في المرحلة الفرعية األولى )
مرحلة ما قبل الفكر اإلدراكي (  preconceptual thoughtمن المرحلة الثانية)مرحلة ما
قبل العمليات(  preoperationsمن مراحل نموھم العقلي المعرفي كما حددھا
بياجيه  Piagetفإنھم يعتمدون بذلك على ما أطلق عليه بياجيه العمليات وھي قدرة الفرد على
إعمال فكره في البيئة المحيطة به حيث يمكنھم أن يقوموا آنذاك ببعض العمليات العقلية الخاصة
باألشياء الملموسة كأن يغيروا من شكلھا ،أو يقوموا بتنظيمھا ،أو إعادة تنظيمھا على سبيل
المثال ،أو يجروا عليھا بعض العمليات المعرفية المختلفة ،أو يستخدم الطرق غير المباشرة،
واالستراتيجيات المختلفة في سبيل تجھيز المعلومات ،ومعالجة المعلومات من العالم الخارجي،
وحل المشكالت  .وھذا يعني أن سلوك أطفال الروضة عامة يحدث في غالبيته ويتم تنظيمه في
إطار الصور العقلية أو المخططات اإلجمالية وخاصة ما يتعلق منھا بمرحلة ما قبل العمليات.
إال أنه من المالحظ بالنسبة لتلك الصور اإلجمالية أو العقلية التي عادة ما تتكون لدى غالبية
أولئك األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم أنھا غالبا ً ما تكون صوراً إجمالية حس حركية
على الرغم من أن بعضھا قد يكون رمزيا ً وھو ما يعني أن بعض ھذه الصور اإلجمالية إنما
يتعلق في الواقع بمرحلة ما قبل العمليات .
وعلى ھذا األساس فإنھم قد يتعرضون للعديد من المشكالت التي تتعلق باالنتباه ،أو
اإلدراك ،أو حتى الذاكرة  .ويرى عادل عبد ) -٢٠٠٥ب( أن الصعوبات التي تتعلق باالنتباه
تعني من ھذا المنطلق عدم قدرة الطفل على أن يستمر في تركيزه على مثير معين لفترة محددة
وذلك بسبب أحد السببين التاليين أو كليھما والذي يتمثل أولھما في عدم قدرته على انتقاء ذلك
المثير والتركيز عليه لفترة زمنية محددة تتطلبھا المھمة المستھدفة أو النشاط الذي يجب عليه أن
يقوم به أو يؤديه ،بينما يتمثل السبب الثاني في وجود نشاط حركي مفرط لديه .وبالتالي يترتب
عليھا ظھور العديد من السلوكيات لدى الطفل مثل شرود الذھن ،وتشتت االنتباه أثناء االستماع
أو المشاھدة ،أو غيرھا ،وعدم القدرة على التركيز فيما يقال أو يحدث أمام الطفل ،وعدم
االستجابة للمثيرات البيئية المختلفة ،والخمول والكسل ،والنشاط المفرط واالندفاعية ،وعدم
القدرة على االستمرار في أداء المھام المختلفة أو استكمالھا ،واالنسحاب من المواقف
والتفاعالت االجتماعية ،وصعوبة االستمرار في أنشطة اللعب ،وقصر مدى االنتباه ،وعدم
القدرة على االنتباه لتسلسل المثير أو المثيرات التي يتم عرضھا أمامه.
ونظراً لعدم قدرته على أن يقوم بالتركيز على ذلك المثير فإنه ال يتمكن بالتالي من مقاومة
التشتت الذي يترتب على ذلك وھو األمر الذي يعد سابقا ً على اإلدراك ،وشرطا ً له ،ومتطلبا ً من
تلك المتطلبات الضرورية في سبيل حدوثه وھو األمر الذي يؤثر سلبا ً بالقطع على عملية التعلم

من جانب مثل ھذا الطفل حيث يكون سببا ً في تعرضه لمثل ھذه الصعوبات الخاصة باإلدراك
والتي يمكن أن تحول دون تعلمه بالشكل المنشود ومن أھمھا أنه عادة ما يعاني من صعوبة في
تنظيم المثيرات البصرية ،أو تفسيرھا ،أو القيام بالتمييز البصري ،أو التذكر البصري  .ولذلك
فھو عادة ما يعكس الحروف عند كتابتھا ،ويخطئ في كتابة األرقام حيث يكتبھا معكوسة،
ويصعب عليه إدراك أوجه الشبه واالختالف بين المثيرات المختلفة ،وغالب ا ً ما يخلط بين
الحروف المتشابھة  .كما أنه عادة ما يصعب عليه إدراك العالقات المكانية لألشياء في الفراغ
مما يجعله يخطأ في القراءة ،وال يتمكن من التمييز بين األشكال الھندسية المختلفة  .كما أنه
يواجه من جانب آخر مشكالت عديدة في تنظيم المثيرات السمعية ،وتفسيرھا ،ويكون غير قادر
على التمييز السمعي ،أو التتابع أو التسلسل السمعي ،أو اتباع سلسلة من التعليمات  .كذلك فھو
يجد صعوبة في اإلدراك الحركي أو التناسق العام ،ويعاني من مشكالت تتعلق بتآزر أعضاء
الجسم أثناء الحركة ،ويجد صعوبة في تحقيق التآزر بين العين واليد أثناء الكتابة ،ويجد مشكلة
في تحقيق التناسق والتآزر البصري الحركي السمعي  .وفضالً عن ذلك فإن مثل ھذه
الصعوبات حينما تظھر لدى الطفل عادة ما تؤدي إلى صعوبات تتعلق بالذاكرة إذ نجد على أثر
ذلك العديد من السلوكيات التي تدل على صعوبات الذاكرة بين أطفال الروضة والتي تعد بمثابة
مؤشرات لتلك الصعوبات ،ومن ثم ينبغي االھتمام بھا ،وااللتفات إليھا ،وتحديدھا بدقة .ومن أھم
ھذه السلوكيات معاناة الطفل من مشكالت في الذاكرة السمعية ،أو البصرية ،أو اللمسية ،أو
الحركية ،ووجود صعوبة في استقبال المعلومات ،أو تفسيرھا ،أو تشفيرھا .كما أنه عادة ما
يواجه مشكلة في تخزين المعلومات التي يخبرھا ،ويجد صعوبة في استرجاع المعلومات
المختلفة ،ويكون غير قادر على تذكر ما يقال أمامه ،أو يوجه إليه ،أو تذكر أسماء الصور
واألشكال المختلفة ،أو الحروف الھجائية ،أو تذكر بعض األحداث القريبة التي وقعت أمامه ،أو
تذكر األلعاب ،أو التعليمات أو التوجيھات الخاصة بلعبة معينة .
ويشير ليفي ) Levy (٢٠٠٣أيضا ً إلى أنھم يجدون صعوبة في تنظيم البيئة بما تضمه من
مثيرات مختلفة ،وتفسيرھا في ضوء ما لديھم من خبرات مما ينتج عنه تشوھات في اإلدراك من
جانبھم وھو ما يؤثر سلبا ً في قدرتھم على تشفير ،ومعالجة ،واسترجاع المعلومات المختلفة أي
يؤثر سلبا ً على ذاكرتھم .وإذا كان المدخل الحسي عندما يكون مزوداً بوصف أو تفسير لفظي له
يساعد األطفال بمرحلة ما قبل العمليات على تكوين الصور العقلية أو المخططات اإلجمالية فإن
مثل ھذه الصور العقلية تعتبر بمثابة مخزون أو بنك للذاكرة يربط بين خبرات الطفل الماضية
والحالية مما يحقق االستفادة منھا حيث أنه كلما كانت تلك الصور العقلية أكثر دقة وتفصيالً كان
تذكرھا الالحق من جانبه أفضل بكثير نظراً ألن الذاكرة تقوم على الدمج بين قدرته على
استقبال المعلومات الجديدة وقدرته على إحداث التكامل بين ھذه المعلومات وغيرھا مما يكون
موجوداً لديه بالفعل .ولكي يقوم الطفل بتخزين المعلومات فإنه يجب أن يجعل لھا معنى معينا ً
في إطار شبكة محددة من األفكار ،ثم يحدد ما إذا كان سيتم تخزين مثل ھذه المعلومات في
الذاكرة قصيرة أو طويلة المدى وھو األمر الذي يصعب تحقيقه من جانب األطفال ذوي
صعوبات التعلم حيث تصادفھم مشكالت كثيرة وشديدة تتعلق بالذاكرة ،بل وھناك صعوبات
أخرى قبل ذلك تتعلق باإلدراك ،واالنتباه .ومن ثم فإنھم يظلون خالل ھذه المرحلة العمرية في
إطار التناول الحس حركي للمثيرات .

وفضالً عن ذلك فإننا نالحظ مع ھاالھان وكوفمان )Hallahan& Kauffman (٢٠٠٣
أن ما يبديه األطفال ذوو صعوبات التعلم في استخدام االستراتيجيات المختلفة في مھام الذاكرة
إنما يدل أيضا ً على أنھم يعانون من مشكالت مختلفة في المعرفة .والمعرفة  cognitionبشكل
عام ھي مصطلح واسع يغطي العديد من الجوانب المختلفة للتفكير وحل المشكالت .أما ھؤالء
األطفال فإنھم عادة ما يبدون تفكيراً غير منظم يؤدي إلى حدوث مشكالت في تخطيط وتنظيم
حياتھم سواء في المدرسة أو في المنزل .وإلى جانب ذلك فإنھم يعانون أيضا ً من مشكالت
ترتبط بما وراء المعرفة .ومن المعروف أن المشكالت التي تتعلق بما وراء
المعرفة  metacognitionترتبط بشكل وثيق كما يرى بتلر ) Butler (١٩٩٨بتلك
المشكالت المعرفية المختلفة والمتعددة التي يعاني منھا أولئك األطفال ذوو صعوبات التعلم .كما
أن ما وراء المعرفة تتضمن على األقل ثالثة مكونات تتمثل فيما يلي :
 القدرة على إدراك المتطلبات الالزمة ألداء مھمة معينة. القدرة على اختيار االستراتيجيات المناسبة وتنفيذھا. القدرة على مراقبة األداء وضبطه وإجراء التعديالت الالزمة فيه حتى يتم أداء المھمةالمطلوبة في النھاية.
وبالنسبة للمكون األول وھو القدرة على إدراك المتطلبات الالزمة ألداء المھمة فإن الواقع
يشھد أن األطفال ذوي صعوبات التعلم عادة ما يعانون من مشكالت تتعلق بحكمھم على مدى
صعوبة تلك المھام التي يمكن أن تعرض عليھم ،فقد يقدمون مثالً على قراءة معلومات فنية
بنفس مستوى االھتمام الذي يبدونه عندما يقدمون على موضوع آخر يقرأونه للمتعة .أما المكون
الثاني والذي يتمثل في القدرة على اختيار االستراتيجيات المناسبة وعلى القيام بتنفيذھا فإنه
يشھد ھو اآلخر مشكالت معينة من جانب أولئك األطفال ،ومن أمثلتھا أننا حينما نسأل الواحد
منھم عن تلك الكيفية التي يتذكر بموجبھا أن يأخذ واجبه المنزلي معه إلى المدرسة في الصباح
فإنه ھو أو غيره من أقرانه ھؤالء ال يذكر أنه يقوم بذلك من خالل استراتيجية معينة كأن يكتب
أو يقوم بتدوين ملحوظة معينة مثالً حتى يتذكر القيام بذلك ،أو أنه يقوم بوضع واجبه ھذا بجوار
باب الشقة كي يأخذه معه عند خروجه من الشقة وال ينساه .ومن المالحظ أنھم يختلفون بذلك
عن األفراد العاديين في ھذا الجانب حيث يقوم األفراد العاديون بذلك عن طريق تطبيق
استراتيجية معينة .وكذلك الحال بالنسبة للمكون الثالث وھو القدرة على ضبط األداء وإجراء
بعض التعديالت الالزمة عليه حتى يؤدي في النھاية إلى أداء المھمة المطلوبة وھو ما يعرف
باالستيعاب أو ضبط االستيعاب فإنه يشھد ھو اآلخر قصوراً من جانب األطفال ذوي صعوبات
التعلم .ويشير ضبط االستيعاب إلى تلك القدرات التي يستخدمھا الفرد عندما يقوم بقراءة مادة
معينة على ھيئة نص مكتوب ،ويحاول أن يقوم باستيعابھا .ومن المالحظ في ھذا المضمار أن
العديد من التالميذ ذوي صعوبات القراءة على سبيل المثال يواجھون مشكالت عديدة تتعلق بھذا
المكون حيث أنھم ما لم يتمكنوا من فھم ما يقرأونه -وھو الواقع -فإنھم لن يتمكنوا من إدراكه.
إال أن أولئك األفراد الذين يمكنھم أن يقرأوا بشكل جيد يكون بوسعھم أن يدركوا ما يقرأون ،وأن
يقوموا بعمل المواءمات المطلوبة كإبطاء معدل القراءة مثالً ،أو قراءة بعض القطع الصعبة.
وإلى جانب ذلك فإن األطفال ذوي صعوبات القراءة أو الذين يواجھون مشكالت في القراءة
يكون من األكثر احتماالً بالنسبة لھم أن يجدوا العديد من المشكالت أيضا ً في استنتاج األفكار
الرئيسية التي تتضمنھا فقرة معينة أو مجموعة من الفقرات.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

 اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ attention :يعرفه عادل عبد ) -٢٠٠٥ب( بأنه قدرة الفرد على انتقاء المثيرات وثيقة الصلة
بالموضوع من بين مجموعة كبيرة من المثيرات واإلحساسات المتنوعة التي يتعرض الفرد لھا
كالمثيرات السمعية ،والبصرية ،واللمسية ،وغيرھا من المثيرات الحسية المختلفة التي يصادفھا،
والتركيز عليھا للمدة الزمنية التي تتطلبھا تلك المثيرات ،واالستجابة لھا.
 اﻹدراك perception :يعد اإلدراك ھو قدرة الفرد على القيام بتنظيم تلك المثيرات المختلفة التي سبق له انتقاؤھا،
والتركيز عليھا ،واالنتباه لھا ،وبالتالي فھو عملية عقلية تالية لالنتباه ،ومكملة له في سبيل
التمكن من معالجة تلك المثيرات ذھنيا ً في إطار ما يكون قد مر به من خبرات سابقة ،والتعرف
عليھا ،وتمييزھا وھو األمر الذي يمكنه من إعطائھا معانيھا الصحيحة ودالالتھا المعرفية
المختلفة.
 اﻟﺬاﻛﺮة memory :تعتبر الذاكرة بمثابة القدرة على االحتفاظ بما مر بالفرد وخبره من معلومات ومواقف
وخبرات وأحداث مختلفة ومتعددة وغيرھا ،ثم القيام باستدعائه جزئيا ً ) التعرف recognition
( أو كليا ً ) االستدعاء  ( recallوقت الحاجة إليه سواء تم ذلك بصورة متسلسلة أو بصورة
حرة.
وھناك أنواع مختلفة للذاكرة من أھمھا ما يلي :
أ -اﻟﺬاﻛﺮة ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى short- term memory :
وتعمل على اإلدراك والتفسير الحسي لتلك األحداث التي تستقبلھا الحواس ،ويتم االحتفاظ
بھا لفترة قصيرة قد تكون ثوان معدودات على أال يزيد عدد العناصر المكونة لھا عن خمسة أو
ستة عناصر إذ أن سعة ھذه الذاكرة تعد محدودة ،ولكن ھذه العناصر يمكن أن تزيد وفقا ً لما
يمكن أن يوجد بينھا من تماثل  .ويعد سماع الفرد لقائمة ببعض األسماء أو المفردات أو األرقام
ثم قيامه بترديدھا مثاالً جيداً لذلك.
ب -اﻟﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى long- term memory :
تعد ھذه الذاكرة ذات سعة غير محدودة حيث أنھا تعتبر بمثابة مخزن دائم للمعلومات.
ويمكن أن تنتقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى عندما يريد الفرد
أن يحتفظ بتلك المعلومات لفترة طويلة .
ھذا ويمكن النظر إلى كل من ھذه العمليات إجرائيا ً في الدراسة الراھنة على أنھا تلك
الدرجة التي يحصل الطفل عليھا في االختبار المستخدم لھذا الغرض أو ذاك .
 ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ Learning Disabilities LD :سوف يتبنى الباحث تعريف اللجنة القومية األمريكية المشتركة لصعوبات التعلم الذي
يعرض له ھاالھان وكوفمان ) Hallahan &Kauffman (٢٠٠٣والذي ينص على أن :
" صعوبات التعلم تعد بمثابة مصطلح عام يشير إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات
التي تظھر على ھيئة صعوبات ذات داللة في اكتساب واستخدام القدرة على االستماع ،أو
التحدث ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو التفكير ،أو القدرة الرياضية أي القدرة على إجراء العمليات

الحسابية المختلفة .وتعد مثل ھذه االضطرابات جوھرية بالنسبة للفرد ،ويفترض أن تحدث له
بسبب حدوث اختالل في األداء الوظيفي للجھاز العصبي المركزي ،كما أنھا قد تحدث في أي
وقت خالل فترة حياته .ھذا وقد تحدث مشكالت في السلوكيات الدالة على التنظيم الذاتي،
واإلدراك االجتماعي ،والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات التعلم .ولكن مثل ھذه المشكالت
ال تمثل في حد ذاتھا وال تعتبر صعوبة من صعوبات التعلم " .
 اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ Preacademic skills :تعد المھارات قبل األكاديمية كما يرى تورجيسين ) Torgesen (٢٠٠١بمثابة تلك
السلوكيات التي تعتبر ذات أھمية بالنسبة للطفل قبل أن يبدأ تعليمه النظامي مثل التعرف على
األرقام ،والحروف ،واألشكال ،واأللوان .كما أن ھناك مھارة أخرى لھا أھميتھا البالغة بالنسبة
للقراءة تتمثل في الوعي أو اإلدراك الفونولوجي.
 ﻗﺼﻮر اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ :يتحدد قصور ھذه المھارات إجرائيا ً في الدراسة الراھنة بتلك الدرجة التي يحصل الطفل
عليھا في كل مھارة من ھذه المھارات والتي تقل عادة عن  % ٥٠من درجة المھارة في الوعي
أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية للمجموعة التي تعد معرضة لخطر
صعوبات التعلم في القراءة والكتابة ،وتقل عن ھذه النسبة في مھارتي التعرف على األرقام،
واألشكال للمجموعة التي تعد معرضة لخطر صعوبات التعلم في الحساب .
 أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ Kindergarteners :األطفال الملتحقون بالروضة ،وتتراوح أعمارھم عامة بين  ٦ -٤سنوات .ويقصد بھم ھنا
أطفال الصف الثاني بالروضة  KG-IIحتى يكونوا قد قضوا عاما ً كامالً بھا كي يتمكنوا من
اكتساب مثل ھذه المھارات خالله .
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى بعض العمليات المعرفية ألطفال الروضة
المعرضين لخطر صعوبات التعلم أي ممن يبدون مؤشرات تدل على احتمال تعرضھم
لصعوبات التعلم الالحقة قياسا ً بأقرانھم العاديين وذلك في كل من االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة
وھو ما يفيد في االكتشاف المبكر لصعوبات التعلم حيث تمثل تلك العمليات األساس الذي يجب
أن يقوم عليه التعلم المقدم لھم من ناحية ،كما أنه يمثل األساس الذي يقوم عليه تعلمھم الالحق
من ناحية أخرى وھو األمر الذي يجب أن يتم االلتفات بشدة إليه في برامج التدخل المبكر.
وفضالً عن ذلك فھي تھدف أيضا ً إلى التعرف على إمكانية التنبؤ بھذا القصور وتلك الصعوبات
الالحقة من خالل درجاتھم في العمليات العقلية موضوع ھذه الدراسة وذلك عن طريق التعرف
على تلك الدرجة التي يمكن لھذه العمليات أن تفسرھا من تباين درجة المھارات قبل األكاديمية
والتي تعد مسئولة عنھا ،وتحديد أفضل فئة نوعية منتقاة من ھذه العمليات يمكنھا تفسير تباين
درجاتھم في تلك المھارات ،ثم التعرف على مدى وجود ترتيب أولويات أو أھمية معينة لتلك
العمليات بالنسبة للمھارات قبل األكاديمية من جانبھم بحيث تصل في النھاية إلى ترتيب تلك
العمليات بحسب تأثيرھا فيما يمكن أن يتعرض له ھؤالء األطفال من قصور في تلك المھارات.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
تتحدد مشكلة ھذه الدراسة في التساؤالت التالية :
 -١ھل توجد فروق في مستوى االنتباه بين متوسطات رتب درجات أطفال الروضة
العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف على
األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية ؟
 -٢ھل توجد فروق في مستوى اإلدراك بين متوسطات رتب درجات أطفال الروضة
العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف على
األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية ؟
 -٣ھل توجد فروق في مستوى الذاكرة ) قصيرة وطويلة المدى ( بين متوسطات رتب
درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي
أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور
في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية ؟
 -٤ھل توجد فروق في مستوى كل من االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة بين متوسطات رتب
درجات أطفال الروضة ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو أقرانھم ممن يعانون من قصور في
مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية ؟
 -٥ھل توجد عالقة بين مستوى االنتباه واإلدراك والذاكرة كما يتضح من درجات أطفال
الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية وأقرانھم ممن يعانون من قصور في
مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية ؟
 -٦ھل يمكن التنبؤ بمستوى المھارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة العاديين ،أو ممن
يعانون من قصور في تلك المھارات بشقيھا الموضحين في ھذه الدراسة من درجاتھم
في كل من االنتباه واإلدراك والذاكرة كعمليات معرفية أساسية ؟
 -٧ھل توجد فئة نوعية محددة من العمليات المعرفية موضوع الدراسة الراھنة ) االنتباه-
اإلدراك -الذاكرة ( أفضل من غيرھا في التنبؤ بالمھارات قبل األكاديمية ألطفال
الروضة العاديين أو ممن لديھم قصور في مثل ھذه المھارات بشقيھا المشار إليھما في
الدراسة الراھنة ؟
أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ
ترجع أھمية ھذه الدراسة إلى النقاط التالية :
 -١أن العمليات المعرفية المختلفة يجب أن تحكم ما يتم تقديمه لألطفال من أنشطة ومھام
تعليمية ،أي أنھا تعتبر ھي األساس الذي يجب أن يقوم عليه التعلم المقدم لھم .
 -٢أن المستوى الذي يبديه ھؤالء األطفال في مثل ھذه العمليات ينبغي أن يمثل األساس
الذي يجب أن يقوم عليه أي تعلم الحق يتم تقديمه لھم .
 -٣أن الخطة التربوية الفردية التي يتم اختيارھا ،وتصميمھا ،وتقديمھا لھؤالء األطفال ممن
يتعرضون لمخاطر أي نمط من أنماط صعوبات التعلم يجب أن تعتمد في أساسھا على

تلك العمليات ،وأن تراعيھا ،وتعمل على تنميتھا حتى تتحقق االستفادة مما يتم تقديمه
لھم من أنشطة ومھام مختلفة .
 -٤أن ھذه الدراسة يمكن أن تسھم بشكل فاعل في تطوير خطة التعليم الفردية التي يتم من
خاللھا تقديم الخدمات التربوية المناسبة ،والخدمات المرتبطة بالتربية الخاصة لكل طفل
حتى ال تتفاقم حالته وھو ما يمكن أن يساعد في زيادة مستوى التحصيل الالحق لھؤالء
األطفال عن طريق تأھيلھم لذلك .
 -٥أن المھارات قبل األكاديمية المختلفة تعد بمثابة أفضل المؤشرات التي يمكن أن تدل
على مستوى التعلم األكاديمي الالحق بالنسبة للطفل ،كما تعد أيضا ً ھي أفضل مؤشر
للداللة على صعوبات التعلم األكاديمية الالحقة التي يمكن أن يتعرض الطفل لھا .
 -٦أن التعرف على مستوى أداء األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم في العمليات
المعرفية المختلفة يسھم في االكتشاف المبكر لذوي صعوبات التعلم  ،وتقديم الخدمات
الالزمة لھم حتى ال تزداد حالتھم سوءاً.
 -٧أنه يمكن من خالل ھذه الدراسة المساھمة في تحديد اإلجراءات الالزمة لتنمية مستوى
أداء ھؤالء األطفال في ھذه العمليات مما يمكن معه أن نحد من اآلثار السلبية التي
تترتب على ذلك القصور من جانبھم .
 -٨ندرة الدراسات التي أجريت في مصر بل وفي البيئة العربية في ھذا اإلطار على ھذه
الفئة في ھذه السن الصغيرة والتي تناولت مثل ھذه المھارات وتلك العمليات المعرفية.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أجرى عادل عبد ) -٢٠٠٦ب( دراسة ھدفت إلى التعرف على مستوى النمو العقلي
المعرفي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم قياسا ً بأقرانھم العاديين في ضوء
نظرية النمو العقلي عند بياجيه  . Piagetكما تھدف أيضا ً إلى التعرف على ما يمكن أن يوجد
بين أطفال الروضة ممن يعانون من أنماط مختلفة من القصور في مھاراتھم قبل األكاديمية من
فروق تتعلق بمستوى نموھم العقلي المعرفي وھو ما يمكن أن يحكم ما يتم تقديمه لھم من
تدخالت مختلفة  .وتألفت عينة ھذه الدراسة من ثالث مجموعات من األطفال الذكور بالسنة
الثانية بالروضة  KG- IIبمحافظة الشرقية ) ن=  ،( ٣٠تضم المجموعة األولى عشرة أطفال
ممن يعانون من قصور في مھاراتھم قبل األكاديمية الخاصة بالوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية  ،وتضم المجموعة الثانية عشرة أطفال آخرين يعانون من
قصور في مھاراتھم قبل األكاديمية الخاصة بالتعرف على األرقام ،واألشكال ،بينما تضم
المجموعة الثالثة ھي األخرى عشرة أطفال من العاديين  .وقد روعي أن يكون أعضاء ھذه
المجموعات جميع ا ً ممن ال يأتون بأي مشكالت سلوكية وفق ا ً لتقارير معلماتھن ،وأال يعاني
أعضاء المجموعتين األولى والثانية من أي إعاقة عقلية ،أو حسية ،أو جسمية حركية ،أو
غيرھا .وتم تحقيق التجانس بين تلك المجموعات في العمر الزمني ،ومستوى الذكاء،
والمستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي حيث تم اختيارھم جميعا ً من المستوى المتوسط .
وضمت المقاييس المستخدمة مقياس ستانفورد -بينيه للذكاء ،وأدوات لعب وفق إجراءات
تجريبية محكمة ،وبطارية اختبارات لبعض المھارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات
لصعوبات التعلم ) من إعداده ( ،واختبار المسح النيورولوجي السريع ،واستمارة المستوى
االجتماعي االقتصادي الثقافي  ،واختبار النمو العقلي لألطفال ) من إعداده ( .وأسفرت النتائج

التي كشفت عنھا ھذه الدراسة عن وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين متوسطات رتب درجات
ھذه المجموعات في اختبار النمو العقلي المعرفي حيث كانت الفروق دالة عند  ٠.٠١بين
المجموعة الثالثة ) العاديين ( من ناحية وكل من المجموعتين األولى ) قصور مھارات الوعي
أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف ( والثانية ) قصور مھارات التعرف على
األرقام ،واألشكال ( كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة الثالثة في الحالتين
.كما أن الفروق بين المجموعتين األولى والثانية في مستوى النمو العقلي لم تكن ذات داللة
إحصائية وھو ما يعني عدم وجود فروق دالة بينھما في مستوى النمو العقلي .وبالرجوع إلى
متوسطات درجات كل مجموعة ودالالت ھذه الدرجات كما يتضح من إجراءات تصحيح
االستجابات ،وتوزيع المفحوصين على مراحل النمو العقلي أن أطفال المجموعة األولى،
وأطفال المجموعة الثانية يعدون وفقا ً لذلك في المرحلة الفرعية األولى ) ما قبل الفكر اإلدراكي
(  preconceptual thoughtمن المرحلة الثانية من تلك المراحل التي حددھا
بياجيه  Piagetللنمو العقلي المعرفي والتي تعرف بمرحلة ما قبل العمليات
 ، preoperationsأما أطفال المجموعة الثالثة وھم األطفال العاديون فإنھم وفقا ً لمتوسطات
درجاتھم في االختبار يعدون في المرحلة الفرعية الثانية ) مرحلة التفكير الحدسي ( intuitive
 thoughtمن المرحلة الثانية.
ومن جھة أخرى تحاول دراسة سوانسون وآخرين ) Swanson et.al. (٢٠٠٤أن تحدد
تلك الدرجة التي يمكن بھا للمكونات الفونولوجية والتطبيقية للذاكرة أن تعكس قدرات لغوية
معينة في التحصيل القرائي .ومن ثم قامت بالتأكد مما إذا كانت عمليات الذاكرة لدى عينة ممن
يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية تلعب دوراً رئيسيا ً في اكتساب اللغة الثانية ،ومما إذا كان
التعرض لمخاطر صعوبة القراءة في الصف األول يمكنھا التنبؤ باألداء القرائي للطفل أو
مستواه في القراءة في الصف الثاني أم ال .وأسفرت نتائج ھذه الدراسة عن أن مستوى األداء في
اللغة األسبانية فيما يتعلق بالذاكرة قصيرة المدى في الصف األول يمكنه التنبؤ بالمھارات
األساسية في القراءة بالنسبة للغة األسبانية ،والفھم القرائي للغة ذاتھا بالصف الثاني .بينما يمكن
لمستوى األداء في اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بالذاكرة قصيرة المدى بالصف األول التنبؤ
بمعدل المفردات اللغوية اإلنجليزية ،والفھم القرائي للغة اإلنجليزية بالصف الثاني .كما اختلف
أداء األطفال الذين كانوا معرضين لمخاطر صعوبات القراءة عندما كانوا بالصف األول عن
أداء أقرانھم عندما وصلوا إلى الصف الثاني وذلك على مقاييس القراءة بكل من اللغة األسبانية
واإلنجليزية في حين اقتصرت أوجه القصور في الذاكرة من جانبھم على الذاكرة قصيرة المدى
للغة األسبانية إلى جانب الذاكرة العاملة أيضا ً.
وقد أجرت باربارا لوينزال ) Lowenthal, B. (٢٠٠٢دراسة على  ٥٧١طفالً
بالروضة لتحديد أھم الخصائص المميزة ألولئك األطفال الذين يتوقع منھم أن يعانوا من
مشكالت في التعلم أو باألحرى من صعوبات في التعلم عندما يلتحقون بالمدرسة .ووجدت أن
ھناك خصائص ترتبط بالجانب االجتماعي -االنفعالي ،وخصائص ترتبط بالجانب التكيفي،
والجانب الحركي ،والتواصل ،والجانب المعرفي .وحددت أھم الخصائص المميزة لصعوبات
التعلم أو الدالة عليھا في مرحلة الروضة في وجود نشاط مفرط ال يتناسب مع العمر الزمني
للطفل ،واالندفاعية ،والتشتت ،وعدم االنتباه ،وعدم القدرة على التحكم في الحفزات المختلفة،
وعدم التنظيم ،والتأخر في اكتساب اللغة والتخاطب ،وتأخر التناول السمعي للمثيرات ،ووجود

صعوبة في التناول البصري للمثيرات ،و تأخر أو قصور في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى،
ووجود مشكالت اجتماعية -انفعالية لدى الطفل ،ووجود صعوبة في القيام بالمھارات الحركية
الكبيرة والدقيقة .وفي رأينا أن ھذه الخصائص تضم كالً من أوجه القصور في المھارات قبل
األكاديمية وصعوبات التعلم النمائية .
ھذا وقد عملت دراسة جروبيكر وديليسي ) Grobecker& De Lisi (٢٠٠٠على
مقارنة القدرات المكانية والھندسية لعينة ضمت مجموعتين من األطفال تألفت األولى من ٣٥
طفالً من ذوي صعوبات التعلم تتراوح أعمارھم بين  ١٣ -٥سنة ،وتألفت الثانية من  ٩٤طفالً
من العاديين بعد مجانستھما في نسبة الذكاء والعمر الزمني ،وكان من أھم ما كشفت عنه نتائج
ھذه الدراسة فيما يتعلق بالعمليات المعرفية وجود فروق دالة بين ھاتين المجموعتين في األداء
على المھام المستخدمة وھو ما يعكس مستوى تلك القدرات لديھم إذ اتضح أن األطفال ذوي
صعوبات التعلم يبدون تأخراً نمائيا ً داالً في مستوى اإلدراك المكاني عامة وليس في القدرة على
اإلدراك البصري فقط وما يتعلق بھا من مھارات فقط .وفي دراسة جيري وآخرين
) Geary et.al. (٢٠٠٠تمت مقارنة أداء أطفال الصفين األول والثاني من العاديين على
بعض المھام السيكومترية التي تضمنت مھام ا ً للذاكرة ،وأخرى للتعرف على م دى سھولة
استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى وذلك مع أداء أقرانھم ذوي صعوبات التعلم في
الحساب أو القراءة أو كليھما الذين يتجانسون معھم في معدل الذكاء العادي ،وأوضحت النتائج
وجود فروق دالة إحصائيا ً بين المجموعتين في األداء على تلك المھام عامة لصالح األطفال
العاديين حيث اتضح وجود بعض أنماط القصور المعرفية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.
وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراھا باسنجر وآخرون ) Passenger et.al.(٢٠٠٠على
 ١١٥طفالً بالروضة أن ھناك عالقة بين اإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية وبين قدرة
ھؤالء األطف ال على القراءة المبكرة والھجاء المبكر وذلك خالل العام األول من المدرسة
االبتدائية ،كما أن لإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية إسھاما ً قويا ً في القراءة المبكرة
والتھجي المبكر من جانب مثل ھؤالء األطفال حيث يحدث تغير كيفي في الذاكرة الفونولوجية
خالل الصف األول االبتدائي ،ومن ثم فإن المستوى الفونولوجي لطفل الروضة سواء بالنسبة
لإلدراك أو للذاكرة ينبئ بمستواه الالحق في القراءة .
ومن جانب آخر فقد وجدت تيريزا إسكوبيدو ومرجريت أالن )Escobedo, T. (١٩٩٩
 &Allen, M.عند تحليل  ١٣١تخطيط ا ً ورسما ً باستخدام الكمبيوتر قام بھا أربعة أطفال
بالروضة نصفھم من البنين والنصف اآلخر من البنات وذلك على مدى ثمانية أسابيع بواقع
جلسة واحدة أسبوعيا ً مدتھا ساعة ونصف أن  % ٨٠.٩منھا كانت عبارة عن رسوم ،بينما كان
حوالي  % ١٩.١منھا عبارة عن كتابة .وقد تضمنت تلك الرسوم وذلك التخطيط رموزاً
لكلمات وذلك بنسبة  ، % ٩.١كما تضمنت حروفا ً ھجائية بنسبة  ، % ٣٣.٣والحروف الممثلة
السم الطفل بنسبة  ، % ٤٢.٤والتھجي الخاص باإلمالء بنسبة  . % ٩.١ولم توجد فروق بين
الجنسين في ذلك ،وال بين الرسوم ذات الخلفية الملونة أو غير الملونة .ويعبر ذلك بالطبع عن
بعض القدرات التي تتعلق بالذاكرة لديھم فضالً عن اإلدراك البصري .
وقام ھايسميث ) Highsmith (١٩٩٧بتقديم برنامج كمبيوتر لألطفال من سن ٦ -٢
سنوات يسمح لھم بالتعلم من خالل اللعب ،ويعمل على تنمية مھاراتھم البصرية والسمعية التي
تؤثر على اھتماماتھم ،ويتألف البرنامج من  ١٢جلسة تصل الواحدة منھا إلى أسبوع  .وتتناول

تلك الجلسات معرفة الكلمات ،ومقارنة الصفات ،واأللوان ،واألرقام ،والقيام بالعد ،وإدراك
األعداد ،وإدراك األشكال ،ومعرفة الحروف ،واإلدراك الجيد للحروف ،واألصوات ،والقراءة،
والتحدث .وأوضحت النتائج حدوث تحسن في ھذه المھارات التي تعد بمثابة المھارات قبل
األكاديمية لدى ھؤالء األطفال .
وتضمنت الدراسة التي أجرتھا كاترين سوفيان ) Sophian, C. (١٩٩٥ثالث تجارب
ھدفت إلى التعرف على تلك العالقة النمائية بين قيام الطفل بالعد وإدراكه لثبات العدد وذلك لدى
عينة من أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم والعاديين موزعين على مجموعتين
قوام كل منھما  ٢٠طفالً تتراوح أعمارھم بين  ٦ -٣سنوات .وأوضحت النتائج وجود فروق
دالة بين المجموعتين في متغيري الدراسة لصالح األطفال العاديين ،ووجود عالقة إيجابية بين
المتغيرين لدى المجموعتين ،وأن األطفال األكبر سنا ً كانوا ھم األقدر على إدراك ثبات العدد،
وكان األطفال األصغر سنا ً يفھمون الجوانب العالئقية في العدد وخاصة بالنسبة لألطفال
العاديين .وھدفت دراسة بابادوبولس ومولكاھي )Papadopoulos& Mulcahy (١٩٩٥
إلى التعرف على بعض األمور من أھمھا التعرف على اتجاھات مجموعة من أطفال الروضة
العاديين قوامھا  ١٢طفالً ومجموعة أخرى من أطفال الصف الثالث تتضمن نفس العدد من
األطفال نحو أقرانھم من نفس العمر الزمني من ذوي صعوبات التعلم خاصة .وبعد استخدام
مجموعة من المقاييس الكيفية أوضحت النتائج أن أطفال الروضة كانوا ھم األكثر تقبالً لھم رغم
ما يوجد بينھم من فروق دالة في االنتباه واإلدراك والذاكرة.
ھذا وقد كشفت دراسة كارولين لي وجون أوبرزوت )Lee, C.& Obrzut, J. (١٩٩٤
التي تم إجراؤھا على عينة من األطفال قوامھا  ٣٠طفالً بالصفوف من الثاني إلى السادس من
األطفال ذوي صعوبات التعلم وذلك بھدف التعرف على قدرتھم على التصنيف التجميعي،
واستخدام الترابطات المتكررة كخصائص مميزة للذاكرة السيمانتية  semanticأي القائمة
على معنى الكلمات عن وجود قصور في قدرة ھؤالء األطفال على التصنيف ،وفي قدرتھم على
التذكر ،وأنھم حينما يستخدمون قوائم الكلمات ذات المعنى ،ويرتبونھا وفقا ً لذلك فإن ھذا يصبح
من شأنه بطبيعة الحال أن يؤدي إلى تسھيل حدوث التعلم من جانبھم.
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
يتضح من العرض السابق أن أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم يتأخرون
عن أقرانھم العاديين في مستوى النمو المعرفي وھو األمر الذي يترك أثراً واضحا ً على قيامھم
بالعمليات المعرفية المختلفة ) عادل عبد  ،(٢٠٠٦وأنھم يتسمون بقصور في االنتباه،
واإلدراك )  ( Papadopoulos& Mulcahy, 1995وخصوص ا ً التناول البصري
والسمعي للمثيرات ،والذاكرة قصيرة وطويلة المدى ) ( Lowenthal, 2002فضالً عن
قصور في مستوى اإلدراك عامة )  ،( Grobecker& De Lisi, 2000وفي مھام الذاكرة،
أو استرجاع المعلومات المختلفة من الذاكرة طويلة المدى ) ،( Geary et.al., 2000كما أن
القصور في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى الذي يتعرض له ھؤالء األطفال من شأنه أن يؤثر
سلبا ً وذلك على األقل بدرجة كبيرة إلى حد ما على بعض المھارات قبل األكاديمية من جانبھم
( Swanson et.al., 2004; Passenger et.al., 2000; Lee& Obrzut,
) . 1994كما أنه ال توجد دراسات عربية في حدود علمنا تطرقت إلى ھذا الموضوع وھو
األمر الذي يضيف الكثير إلى أھميته.

اﻟﻔـﺮوض
صيغت الفروض التالية لتكون إجابات محتملة لما أثير في مشكلة الدراسة من تساؤالت .
 -١توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتباه بين متوسطات رتب درجات أطفال
الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في مھارتي
التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية لصالح األطفال العاديين .
 -٢توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلدراك بين متوسطات رتب درجات
أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يع انون من قصور في مھارتي الوعي أو
اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في
مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية لصالح األطفال العاديين
.
 -٣توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذاكرة ) قصيرة وطويلة المدى ( بين
متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في
مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن
يعانون من قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية
لصالح األطفال العاديين .
 -٤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة بين
متوسطات رتب درجات أطفال الروضة ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو أقرانھم ممن يعانون من قصور في
مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية .
 -٥توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى االنتباه واإلدراك والذاكرة كما
يتضح من درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في
مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية وأقرانھم ممن
يعانون من قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية.
 -٦تنبئ درجات أطفال الروضة العاديين ،أو ممن يعانون من قصور المھارات قبل
األكاديمية بشقيھا الموضحين في ھذه الدراسة في كل من االنتباه واإلدراك والذاكرة
كعمليات معرفية أساسية بمستوى قصور تلك المھارات المشار إليھا .
 -٧ال توجد فئة نوعية محددة من العمليات المعرفية موضوع الدراسة الراھنة ) االنتباه-
اإلدراك -الذاكرة ( أفضل من غيرھا في التنبؤ بقصور المھارات قبل األكاديمية ألطفال
الروضة العاديين ،أو ممن لديھم قصور في مثل ھذه المھارات بشقيھا المشار إليھما .
ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ
أوﻻً  :اﻟﻌﻴﻨـﺔ :
تتألف عينة الدراسة من ثالث مجموعات من األطفال الذكور بالسنة الثانية بالروضة KG-
 IIبمحافظة الشرقية ) ن=  ،( ٣٠تضم األولى عشرة أطفال ممن يعانون من قصور في
مھاراتھم قبل األكاديمية الخاصة بالوعي الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية  ،وتضم
الثانية عشرة أطفال آخرين يعانون من قصور في مھاراتھم قبل األكاديمية الخاصة بالتعرف
على األرقام ،واألشكال ،بينما تضم الثالثة عشرة أطفال من العاديين )جدول  . ( ٢ ، ١وقد
روعي أن يكون أعضاء ھذه المجموعات جميع ا ً ممن ال يأتون بأي مشكالت سلوكية وفق ا ً

لتقارير معلماتھن ،وأال يعاني أعضاء المجموعتين األولى والثانية من أي إعاقة عقلية ،أو
حسية ،أو جسمية حركية ،أو غيرھا .وتم تحقيق التجانس بين تلك المجموعات ) الجداول ٨ -٣
( وذلك في العمر الزمني ،ومستوى الذكاء ،والمستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي حيث تم
اختيارھم جميعا ً من المستوى المتوسط .
جدول )  ( ١نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين رتب درجات
المجموعات الثالث في اختبار المسح النيورولوجي ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
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حيث :
المجموعة األولى ھي من يعاني أعضاؤھا من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،والمجموعة الثانية ھي من يعاني أعضاؤھا من
قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال ،أما المجموعة الثالثة فھي التي تضم
األطفال العاديين .وسوف نسير على ذلك على امتداد ھذه الدراسة .
ويتضح من الجدول أن قيمة ھـ )  ( Hللفرق بين متوسطات رتب درجات ھذه المجموعات
في اختبار المسح النيورولوجي دالة عند  ، ٠.٠١ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة ھذه الفروق
وذلك بالنسبة للمجموعات الثالث .
جدول )  ( ٢قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في اختبار المسح النيورولوجي ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
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ويتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين األولى والثانية أي المعرضتين
لخطر صعوبات التعلم ،بينما توجد فروق دالة عند  ٠.٠١بين مجموعة األطفال العاديين وكل
منھما على حدة .وبالرجوع إلى متوسطات درجات المجموعات الثالث في االختبار نجدھا على
التوالي  ١٩.٧ ، ٣٦.٥ ، ٣٦.٤ونظراً ألنه وفقا ً لتعليمات االختبار كلما قلت الدرجة عن ٢٥
كان الطفل عاديا ً تصبح ھذه الفروق لصالح المجموعة الثالثة ،وتؤكد على أن أطفال
المجموعتين األولى والثانية معرضين فعالً لخطر صعوبات التعلم .
ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٨٨-

جدول )  ( ٣نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين
رتب درجات المجموعات الثالث في المھارات قبل األكاديمية
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ويتضح من الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث في المھارات
قبل األكاديمية دالة عند  ٠.٠١باستثناء الفروق بينھا في لمھارة التعرف على األلوان فلم تكن
ذات داللة إحصائية .ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة الفروق بين المجموعات .

جدول )  ( ٤قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في الوعي أو اإلدراك الفونولوجي
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ويتضح من الجدول وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعات الثالث ،وأن المجموعة
األولى ھي أقل ھذه المجموعات في الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،وبالتالي فھي تعاني من
قصور ھذه المھارة .أما المجموعة الثانية فھي تليھا ،وتعد في وضع أفضل منھا ،ثم تأتي
المجموعة الثالثة بعد ذلك ،وتعتبر ھي األفضل .
جدول )  ( ٥قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث
في التعرف على الحروف الھجائية
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٥٥

٣.٧٩٥-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١١.٩

١٥.٥٠

١٥٥

اﻷوﱃ

٤.١

٥.٥٠

٥٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٩

١٥.٥٠

١٥٥

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١١.٩

٦.٥٥

٦٥.٥٠

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٩

١٤.٤٥

١٤٤.٥٠

ﺻﻔـﺮ

١٠.٥

٥٥

٦٥.٥

٣.٧٩٢-

٣.٠٠٩-

٠.٠١

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعات الثالث ،وأن المجموعة
األولى ھي أقل ھذه المجموعات في التعرف على الحروف الھجائية ،وبالتالي فھي تعاني من
قصور ھذه المھارة .أما المجموعة الثانية فھي تليھا ،وتعد في وضع أفضل منھا ،ثم تأتي
المجموعة الثالثة بعد ذلك ،وتعتبر ھي األفضل .

جدول )  ( ٦قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في التعرف على األرقام
اﻤﻮﻋﺔ

م

م اﻟﺮﺗﺐ

ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ

U

W

Z

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﲡﺎﻫﻬﺎ

اﻷوﱃ

١٠.٨

١٥.٥٠

١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٨٠٣-

٠.٠١

اﻷوﱃ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٥.١

٥.٥٠

٥٥

اﻷوﱃ

١٠.٨

٥.٦٠

٥٦

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٩

١٥.٤٠

١٥٤

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٥.١

٥.٥٠

٥٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٩

١٥.٥٠

١٥٥

١

ﺻﻔـﺮ

٥٦

٥٥

٣.٧٢٨-

٣.٨٠٣-

٠.٠١

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعات الثالث ،وأن المجموعة
الثانية ھي أقل ھذه المجموعات في التعرف على األرقام ،وبالتالي فھي تعاني من قصور ھذه
المھارة .أما المجموعة األولى فھي تليھا ،وتعد في وضع أفضل منھا ،ثم تأتي المجموعة الثالثة
بعد ذلك ،وتعتبر ھي األفضل .
جدول )  ( ٧قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث
في التعرف على األشكال
اﻤﻮﻋﺔ

م

م اﻟﺮﺗﺐ

ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ

U

W

Z

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﲡﺎﻫﻬﺎ

اﻷوﱃ

١٥.٤

١٥.٥٠

١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٨٠٠-

٠.٠١

اﻷوﱃ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٤.١

٥.٥٠

٥٥

اﻷوﱃ

١٥.٤

١١.٢٠

١١٢

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٨

٩.٨٠

٩٨

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٤.١

٥.٥٠

٥٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٤.٨

١٥.٥٠

١٥٥

٤٣

ﺻﻔـﺮ

٩٨

٥٥

٠.٥٤٣-

٣.٧٩٥-

ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٠١

ـ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعتين األولى والثانية من
ناحية لصالح المجموعة األولى ،وبين المجم وعتين الثانية والثالثة من ناحية أخرى لصالح
المجموعة الثالثة ،بينما ال توجد فروق دالة بين المجموعتين األولى والثالثة .وبالتالي فإن
المجموعة الثانية ھي أقل ھذه المجموعات في التعرف على األرقام حيث تعاني من قصور ھذه
المھارة .أما المجموعتان األولى والثالثة فتأتيان بعدھا ،وتعدان في وضع أفضل منھا.

جدول )  ( ٨نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين رتب درجات
المجموعات الثالث
في المتغيرات الخاصة بالمجانسة
اﻟﻤ

اﻤﻮﻋﺔ

ﺗﻐـﻴﺮ

اﻟﻌﻤـﺮ
اﻟﺰﻣـﲏ

ﻣﻌﺎﻣـﻞ
اﻟﺬﻛـﺎء

م.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

م.
اﻗﺘﺼﺎدي

م .ﺛﻘﺎﰲ

م .ﻛﻠﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺮﺗﺐ

ﳎﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ

ك

اﻷوﱃ

١٥.٣٥

١٥٣.٥

٢٣٥٦.٢٢٥

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٥.٣٠

١٥٣.٥

٢٣٥٦.٢٢٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٥.٨٥

١٥٨.٥

٢٥١٢.٢٢٥

اﻷوﱃ

١٤.١٠

١٤١.٠

١٩٨٨.١٠٠

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٦.٣٥

١٦٣.٥

٢٦٧٣.٢٢٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٦.٠٥

١٦٠.٥

٢٥٦٧.٠٢٥

اﻷوﱃ

١٥.٩٠

١٥٩.٠

٢٥٢٨.١٠٠

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٥.٢٥

١٥٢.٥

٢٣٢٥.٦٢٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٥.٣٥

١٥٣.٥

٢٣٥٦.٢٢٥

اﻷوﱃ

١٤.٣٠

١٤٣

٢٠٤٤.٩

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٧.٢٠

١٧٢

٢٩٥٨.٤

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٥.٠٠

١٥٠

٢٢٥٠.٠

اﻷوﱃ

١٤.٣٠

١٤٣.٠

٢٠٤٤.٩٠٠

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٥.٣٥

١٥٣.٥

٢٣٥٦.٢٢٥

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٦.٨٥

١٦٨.٥

٢٨٣٩.٢٢٥

اﻷوﱃ

١٤.٥٠

١٤٥

٢١٠٢.٥

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١٦.٠٠

١٦٠

٢٥٦٠.٠

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٦.٠٠

١٦٠

٢٥٦٠.٠

ﻛﺎ

٠.٠٢٥

د .ح

٢

ﻫـ H

اﻟﺪﻻﻟﺔ

٠.٢٢٣
ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٣٩٤

٢

٠.٣٨٥
ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٠٣٣

٢

٠.٠٣٢
ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٦٦٦

٢

٠.٥٩١
ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٤٧٣

٢

٠.٤٢٤
ﻏﲑ داﻟﺔ

٠.٢٠٥

٢

٠.١٩٤
ﻏﲑ داﻟﺔ

ويتضح من الجدول عدم داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث في
المتغيرات الخاصة بالمجانسة بحسب ما ھو موضح بالجدول وھو األمر الذي يدل على أن تلك
المجموعات متجانسة .

ثانيا ً  :األدوات :
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

 -١اختبار ستانفورد -بينيه للذكاء ) الصورة الرابعة (
ترجمة وتعريب  /لويس كامل مليكة )(١٩٩٨
تم إعداد ھذا المقياس في ضوء استراتيجية تختار بموجبھا عينة عريضة من مدى كبير من
المھام المعرفية التي تنبئ بالعامل العام للذكاء .ويتمثل نموذج تنظيم القدرات المعرفية في ھذه
الصورة من المقياس في ثالثة مستويات ھي عامل االستدالل العام ) في المستوى األعلى ( ،في
حين يتمثل المستوى الثاني في ثالثة عوامل عريضة ھي القدرات المتبلرة ،والقدرات السائلة
التحليلية ،والذاكرة قصيرة المدى  .أما المستوى الثالث فيتكون من ثالثة مجاالت أكثر تخصصا ً
ھي االستدالل اللفظي ويتضمن اختبارات المفردات ،والفھم ،والسخافات ،والعالقات اللفظية ،في
حين يتمثل المجال الثاني في االستدالل الكمي ويندرج تحته االختبار الكمي ،وسالسل األعداد،
وبناء المعادلة .أما االستدالل المجرد البصري وھو ثالث ھذه المجاالت فيندرج تحته اختبارات
تحليل النمط ،والنسخ ،والمصفوفات ،وثني وقطع الورق .وإلى جانب ذلك تشمل الذاكرة قصيرة
المدى اختبارات تذكر نمط من الخرز ،وتذكر الجمل ،وإعادة األرقام ،وتذكر األشياء ليصل
بذلك عدد االختبارات التخصصية التي تندرج تحت ھذه المجاالت  ١٥اختباراً يحصل كل منھا
على درجة معيارية إلى جانب أربع درجات معيارية عمرية للمجاالت األربعة فضالً عن درجة
مركبة ،كما يمكن رسم صفحة نفسية فارقة ) بروفيل (.
وقد قام مليكة ) (١٩٩٤بتعريب المقياس وحاول االحتفاظ قدر اإلمكان بمواد المقياس
األصلية التي يفترض أن تكون متحررة نسبيا ً من تأثيرات العوامل الثقافية المختلفة .وعند
حساب صدق ھذه الصورة من المقياس وثباتھا اتضح أنھا تتمتع بمعدالت صدق وثبات مناسبة
يمكن االعتداد بھا ،والوثوق فيھا ،واالعتماد عليھا حيث بلغت قيم معامالت الثبات عن طريق
إعادة االختبار على عينة ) ن=  ( ٣٠بين  ٠.٥٣ـ  ، ٠.٨٨وباستخدام معادلة  KR- 20بلغت
ھذه القيم بين  ٠.٩٥ـ  ٠.٩٧وتراوحت معامالت ثبات المجاالت األربعة بين  ٠.٨٠ـ ، ٠.٩٧
كما تراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بين  ٠.٨٠ـ  . ٠.٩٠أما بالنسبة للصدق على الجانب
اآلخر فقد تم استخدام عدة طرق في سبيل ذلك منھا التحليل العاملي لمكوناته التي كشفت عن
وجود تشبعات عالية بعامل عام في كل االختبارات وھو ما يدعم استخدام درجة مركبة كلية
واحدة .وأوضحت نتائج الصدق التجريبي باستخدام محكات خارجية تمثلت في الصورة ل ـ م
السابقة لھذه الصورة ،ومقياس وكسلر -بلفيو ،ومقياس كوفمان أن داللتھا جميعا ً كانت عند

 ، ٠.٠١وعند تطبيق المقياس على فئات مختلفة من المتخلفين عقلياً ،وذوي صعوبات التعلم،
والعاديين ،والمتفوقين كانت النتائج التي تم الحصول عليھا مدعمة لقدرة المقياس على التمييز
بين مثل ھذه الفئات المختلفة.
 -٢ألعاب األطفال  :إعداد وتقنين /الباحث
تم اللجوء في الدراسة الراھنة إلى ألعاب األطفال في سبيل تشخيص مشكالتھم التي تھتم
ھذه الدراسة بھا والتي تتمثل في قصور مھاراتھم قبل األكاديمية حيث يعد مثل ھذا القصور
أساسا ً لصعوبات التعلم التي يمكن أن يعاني الطفل منھا مستقبالً ،كما أن ھذه األلعاب تتراوح في
طبيعتھا بين األلعاب الخشبية والبالستيكية أي أن كل قطعة منھا كانت إما خشبية أو بالستيكية
وذلك حتى تكون أسھل في تعامل األطفال معھا ،وفي تناولھم إياھا ،وحتى يمكن االحتفاظ بھا
ألطول وقت ممكن دون أن تتلف  .ولذلك فقد استخدم الباحث لوحة الحروف ،واألشكال،
والمكعبات  .وفي حين استخدمت لوحة الحروف للتعرف على إدراك الطفل للحروف
المتضمنة ،واستخدمت األشكال للتعرف على إدراكه لألشكال ،تم استخدام المكعبات في سبيل
التعرف على إدراكه لألعداد أو األرقام ،واأللوان ،وإدراكه الفونولوجي للكلمات .ويمكن أن
نقوم بتوضيح ذلك على النحو التالي :
أ -لوحة الحروف :
تم استخدام لوحة خشبية تتضمن الحروف الھجائية جميعھا وذلك من األلف إلى الياء ،وكنا
نطلب من الطفل أن يتعرف على ھذه الحروف فرادى أي يتعرف على كل حرف منھا على
حدة ،وليس شرطا ً أن يتعرف عليھا بالترتيب ،لكن المھم أن يحدد كل حرف منھا بشكل صحيح
حينما نطلب منه ذلك ،وأن يتعرف عليه جيداً ،وال يخطئ في معرفته له .ويحصل الطفل على
نصف درجة في مقابل كل حرف يدركه إدراكا ً صحيحا ً فضالً عن درجة واحدة فقط مقابل
تناوله الصحيح للوحة وحفاظه عليھا .
ب -األشــــــكال :
تم اللجوء إلى بعض األشكال الخشبية والبالستيكية التي تضم خمسة أشكال أساسية ھي
المثلث ،والمربع ،والمستطيل ،والدائرة ،والمكعب .ويطلب من الطفل أن يتعرف على كل منھا
عندما نقوم بتقديمھا له ،أو عندما نطلب منه أن يحضر ذلك الشكل لنا  .ويحصل على درجة
واحدة حال إدراكه الصحيح لذلك الشكل الذي نقدمه له علما ً بأننا قد لجأنا إلى تقديم الشكل الواحد
له في مناسبتين مختلفتين نقدمه نحن له في إحداھما ،ونطلب منه أن يقدمه ھو لنا في الثانية
ليحصل بذلك على درجة واحدة في كل مرة .
جـ -المكعــــبات :

تم اللجوء إلى المكعبات ذات األلوان المختلفة والتي تعد في واقع األمر من أھم ألعاب
األطفال في ھذه السن .وقد حرصنا على استخدام تلك المكعبات في سبيل تحقيق عدة أھداف ھي
التحقق من إدراك الطفل لألرقام أو األعداد ،والتحقق من إدراك الطفل لأللوان ،والتحقق من
وعيه الفونولوجي للكلمات .
وبالنسبة لألعداد فقد اخترنا تلك المكعبات التي تتضمن األعداد من  ١٠ -١بحيث يطلب من
الطفل أن يتعرف على ھذه األعداد فرادى ،وليس شرطا ً أن يتعرف عليھا بالترتيب لكن المھم
أن يحدد كل رقم منھا بشكل صحيح رغم ميل األطفال إلى معرفة تلك األعداد مرتبة ،بل
وتغنيھم بھا على ھذه الشاكلة .ويحصل الطفل على درجة واحدة مقابل كل رقم يدركه بشكل
صحيح.
أما بالنسبة لأللوان فقد حرصنا على وجود مكعبات بمختلف األلوان ،وقد تمثلت األلوان
المستخدمة في " األبيض -واألسود -واألحمر -واألخضر -واألصفر -واألزرق -والبني-
والبنفسجي -والبرتقالي -والبمبي "  .ويحصل الطفل على درجة واحدة عند إدراكه لكل لون من
ھذه األلوان كنا نطلب منه أن يحضر أحد المكعبات الحمراء ،أو الخضراء ،أو الصفراء ،أو
غيرھا على سبيل المثال فإذا أحضره ھو بحسب اللون المطلوب تكون إجابته صحيحة ،ويحصل
بالتالي على درجة واحدة ،أما إذا لم يحضره ھو ،أو أحضر مكعبا ً ذا لون آخر فإن إجابته في
تلك الحالة تعد غير صحيحة ،وال يحصل بالتالي على أي درجة في مقابلھا ،وھكذا .
وفيما يتعلق باإلدراك الفونولوجي للكلمات المختلفة والذي يقوم في األساس على إدراك أن
مجرى الحديث أو الجملة تتضمن وحدات صوتية أصغر ينبغي على الطفل أن يدركھا جيداً فقد
كنا في الواقع نطلب من الطفل أن يمسك بالمكعب على الصورة التي توجد في أحد جوانبه،
ونطلب منه أن يقوم بما يلي وذلك بحسب ما كنا نطلب منه بحيث يتم ذلك في خطوات متدرجة
نحددھا نحن ،أي أن الطفل كان يقوم بخطوة واحدة فقط في المرة الواحدة ،وكنا نحددھا له ،ثم
ينتقل بعد االنتھاء منھا إلى الخطوة التالية التي نحددھا له أيضاً ،وھكذا حتى يقوم بكل الخطوات
المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي :
أن يتعرف على الصورة بشكل صحيح .
أن ينطق بما تتضمنه الصورة نطقا ً صحيحا ً .
أن تكون المقاطع واألصوات المتضمنة بالكلمة واضحة .
أن يقوم بوضع تلك الكلمة في جملة مفيدة .
أن تعبر تلك الجملة عن زمن معين .

وكنا نوجه إليه بعض األسئلة التي تحدد مدى إدراكه لتلك الخطوات الخمس السابقة كأن نسأله
مثالً عن تلك الصورة ،ونطلب منه أن ينطق باسم ما تتضمنه ،وأن يعيد ذلك ببطء وتأن حتى
نتأكد من إدراكه لتلك الكلمات واألصوات والفونيمات المتضمنة فيھا ،وأن نسأله بعد ذلك عما
نفعل بھا فيضعھا بالتالي في جملة دون أن نطلب منه صراحة أن يضعھا في جملة مفيدة وإال
فلن يكون ذلك مفيداً ،وكنا نحاول في أسئلتنا التي نوجھھا إليه أن تكون إجابته معبرة في
جوھرھا عن زمن معين ،وھكذا مع مراعاة قصور إدراكه للزمن .ويحصل الطفل على أربع
درجات مقابل اإلدراك الصحيح لكل بند من ھذه البنود ،أو تخصص له درجة معينة من ھذه
الدرجات األربع بحسب مستوى إدراكه لھذا البند أو ذاك .
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎرات إذا ﻣﺎ ﻗﻠﺖ درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎرة أو ﺗﻠﻚ
ﻋﻦ  % ٥٠ﻣﻦ اﻟـﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻬـﺎ ،ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳﻌـﺪ أﻳﻀـﺎً ﻣﻤـﻦ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ ﻗﺼـﻮر ﻓـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﻬـﺎرات ﻗﺒـﻞ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴ ــﺔ إذا ﻣ ــﺎ ﻗﻠ ــﺖ درﺟﺎﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺠﻤ ــﻮع اﻟﻜﻠ ــﻲ ﻟﻬ ــﺬﻩ اﻟﻤﻬ ــﺎرات ﻋ ــﻦ  % ٥٠ﻣ ــﻦ ﻣﺠﻤ ــﻮع اﻟ ــﺪرﺟﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻷﻛﺜــﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ أن ﻳﻜــﻮن أﻛﺜــﺮ ﻋﺮﺿــﺔ
ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻧﻈـﺮاً ﻷن ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻬــﺎرات ﺗﻌــﺪ ﻫــﻲ اﻷﺳــﺎس اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟــﺘﻌﻠﻢ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄي ﻗﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻗﺼﻮر ﻻﺣﻖ .
وﻗــﺪ ﻟﺠــﺄ اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﻟــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬﻩ اﻷﻟﻌــﺎب ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ وﺟــﻮد ﻗﺼــﻮر ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤﻬــﺎرات ﻟــﺪى أوﻟﺌــﻚ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻬــﺎرات ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،ﺛــﻢ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻤﺴــﺢ اﻟﻨﻴﻮروﻟــﻮﺟﻲ ﻛــﻲ ﻳﺘﺄﻛــﺪ ﻓﻌ ـﻼً ﻣــﻦ أﻧﻬــﻢ ﻣﻌﺮﺿــﻴﻦ ﻟﺨﻄــﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .
 -٣ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ
ﻛﻤﺆﺷﺮات ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
إﻋﺪاد /ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ) -٢٠٠٥أ(

ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠـﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ ﻳﻤﻜــﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻬــﺬا اﻟﻐـﺮض ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘـﺪ ﻛﺎﻧــﺖ
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ ﻳﻬـﺪف إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ
ﻗﺼﻮر اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﻤﻘﻴـﺎس اﻟﺤـﺎﻟﻲ واﻟـﺬي ﻳﻀـﻢ ﺧﻤﺴـﺔ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻃﻔـﺎل
اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟـﺪ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻣﺆﺷـﺮات ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻌﺮﺿـﻬﻢ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠـﻢ أﻛﺎدﻳﻤﻴـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﻳﻠﺘﺤﻘــﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ وﻳﺸــﺮﻋﻮن ﻓــﻲ ﺗﻠﻘــﻲ ﺗﻌﻠــﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻈــﺎﻣﻲ .وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺣﺴــﺎب اﻟﺼــﺪق واﻟﺜﺒــﺎت اﻟﺨــﺎص
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﺮﻋﻴﺔ ،واﺗﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺪق وﺛﺒـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻳﻤﻜـﻦ اﻻﻋﺘـﺪاد
ﺑﻬﺎ .وﺗﻀﻢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 -١الوعي أو اإلدراك الفونولوجي .
 -٢التعرف على الحروف الھجائية .
 -٣التعرف على األرقام .

 -٤التعرف على األشكال .
 -٥التعرف على األلوان .
وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرة ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋـﻦ
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت أو ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﻌـﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺷـﺮات ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺠﺎﻧـﺐ أو ذاك .وﺗـﺪﺧﻞ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳـﺆدي ﺑﻨـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺘـﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜـﺮ،
وﻳﺤــﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﺣﺘــﻰ ﻧﺤــﺪ ﻣﻤــﺎ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت ﻣــﻦ آﺛــﺎر ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة .وﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻘــﺎﻳﻴﺲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﺮز وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠـﻰ أوﻟﺌـﻚ اﻷﻃﻔـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺼـﺪر ﻋـﻨﻬﻢ ﻣﺜـﻞ
ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت وذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ أﺛــﺮ ﺣﺼــﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  % ٥٠ﻣــﻦ اﻟــﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻷي ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ
اﻟﻤﻬـﺎرات ،أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺼـﻞ اﻟﻄﻔــﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺗﺴــﺎوي  % ٣٠أو أﻗـﻞ ﻓــﺈن ذﻟـﻚ ﻳﻌــﺪ دﻟـﻴﻼً ﻗﻮﻳـﺎً
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .
ﻫــﺬا وﻳﻮﺟــﺪ أﻣــﺎم ﻛــﻞ ﻋﺒــﺎرة اﺧﺘﻴــﺎران ﻫﻤــﺎ ) ﻧﻌــﻢ ،ﻻ ( ﺗﺤﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ) ، ١ﺻــﻔﺮ( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــﻮاﻟﻲ ﺣﻴــﺚ ﺗﺴــﻴﺮ
اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺪرﺟﺔ " ﺻﻔﺮ " ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮر .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠـﺖ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺤﺼـﻞ اﻟﻄﻔـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ أي ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﺮﻋـﻲ ﻋـﻦ  % ٥٠ﻣـﻦ درﺟﺘـﻪ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﺮاوح ﺑـﻴﻦ ﺻـﻔﺮ – ٢٠
ﻳﺼﺒﺢ ذﻟـﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺷـﺮ أو ﻣﻨﺒـﺊ ﺑﺼـﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠـﻢ ﻻﺣﻘـﺔ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﺘﻌـﺮض ﻟﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﻄﻔـﻞ ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻣﺒﻜﺮاً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺼــﺪق وﺛﺒــﺎت ﺑﻄﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻘــﺎﻳﻴﺲ ﻫــﺬﻩ ﺑﻤــﺎ ﺗﻀــﻤﻪ ﻣــﻦ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ ﻓﺮﻋﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ أﺳــﻔﺮت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻــﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺪق وﺛﺒـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻳﻤﻜـﻦ اﻻﻋﺘـﺪاد ﺑﻬـﺎ وﻫـﻮ ﻣـﺎ أﻛﺪﺗـﻪ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺻـﺪق اﻟﻤﺤﺘـﻮى
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺒﺎراﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ذﻟـﻚ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ﻟﺘﻠـﻚ اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻬـﺎرات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴـﺔ واﻟﺘـﻲ
ﺗﻌ ــﺮف ﺑﺎﻟﻤﻬ ــﺎرات ﻗﺒ ــﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴ ــﺔ وﻫ ــﻮ اﻟﺘﺼ ــﻨﻴﻒ اﻟ ــﺬي ﻗﺪﻣ ــﻪ اﻟﻌﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟﻤﺠ ــﺎل أﻣﺜ ــﺎل
ﺗﻮرﺟﻴﺴﻴﻦ  ، Torgesenوﻟﻴﺮﻧﺮ  ،Lernerوﻓﻮرﻣﺎن  ،Foormanوﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ أﺑﻘﻴﻨﺎ ﻓﻘـﻂ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻌﺒــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﻧﺎﻟــﺖ  % ٩٠ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎع اﻟﻤﺤﻜﻤــﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺪق اﻟﻤﺤﻜﻤــﻴﻦ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻗـﻴﻢ اﻟﺼـﺪق اﻟﺘﻼزﻣـﻲ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻠﻌـﺐ وﻓـﻖ إﺟـﺮاءات ﻣﺤـﺪدة وذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﻋﺮﺿـﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤــﻴﻦ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗﻤﻨــﺎ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬــﺎ ﻛﻤﺤــﻚ ﺧــﺎرﺟﻲ ﺑــﻴﻦ – ٠.٧٢٥
 ٠.٩٣١وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ وﻫـﻲ ﻗـﻴﻢ داﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  . ٠.٠١ﻛﻤـﺎ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻗـﻴﻢ
)ت( اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪق اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰي ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿــﻴﻦ ﻟﺨﻄــﺮ ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ وأﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ) ن=  ٢٧ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ( ﺑﻴﻦ  ١٢.٦٢ -٩.٦٩وﻫﻲ ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  . ٠.٠١أﻣـﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺒﻴﺮﻣﺎن -ﺑﺮاون Spearman-
 Brownﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ  ، ٠.٨٩٢ -٠.٦٨٣وﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
 . ٠.٩٤٥ -٠.٧٧٤ﻛﻤــﺎ ﺗﺮواﺣــﺖ ﻗــﻴﻢ ) ر ( اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺴــﺎق اﻟــﺪاﺧﻠﻲ وذﻟــﻚ ﺑــﻴﻦ درﺟــﺔ ﻛــﻞ ﻣﻔــﺮدة
واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ  ، ٠.٩٥ -٠.٥٧وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ٠.٠١وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ .

 -٤ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
إﻋﺪاد  /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﻞ )(٢٠٠٠

ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻴﻊ
أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .وﻳﻘﻴﺲ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘﻴـﺎس اﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳـﺮة ﻣـﻦ
ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــﺔ أﺑﻌــﺎد أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜــﻞ أوﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻮﺳــﻂ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،وﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ ،واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻷﺳــﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﻨــﺎخ اﻷﺳــﺮي اﻟﺴــﺎﺋﺪ ،وﺣﺠــﻢ اﻷﺳــﺮة ،واﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻷﻓــﺮاد اﻷﺳــﺮة،
وﻧﺸــﺎﻃﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ ،واﻟﻤﻜﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻤﻬــﻨﻬﻢ .أﻣــﺎ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻸﺳــﺮة
وﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻬﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،وﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸـﺔ اﻷﺳـﺮة ،وﻣﺴـﺘﻮى اﻷﺟﻬـﺰة واﻷدوات
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،وﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ ،واﻟﻌـﻼج اﻟﻄﺒـﻲ ،ووﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ واﻻﺗﺼـﺎل
ﻟﻸﺳ ــﺮة ،وﻣﻌ ــﺪل إﻧﻔ ــﺎق اﻷﺳ ــﺮة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ ،واﻟﺨ ــﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴ ــﺔ ،واﻻﺣﺘﻔ ــﺎﻻت ،واﻟﺤﻔ ــﻼت ،واﻟﺨ ــﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ،واﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،واﻟﻬﻨﺪام ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.
وﻳﺘﻤﺜ ــﻞ اﻟﺒﻌ ــﺪ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻮى اﻟﺜﻘ ــﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳ ــﺮة وﻳﻘ ــﻴﺲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻮى اﻟﻌ ــﺎم ﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ اﻷﺳ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة ،واﺗﺠﺎﻩ اﻷﺳﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ،ودرﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ
اﻟﻔﻜﺮي ،واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة .وﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺛﻼث درﺟﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻌﺪل درﺟـﺔ واﺣـﺪة ﻟﻜـﻞ
ﺑﻌــﺪ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﻄــﻲ درﺟــﺔ واﺣــﺪة ﻛﻠﻴــﺔ ﻟﻸﺑﻌــﺎد اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺔ ﺗﺘــﻮزع ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻫــﻲ ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﺟــﺪاً،
وﻣﺮﺗﻔﻊ ،وﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻣﺘﻮﺳﻂ ،ودون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻣﻨﺨﻔﺾ ،وﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً.
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺪق وﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ ) ت ( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـﺪﻗﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰي
ﺑﻴﻦ  ٢٣.٨ -١٢.٦وذﻟﻚ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ،واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻷول وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺑﻌـﺎد اﻟﺜﻼﺛـﺔ واﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺑـﻴﻦ ٠.٩٧ -٠.٩٢
وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ . ٠.٠١
 -٥اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻨﻴﻮروﻟﻮﺟﻲ Quick Neurological Screening Test QNST
) ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ (،
إﻋﺪاد  /ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﻣﻮﺗﻲ وآﺧﺮون ،ﺗﻌﺮﻳﺐ  /ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻛﺎﻣﻞ )(١٩٩٩

ﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﻴــﺎس ﻣــﻦ اﻷدوات ﺳــﻬﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺣﻴــﺚ أﻧــﻪ وﺳــﻴﻠﺔ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻟﺮﺻــﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈــﺎت اﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻋــﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻴﻮروﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ .وﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻻﺧﺘﺒـﺎر ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﻬـﺎم اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮة اﻟﻤﺸـﺘﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺤـﺺ
اﻟﻨﻴﻮروﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ١٥ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﺗﻘﺪم ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻫﻲ  :ﻣﻬﺎرة اﻟﻴﺪ-
اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻜﻞ وﺗﻜﻮﻳﻨــﻪ -اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻜﻞ ﺑﺮاﺣــﺔ اﻟﻴــﺪ -ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﻌــﻴﻦ ﻟﻤﺴــﺎر ﺣﺮﻛــﺔ اﻷﺷــﻴﺎء -ﻧﻤــﺎذج
اﻟﺼــﻮت -اﻟﺘﺼــﻮﻳﺐ ﺑﺈﺻــﺒﻊ ﻋﻠــﻰ اﻷﻧــﻒ ) ﺗﻨﺎﺳــﻖ اﻹﺻــﺒﻊ – اﻷﻧــﻒ ( -داﺋــﺮة اﻹﺻــﺒﻊ واﻹﺑﻬــﺎم -اﻻﺳــﺘﺜﺎرة
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﻴﺪ واﻟﺨﺪ -اﻟﻌﻜﺲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻜﺮرة -ﻣﺪ اﻟﺬراع واﻷرﺟﻞ -اﻟﻤﺸﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮادف
) رﺟــﻞ ﺧﻠــﻒ اﻷﺧــﺮى ﻟﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛــﺔ أﻣﺘــﺎر ( -اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ واﺣــﺪة -اﻟﻮﺛــﺐ -ﺗﻤﻴﻴــﺰ اﻟﻴﻤــﻴﻦ واﻟﻴﺴــﺎر-
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺷﺎذة أي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻓﻬــﻲ إﻣــﺎ أن ﺗﻜــﻮن درﺟــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ) ﻛﻠﻴــﺔ ( ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ٥٠
وﺗﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻄﻔﻞ ،أو درﺟـﺔ ﻋﺎدﻳـﺔ ) درﺟـﺔ ﻛﻠﻴـﺔ ﺗﺴـﺎوي  ٢٥ﻓﺄﻗـﻞ ( وﺗﺸـﻴﺮ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪرﺟـﺔ إﻟـﻰ
اﻟﺴﻮاء ﻧﻴﻮروﻟﻮﺟﻴﺎً ﻓﻀﻼً ﻋﻦ درﺟـﺔ ﺗﻤﺘـﺪ ﻣـﻦ  ٥٠ -٢٦وﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد اﺣﺘﻤـﺎل ﻟﺘﻌـﺮض اﻟﻄﻔـﻞ ﻻﺿـﻄﺮاﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﺦ أو اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺨﻴﺔ ﻳﺰداد ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي درﺟﺔ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻼﺳﻮاء ) درﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ( ،وﻟﻦ ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ إذا ﻣﺎ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼـﻠﻮن ﻋﻠـﻰ
ﺗﻠــﻚ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ﻟــﻴﺲ ﻟــﺪﻳﻬﻢ أي ﻣﺸــﻜﻼت ﻧﻴﻮروﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ أﻧﻬــﻢ ﻟــﻴﺲ ﻟــﺪﻳﻬﻢ أي اﺿــﻄﺮاﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤــﺦ
واﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺨﻴﺔ  .وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺈن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﻴﻮروﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘﻴـﺎس إﻟـﻰ ارﺗﻔـﺎع اﻻﺿـﻄﺮاب ﻓـﻲ اﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻨﻴﻮروﻟﻮﺟﻴـﺔ .وﻗـﺪ ﻗـﺎم ﻣﻌـﺪ اﻟﻤﻘﻴـﺎس
ﺑﺘﻘﻨﻴﻨـﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻣــﻦ أﻃﻔــﺎل اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻓﺒﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺼــﺪق اﻟﺘﻼزﻣــﻲ  ،٠.٥٦وﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺜﺒــﺎت ٠.٦٨
وﻫﻲ ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ٠.٠١وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ أن اﻟﻄﻔـﻞ ﻟـﻴﺲ ﻟﺪﻳـﻪ أي اﺿـﻄﺮاﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﺦ واﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﺨﻴﺔ .
ﻣﻘﻴﺎس اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
إﻋﺪاد /أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ )(٢٠٠٥
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﻼزﻣـﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ وﻓﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺖ ﻣﻬﺎرات ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺷـﺮﻃﺎً ﺳـﺎﺑﻘﺎً
ﻋﻠــﻰ اﻹدراك واﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ وذﻟــﻚ وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻛﺸــﻒ ﻋﻨــﻪ اﻹﻃــﺎر اﻟﻨﻈــﺮي واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿــﻮع ﻫــﻲ
ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 -١االختالف؛ ويعني انتباه الطفل للشيء المختلف من بين عدة أشياء .
 -٢التشابه؛ ويعني مھارة الطفل في االنتباه للتشابه بين شيء معين وآخر .
 -٣التطابق؛ ويعني مھارة الطفل في االنتباه للتطابق بين شيء وآخر .
 -٤المقارنة؛ ويعني مھارة الطفل في االنتباه للمقارنة بين شيئين أو أكثر في بعد معين .
 -٥التصنيف؛ ويعني مھارة الطفل في وضع األشياء معا ً وفق بعد معين .
 -٦التسلسل؛ ويعني االنتباه لسلسلة أو تسلسل معين يتم اتباعه .
وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ٣٠ﺑﻨﺪاً أو ﺳﺆاﻻً ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺑﻌﺎد ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮازي اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮاﻗـﻊ ﺧﻤﺴـﺔ
أﺳــﺌﻠﺔ أو ﺑﻨــﻮد ﻟﻜــﻞ ﺑﻌــﺪ ﻳــﺘﻢ ﺗﻘــﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮر ،وﻳﺘــﺮاوح ﻋــﺪد اﻟﺼــﻮر ﻓــﻲ ﻛـﻞ ﺳــﺆال ﺑــﻴﻦ
ﺻﻮرﺗﻴﻦ وﺧﻤﺲ ﺻﻮر ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮاوح اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﺻﻔـﺮ ٣٠ -درﺟﺔ ﺗﺪل
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ إذ ﺗﺪل اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت
أو ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻔﻞ .
وﻳﺘﻤﺘــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﻴــﺎس ﺑﻤﻌــﺪﻻت ﺻــﺪق وﺛﺒــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺼــﺪق ﺗــﻢ اﻹﺑﻘــﺎء ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﺘــﻲ
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺗﻔﺎق ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ، % ٨٠وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻋﻘﻠﻴﺎً

) ن=  ( ٢٠وأوﺿــﺤﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺼــﺪق اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰي ﻋﻨــﺪ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻴﻨــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻤــﻮﻋﺘﻴﻦ ﺗﻀــﻢ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻨﺼــﻒ
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎً ،وﺗﻀﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﻋﻨﺪ
 ٠.٠١ﺑــﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت رﺗــﺐ درﺟــﺎت اﻟﻤﺠﻤــﻮﻋﺘﻴﻦ  .وﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺜﺒــﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ
أﺳـﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻷول  ٠.٥١٨وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ داﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ  . ٠.٠١وﻗـﺪ ﺗـﻢ ﻓـﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬا
اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ) ن=  ( ١٨ﻏﻴﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟـﺬﻳﻦ ﺷـﻤﻠﺘﻬﻢ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ ،وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﻜـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻘﺼـﻮر اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ اﻟﺘـﻲ ﺣـﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻟﻠﻄـﺐ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ) APA (١٩٩٤ﻛﻤﺤﻚ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق  ، ٠.٦١٣وﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤـﺔ
ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت  ، ٠.٥٩٨وﻫﻲ ﻧﺴﺐ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ٠.٠١
 -٧ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻹدراﻛﻲ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ
إﻋﺪاد  /ﻣﺮوة ﺳﻠﻴﻤﺎن ) ( ٢٠٠٤

ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﻴــﺎس إﻟــﻰ ﻗﻴــﺎس اﻹدراك ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨــﺎول ﺳــﺒﻌﺔ أﺑﻌــﺎد ﺗﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ
ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹدراك ) إدراك اﻷﺷﻜﺎل -إدراك اﻷﻟﻮان -إدراك اﻷﺣﺠﺎم -إدراك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻹدراك اﻟﺴﻤﻌﻲ-
اﻹدراك اﻟﺸـﻤﻲ -اﻹدراك اﻟﻠﻤﺴـﻲ (  .وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻳﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻗــﺪرة اﻟﻄﻔـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠــﻰ
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﻴﻦ اﻷﻟـﻮان ،واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﺠـﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻛـﺎﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺼـﻐﻴﺮ واﻟﻮﺳـﻂ ،وإدراك
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﻦ وﺑﺎرد ،وﻓﻮق وﺗﺤـﺖ ،وﺧﻔﻴـﻒ وﺛﻘﻴـﻞ ،وﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻓﻀـﻼً ﻋـﻦ ﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ واﻻﺧـﺘﻼف
ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻤﻠﻤـﺲ  .وﻳﻌﺘﻤـﺪ اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﻋﻠـﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮر ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى .
وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ٣٢ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﺼﻮراً ﻣﻮزﻋﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺴﺔ أﻧﺸـﻄﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ
إدراك اﻷﻟــﻮان ،واﻟﻤﻔــﺎﻫﻴﻢ ،واﻹدراك اﻟﺴــﻤﻌﻲ ،واﻟﻠﻤﺴــﻲ ،وأرﺑــﻊ ﻋﺒــﺎرات ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ إدراك اﻷﺷــﻜﺎل ،واﻷﺣﺠــﺎم،
واﻹدراك اﻟﺸــﻤﻲ  .وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬــﺎ داﺋﺮﻳ ـﺎً ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻤﺜــﻞ ﻛــﻞ ﺻــﻮرة ﺑﻌــﺪاً ﻣﻌﻴﻨـﺎً ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺑــﺪءاً ﺑﺎﻟﺒﻌــﺪ اﻷول ﺣﺘــﻰ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻜﺮر اﻟﻮﺿﻊ ،وﻫﻜﺬا  .وﻳـﺘﻢ إﻋﻄـﺎء اﻟﻄﻔـﻞ درﺟﺘـﻴﻦ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ،ودرﺟـﺔ واﺣـﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ) ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ إﻟـﻰ درﺟـﺔ واﺣـﺪة ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ،وﺻﻔــﺮ ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ
اﻟﺨﺎﻃﺌــﺔ ( ،وﺗــﺪل اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻧﻤــﻮ اﻹدراك ﻟــﺪى اﻟﻄﻔــﻞ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗــﺪل اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻗﺼﻮر اﻹدراك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻔﻞ .
وﻳﺘﻤﺘــﻊ اﻟﻤﻘﻴــﺎس ﺑﻤﻌــﺎﻣﻼت ﺻــﺪق وﺛﺒــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺨﺪام ﻋــﺪة أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻟــﺬﻟﻚ إذ ﺣــﺎزت ﺑﻨــﻮدﻩ
ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎع آراء اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﺎوي % ٨٨.٢ﻓﺄﻛﺜﺮ ،وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺴﻪ ،وأوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺪق اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ أن ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺗﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻌﺔ
ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﻤﺜــﻞ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻹدراك اﻟﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ .وﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺜﺒــﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ أﻃﻔــﺎل
اﻟﺮوﺿــﺔ ) ن=  ( ٢٧ﺑﻔﺎﺻــﻞ زﻣﻨــﻲ ﻣﻘــﺪارﻩ ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑﻴﻊ ﺑــﻴﻦ  ٠.٧٨ -٠.٧١ﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻤﻘﻴــﺎس ودرﺟﺘــﻪ اﻟﻜﻠﻴــﺔ
وﻫﻲ ﻧﺴﺐ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  . ٠.٠١وﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ ) ر ( ﺑﻴﻦ درﺟﺔ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴﻢ اﻻﺗﺴـﺎق
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ٠.٦٣ -٠.٢٣وﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ داﻻً ﻋﻨﺪ  ٠.٠٥وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ داﻻً ﻋﻨﺪ . ٠.٠١

 -٨ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺬاﻛﺮة ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى
إﻋﺪاد  /اﻟﺒﺎﺣـﺚ
ﺗـﻢ إﻋـﺪاد ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﺑﻐـﺮض اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠـﻰ وﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺴــﺘﻮى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺬاﻛﺮة ﻗﺼـﻴﺮة أو ﻃﻮﻳﻠــﺔ
اﻟﻤﺪى ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺴـﻴﻜﻠﻮﺟﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ،وﻣـﺎ أﻋـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳـﻬﻤﺎ .وﻣـﻦ
اﻟﻤﻌــﺮوف أن اﻟــﺬاﻛﺮة ﻗﺼــﻴﺮة اﻟﻤــﺪى ﺗﻘــﻴﺲ ﻗــﺪرة اﻟﻔــﺮد ﻋﻠــﻰ ﺗــﺬﻛﺮ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻮد ﺗﺘــﺮاوح ﺑــﻴﻦ  ٧ -٥ﺑﻨــﻮد
ﻛﺴﻼﺳــﻞ اﻷﺳــﻤﺎء ،أو اﻷرﻗــﺎم ،وﻏﻴﺮﻫــﺎ وذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،أﻣــﺎ إذا ﻣــﺎ زادت ﻋــﻦ ذﻟــﻚ
ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗــﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟــﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻟﻤــﺪى .وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ﻓﻘــﺪ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﺳــﺖ ﻗــﻮاﺋﻢ ﺑﺄرﻗــﺎم،
وأﺳﻤﺎء ،وﺻﻮر ) ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،وﻓﺎﻛﻬﺔ ،وأﻟﻌﺎب( ،وﺣﺮوف ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻨﻮد ﺗﺘﻠﻰ أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ ،وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
أن ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻓﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺬاﻛﺮة ﻗﺼـﻴﺮة اﻟﻤـﺪى،
وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺣﺮاً وﻟﻴﺲ ﻣﻘﻴﺪاً أو ﻣﺤﺪداً
ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﺑﻌﺪ أن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻌﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺘـﺬﻛﺮ ﻣـﺎ ﺗﻀـﻤﻪ
ﻛــﻞ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟــﺬي ﻧﺤــﺪدﻩ ﻟــﻪ ،وﻳﻔﻀــﻞ أن ﻧﺒــﺪأ أو ﻧﻠﺘــﺰم ﺑــﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟــﺬي
ﻋﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ  .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻤﺪى ،وﻳﺤﺼﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ﻛـﻞ ﺑﻨـﺪ ﻳﺘـﺬﻛﺮﻩ ﻣـﻦ أي ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ  .وﻟﺤﺴـﺎب ﺻـﺪق
وﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺛﻢ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻣـﺮور أﺳـﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ اﻷول ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ
أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ) ن=  ( ٣٢وﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺜﺒــﺎت  ٠.٥٩٦ﻟﻠــﺬاﻛﺮة ﻗﺼــﻴﺮة اﻟﻤــﺪى ٠.٥٣٤ ،ﻟﻠــﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ
اﻟﻤﺪى وﻫﻲ ﻧﺴﺐ داﻟﺔ ﻋﻨـﺪ  . ٠.٠١وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴـﺎس ﺗـﺬﻛﺮ ﻧﻤـﻂ ﻣـﻦ اﻟﺨـﺮز وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺘﺎﻧﻔﻮرد-
ﺑﻴﻨﻴـﻪ  Stanford- Binetﻟﻠـﺬﻛﺎء ﻛﻤﺤـﻚ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺼـﺪق ﻟﻠـﺬاﻛﺮة ﻗﺼـﻴﺮة اﻟﻤـﺪى ، ٠.٦٧٤
وﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒــﺎر ﺗــﺬﻛﺮ اﻷﺷــﻴﺎء ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﻤﻘﻴــﺎس وﻟﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺮور ﻋﺸــﺮ دﻗــﺎﺋﻖ ﻣــﻦ ﻋﺮﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻔــﻞ ﺑﻠــﻎ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق ﻟﻠﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى  ٠.٥٩١وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻧﺴﺐ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ٠.٠١وﺗﻌﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت .
ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﺧﻄﻮات اﻟﺪراﺳﺔ :
اتبع الباحث الخطوات التالية في سبيل القيام بھذه الدراسة وتنفيذھا :
 -١تحديد وإعداد األدوات المستخدمة ،والتأكد من صدق وثبات تلك المقاييس التي قام
الباحث بتصميمھا .
 -٢اختيار أفراد العينة من بين أطفال الصف الثاني بالروضة .
 -٣قياس مستوى المھارات قبل األكاديمية لدى أفراد العينة .
 -٤إجراء المجانسة بين مجموعات الدراسة .
 -٥تطبيق المقاييس المستخدمة .
 -٦تصحيح استجابات األطفال ،وجدولة الدرجات ،وإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة
عليھا.
 -٧استخالص النتائج وتفسيرھا .
 -٨صياغة بعض التوصيات والمقترحات التي نبعت مما أسفرت عنه ھذه الدراسة الراھنة
من نتائج .

ھذا وقد تمثلت األساليب اإلحصائية التي لجأ الباحث إليھا في سبيل الوصول إلى نتائج ھذه
الدراسة ما يلي :
 اختبار كروسكال -واليز ) . Kruskal- Wallis ( H اختبار مان – وتيني ) . Mann- Whitney ( U اختبار ولكوكسون ) . Wilcoxon ( W قيمة . Z معامل االرتباط الجزئي partial correlation .linear regression
 تحليل االنحدار الخطي . تحليل االنحدار المتدرج stepwise regression .اﻟﻨﺘﺎﺋ ــﺞ
أوﻻً  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻷول :
ينص الفرض األول على أنه  " :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتباه بين
متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي
الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور
في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية لصالح األطفال العاديين " .
والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام تحليل التباين بطريقة كروسكال -واليز ) قيمة ھـ (،
وقيم U, W, Zللفرق بين رتب متوسطات درجات المجموعات الثالث في االنتباه ،وكانت
النتائج كما يوضحھا الجدوالن التاليان .
جدول )  ( ٩نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين
رتب درجات المجموعات الثالث في االنتباه ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫـH
د.ح
ﻛﺎ²
ك
ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ
م اﻟﺮﺗﺐ
اﻤﻮﻋﺔ
١٩.٥٤٨

٢

٠.٠١

١٩.٣٧٣

١٠٤٠.٠
١٠٢.٠٠
١٠.٢٠
اﻷوﱃ
١١٦٦.٤
١٠٨.٠٠
١٠.٨٠
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٦٥٠٢.٥
٢٥٥.٠٠
٢٥.٥٠
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ويتضح من الجدول أن قيمة ھـ )  ( Hللفرق بين متوسطات رتب درجات ھذه المجموعات
في مقياس االنتباه دالة عند  ، ٠.٠١ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة ھذه الفروق وذلك بالنسبة
للمجموعات الثالث .
جدول )  ( ١٠قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في االنتباه
م
اﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﲡﺎﻫﻬﺎ
Z
W
م اﻟﺮﺗﺐ ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ U
اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٦.٩
٧.١

١٠.٢٠
١٠.٨٠

١٠٢.٠٠
١٠٨.٠٠

٤٧

١٠٢

٠.٢٣٠-

ﻏﲑ
داﻟﺔ

ـ

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٦.٩
١٩.٧

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٨٨-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٧.١
١٩.٧

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٩٠-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعة الثالثة من ناحية
وكل من المجموعتين األولى والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة
الثالثة في الحالتين ،أما الفروق بين المجموعتين األولى والثانية في مستوى االنتباه فلم تكن ذات
داللة إحصائية .وبذلك تتحقق صحة الفرض األول .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ينص الفرض الثاني على أنه  " :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلدراك بين
متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي
الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور
في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل أكاديمية لصالح األطفال العاديين " .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام نفس اإلجراء المتبع للتحقق من صحة الفرض
السابق ،وكانت النتائج كما يوضحھا الجدوالن التاليان .
جدول )  ( ١١نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين
رتب درجات المجموعات الثالث في اإلدراك ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫـH
د.ح
ﻛﺎ²
ك
ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ
م اﻟﺮﺗﺐ
اﻤﻮﻋﺔ
١٩.٨٤١

١٠٣٠.٢٢٥
١٠١.٥٠
١٠.١٥
اﻷوﱃ
١١٧٧.٢٢٥
١٠٨.٥٠
١٠.٨٥
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٦٥٠٢.٥٠٠
٢٥٥.٠٠
٢٥.٥٠
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ويتضح من الجدول أن قيمة ھـ )  ( Hللفرق بين متوسطات رتب درجات ھذه المجموعات
في مقياس اإلدراك دالة عند  ، ٠.٠١ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة ھذه الفروق وذلك
بالنسبة للمجموعات الثالث .
جدول )  ( ١٢قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث
في اإلدراك
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﲡﺎﻫﻬﺎ
م
اﻤﻮﻋﺔ
Z
W
م اﻟﺮﺗﺐ ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ U
٢

٠.٠١

١٩.٣٨٧

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٧.١
٧.٢

١٠.١٥
١٠.٨٥

١٠١.٥٠
١٠٨.٥٠

٤٦.٥

١٠١.٥

٠.٢٧٥-

ﻏﲑ
داﻟﺔ

ـ

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٧.١
١٨.٩

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٨٠٣-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٥٥
٥.٥٠
٧.٢
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
١٥٥
١٥.٥٠ ١٨.٩
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعة الثالثة من ناحية
وكل من المجموعتين األولى والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة
الثالثة في الحالتين ،أما الفروق بين المجموعتين األولى والثانية في مستوى اإلدراك فلم تكن
ذات داللة إحصائية .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني .
ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٩٨-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ينص الفرض الثالث على أنه " :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال ذاكرة)
قصيرة وطويلة المدى ( بين متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن
يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف
الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل
أكاديمية لصالح األطفال العاديين " .والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام نفس اإلجراء
السابق ،وتوضح الجداول التالية نتائج ھذا الفرض .
جدول )  ( ١٣نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين
رتب درجات المجموعات الثالث في الذاكرة قصيرة المدى ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫـH
د.ح
ﻛﺎ²
ك
ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ
م اﻟﺮﺗﺐ
اﻤﻮﻋﺔ
١٩.٦٦٢

٢

٠.٠١

١٩.٣٧٨

١٠٤٠.٤٠
١٠٢.٠٠
١٠.٢٠
اﻷوﱃ
١١٦٦.٤٠
١٠٨.٠٠
١٠.٨٠
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٦٥٠٢.٥٠
٢٥٥.٠٠
٢٥.٥٠
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ويتضح من الجدول أن قيمة ھـ )  ( Hللفرق بين متوسطات رتب درجات ھذه المجموعات
في مقياس الذاكرة قصيرة المدى دالة عند  ، ٠.٠١ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة ھذه
الفروق للمجموعات الثالث .
جدول )  ( ١٤قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في الذاكرة قصيرة المدى
م
اﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﲡﺎﻫﻬﺎ
Z
W
م اﻟﺮﺗﺐ ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ U
اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٧.٤
٧.٥

١٠.٢٠
١٠.٨٠

١٠٢.٠٠
١٠٨.٠٠

٤٧

١٠٢

٠.٢٣٢-

ﻏﲑ
داﻟﺔ

ـ

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٧.٤
١٧.٢

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٩٤-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٥٥
٥.٥٠
٧.٥
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
١٥٥
١٥.٥٠ ١٧.٢
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعة الثالثة من ناحية
وكل من المجموعتين األولى والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة
الثالثة في الحالتين ،أما الفروق بين المجموعتين األولى والثانية في مستوى الذاكرة قصيرة
المدى فلم تكن ذات داللة إحصائية.
جدول )  ( ١٥نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  -واليز )  ( Hللفرق بين
رتب درجات المجموعات الثالث في الذاكرة طويلة المدى ) ن =١ن =٢ن( ١٠ =٣
اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫـH
د.ح
ﻛﺎ²
ك
ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ
م اﻟﺮﺗﺐ
اﻤﻮﻋﺔ
ﺻﻔـﺮ

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

١٠.٨٥
١٠.١٥
٢٥.٥٠

١٠٨.٥٠
١٠١.٥٠
٢٥٥.٠٠

١١٧٧.٢٢٥
١٠٣٠.٢٢٥
٦٥٠٢.٥٠٠

٥٥

٣.٨٠٥-

١٩.٥٦٩

٢

٠.٠١

١٩.٣٨٧

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٠.٠١

ويتضح من الجدول أن قيمة ھـ )  ( Hللفرق بين متوسطات رتب درجات ھذه المجموعات
في مقياس الذاكرة طويلة المدى دالة عند  ، ٠.٠١ويوضح الجدول التالي اتجاه داللة ھذه
الفروق للمجموعات الثالث .
جدول )  ( ١٦قيم  U, W, Zوداللتھا للفرق بين متوسطات رتب درجات
المجموعات الثالث في الذاكرة طويلة المدى
م
اﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﲡﺎﻫﻬﺎ
Z
W
م اﻟﺮﺗﺐ ﻣﺞ اﻟﺮﺗﺐ U
اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

٦.٦
٦.٤

١٠.٨٥
١٠.١٥

١٠٨.٥٠
١٠١.٥٠

٤٦.٥

١٠١.٥

٠.٢٦٨-

ﻏﲑ
داﻟﺔ

ـ

اﻷوﱃ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٦.٦
١٧.٠

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٩٧-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٦.٤
١٧.٠

٥.٥٠
١٥.٥٠

٥٥
١٥٥

ﺻﻔـﺮ

٥٥

٣.٧٩٤-

٠.٠١

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة عند  ٠.٠١بين المجموعة الثالثة من ناحية
وكل من المجموعتين األولى والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة
الثالثة في الحالتين ،أما الفروق بين المجموعتين األولى والثانية في مستوى الذاكرة طويلة المدى
فلم تكن ذات داللة إحصائية .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث .
راﺑﻌﺎً  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻟﺮاﺑﻊ :
ينص الفرض الرابع على أنه  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل من
االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة بين متوسطات رتب درجات أطفال الروضة ممن يعانون من
قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو
أقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل
أكاديمية "  .والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام نفس اإلجراء السابق ،وتوضح الجداول )
 ( ١٦ -٩ھذه النتائج حيث يتضح منھا عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات رتب
درجات المجموعتين األولى)من يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية ( والثانية ) من يعانون من قصور في مھارتي التعرف على
األرقام ،واألشكال ( في كل من االنتباه ) جدول  ،( ١٠واإلدراك ) جدول  ،( ١٢والذاكرة
قصيرة المدى ) جدول  ،( ١٤والذاكرة طويلة المدى ) جدول  ( ١٦وھو ما يحقق صحة ھذا
الفرض .
ﺧﺎﻣﺴﺎً  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻟﺨﺎﻣﺲ :
ينص الفرض الخامس على أنه  " :توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى
االنتباه واإلدراك والذاكرة كما يتضح من درجات أطفال الروضة العاديين ،وأقرانھم ممن
يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية
وأقرانھم ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف على األرقام ،واألشكال كمھارات قبل
أكاديمية "  .وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام معامالت االرتباط الجزئية ،ويوضح
الجدول التالي ھذه النتائج .

جدول )  ( ١٧معامالت االرتباط الجزئية لدرجات أفراد العينة في االنتباه واإلدراك والذاكرة
قصيرة وطويلة المدى
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼﲑة
اﻹدراك
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
اﳌﺘﻐﲑ
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

ــ

اﻹدراك

* ٠.٤٣٥

* ٠.٤٠٣

** ٠.٥٥٨

ــ

* ٠.٤١٨

* ٠.٤٢٤

ــ

* ٠.٤١١

اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼﲑة

ـــ

اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

* داﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ** ، ٠.٠٥داﻟﺔ ﻋﻨﺪ . ٠.٠١
ويتضح من الجدول أن قيم معامالت االرتباط الجزئي تكشف عن وجود عالقة ارتباطية
دالة بين كل متغير من متغيرات االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة قصيرة ،وطويلة المدى عند تثبيت
المتغيرات األخرى وذلك عند  ٠.٠٥باستثناء العالقة بين االنتباه والذاكرة طويلة المدى فقد
كانت دالة عند  ٠.٠١وھوما يحقق صحة ھذا الفرض .
سادسا ً  :نتائج الفرض السادس :
ينص الفرض السادس على أنه  " :تنبئ درجات أطفال الروضة العاديين ،أو ممن يعانون
من قصور المھارات قبل األكاديمية بشقيھا الموضحين في ھذه الدراسة في كل من االنتباه
واإلدراك والذاكرة كعمليات معرفية أساسية بمستوى قصور تلك المھارات المشار إليھا " .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الخطي ،وكانت النتائج كما يلي :
جدول )  ( ١٨نتائج تحليل التباين ) اختبار ف ( الخاص بمربع معامل االرتباط المتعدد ) ر( ²
الدال على العالقة بين درجة المھارات قبل األكاديمية والمتغيرات المعرفية مجتمعة
اﳌﻬﺎرة

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

د .ح

ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﳌﺮﺑﻌﺎت

ف

اﻟﻮﻋﻲ أو

اﻟﻨﻤﻮذج

٣٢٢.١٠٧

٤

٨٠.٥٢٧

** ٩.٦٣٩

اﻹدراك
اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ

اﳋﻄ ــﺄ
اﻟﻜﻠﻲ

٢٠٨.٨٦٠
٥٣٠.٩٦٧

٢٥
٢٩

٨.٣٥٤

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﻤﻮذج
اﳋﻄ ــﺄ

٣٢٢.٣٦٣
٣٧٩.٩٣٧

٤
٢٥

٨٠.٥٩١
١٥.١٩٧

اﻟﻜﻠﻲ

٧٠٢.٣٠٠

٢٩

اﻟﻨﻤﻮذج

٣٣٣.٨٣١

٤

٨٣.٤٥٨

اﳋﻄ ــﺄ
اﻟﻜﻠﻲ

١٩٨.٠٣٥
٥٣١.٨٦٧

٢٥
٢٩

٧.٩٢١

اﻟﻨﻤﻮذج
اﳋﻄ ــﺄ

١٧٩.١٠٤
٧١٠.٢٦٣

٤
٢٥

٤٤.٧٧٦
٢٨.٤١١

اﻟﻜﻠﻲ

٨٨٩.٣٦٧

٢٩

اﻟﻨﻤﻮذج
اﳋﻄ ــﺄ
اﻟﻜﻠﻲ

٧.٥٣٠
٢٨.٣٣٧
٣٥.٨٦٧

٤
٢٥
٢٩

اﳊﺮوف
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷرﻗﺎم
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷﻟﻮان

١.٨٨٢
١.١٣٣

** ٥.٣٠٣

** ١٠.٥٣٦

١.٥٧٦

١.٦٦١

ر

ر²

٠.٦٠٧ ٠.٧٧٩

٠.٤٥٩ ٠.٦٧٨

٠.٦٢٨ ٠.٧٩٢

٠.٢٠١ ٠.٤٤٩

٠.٢١٠ ٠.٤٥٨

** داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ٠.٠١
ويتضح من الجدول أن قيمة ف دالة بالنسبة للمھارات الثالث األولى فقط وھي مھارات
الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،واألرقام بينما لم تكن ذات
داللة إحصائية بالنسبة لمھارتي التعرف على األشكال ،واأللوان  .كما أن درجة المتغيرات
المعرفية موضوع الدراسة وھي االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة قصيرة وطويلة المدى لھا نسبة
مساھمة مقدارھا  % ٦٠.٧في درجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي % ٤٥.٩ ،في درجة
التعرف على الحروف الھجائية % ٦٢.٨ ،في درجة التعرف على األرقام % ٢٠.١ ،في
درجة التعرف على األشكال % ٢١ ،في درجة التعرف على األلوان أي أنھا تنبئ بدرجة ھذه
المھارات أو القصور فيھا بمقدار ھذه النسبة .وبالتالي تحقق ھذه النتائج في جانب كبير منھا
صحة الفرض السادس وذلك في جانب منه .
سابعا ً  :نتائج الفرض السابع :
ينص الفرض السابع على أنه  " :ال توجد فئة نوعية محددة من العمليات المعرفية موضوع
الدراسة الراھنة ) االنتباه -اإلدراك -الذاكرة ( أفضل من غيرھا في التنبؤ بالمھارات قبل
األكاديمية ألطفال الروضة العاديين ،أو ممن لديھم قصور في مثل ھذه المھارات بشقيھا المشار
إليھما "  .وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج ،وكانت النتائج
كما يوضحھا الجدول التالي :
جدول )  ( ١٩نتائج تحليل االنحدار المتدرج للتنبؤ بدرجة المھارات قبل األكاديمية
من درجة االنتباه واإلدراك والذاكرة قصيرة وطويلة المدى

اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ

 ١اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

٠.٧٦٤

٠.٥٨٤

٠.٥٦٩

٢.٨٠٨

٣٩.٣٥

٠.٠١

اﳊﺮوف

 ١اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

٠.٦٧٧

٠.٤٥٨

٠.٤٣٩

٣.٦٨٦

٢٣.٦٩

٠.٠١

اﻷرﻗﺎم

 ١ذاﻛﺮة ﻗﺼﲑة

٠.٧٧٨

٠.٦٠٥

٠.٥٩١

٢.٧٤٠

٤٢.٨٧

٠.٠١

اﳌﻬﺎرة

اﳋﻄﻮة

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﳌﺘﻐ ــﲑ
اﻟﺪاﺧ ـﻞ

ر
اﳉﺰﺋﻲ

ر ²اﳉﺰﺋﻲ

ر²
اﻟﻨﻤﻮذج

اﳋﻄﺄ
اﳌﻌﻴﺎري

ف

٠.٠٥
٦.٤٠
٥.٠٨٤ ٠.١٥٧ ٠.١٨٦ ٠.٤٣١
 ١ذاﻛﺮة ﻗﺼﲑة
اﻷﺷﻜﺎل
ويتضح من الجدول أن درجة االنتباه تنبئ بدرجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي من جانب
أطفال الروضة وذلك بنسبة مساھمة تساوي  % ٥٨.٤وھي دالة عند مستوى  ) ٠.٠١ف =
 ،( ٣٩.٣٥وتنبئ بدرجة التعرف على الحروف الھجائية من جانب آخر بنسبة مساھمة تساوي
 % ٤٥.٨وھي نسبة دالة عند  ) ٠.٠١ف =  ،( ٢٣.٦٩وأن درجة الذاكرة قصيرة المدى
تنبئ ھي األخرى بدرجة التعرف على األرقام بنسبة مساھمة تساوي  % ٦٠.٥وھي نسبة دالة
عند  ) ٠.٠١ف =  ،( ٤٢.٨٧وتنبئ بدرجة التعرف على األشكال بنسبة مساھمة تساوي
 % ١٨.٦وھي نسبة دالة عند  ) ٠.٠٥ف=  . ( ٦.٤٠بينما لم تنبئ المتغيرات األخرى
موضوع الدراسة من جانب آخر بدرجة أي من المھارات األخرى من جانب ھؤالء األطفال
بنسبة دالة إحصائيا ً .وال تحقق ھذه النتائج صحة الفرض السابع وذلك إلى حد ما .

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
أسفرت نتائج ھذه الدراسة عن وجود فروق دالة بين أطفال الروضة العاديين وأقرانھم
المعرضين لخطر صعوبات التعلم سواء ممن يعانون من قصور في مھارتي الوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية ،أو ممن يعانون من قصور في مھارتي التعرف
على األرقام ،واألشكال وذلك في كل من االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة قصيرة وطويلة المدى
لصالح األطفال العاديين .كما أسفرت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين األطفال
المعرضين لخطر صعوبات التعلم وفق النمطين المستخدمين في ھذه الدراسة في المتغيرات
المعرفية موضوع البحث ،وأوضحت نتائج االرتباط الجزئي وجود عالقة ارتباطية دالة بين ھذه
المتغيرات .أما نتائج تحليل االنحدار الخطي فأوضحت أن ھذه المتغيرات تنبئ بمستوى بعض
المھارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة ) الوعي أو اإلدراك الفونولوجي ،والتعرف على
الحروف الھجائية ،والتعرف على األرقام ( في حين لم تنبئ بمستوى بعضھا اآلخر بدرجة دالة
إحصائيا ً ) التعرف على األشكال ،واأللوان ( ،وأوضحت نتائج تحليل االنحدار المتدرج أن
االنتباه يمثل أفضل فئة نوعية منتقاة من ھذه المتغيرات في التنبؤ بالوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ،والتعرف على الحروف الھجائية بينما كانت الذاكرة قصيرة المدى ھي أفضل فئة
نوعية من تلك المتغيرات في التنبؤ بالتعرف على األرقام ،واألشكال.
وتتفق ھذه النتائج إجماالً مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة حيث كشفت نتائجھا عن أن
أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم يتأخرون عن أقرانھم العاديين في مستوى
النمو العقلي المعرفي بوجه عام وھو األمر الذي يترك أثراً واضحا ً على قيامھم بالعمليات
المعرفية المختلفة ) عادل عبد  ،(٢٠٠٦وأنھم يتسمون من جانب آخر بقصور في االنتباه،
واإلدراك )  ( Papadopoulos& Mulcahy, 1995وخصوص ا ً التناول البصري
والسمعي للمثيرات ،والذاكرة قصيرة وطويلة المدى ) ( Lowenthal, 2002فضالً عن
قصور في مستوى اإلدراك عامة )  ،( Grobecker& De Lisi, 2000وقصور مھام
الذاكرة ،أو استرجاع المعلومات المختلفة من الذاكرة طويلة المدى )( Geary et.al., 2000
 ،كما أن القصور في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى الذي يتعرض له ھؤالء األطفال من شأنه
أن يؤثر سلبا ً وذلك على األقل بدرجة كبيرة إلى حد ما على بعض المھارات قبل األكاديمية من
&( Swanson et.al., 2004; Passenger et.al., 2000; Lee
جانبھم
). Obrzut, 1994
ويمكن تفسير ذلك بأن كالً من االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة تعد في مقدمة العمليات المعرفية
ذات الصلة بصعوبات التعلم وما يترتب عليھا من آثار سلبية حيث يكون أولئك األطفال الذين
يعانون من قصور فيھا خالل مرحلة الروضة أكثر عرضة من غيرھم لخطر صعوبات التعلم
الالحقة سواء النمائية أو األكاديمية وھو األمر الذي يفسر وجود فروق دالة في المھارات قبل
األكاديمية التي تعتبر شرطا ً سابقا ً على المھارات الالزمة للتعلم األكاديمي بين األطفال العاديين
وأقرانھم ممن يعانون من قصور تلك المھارات بغض النظر عن نمط القصور حيث أن وجود
ھذا القصور في حد ذاته يعبر في الواقع عن مشكالت في ھذه العمليات  .وعلى ذلك يواجه
بعض األطفال بمرحلة الروضة مشكالت متعددة تتعلق باالنتباه حيث قد تعوقھم عن تركيز
انتباھھم لفت رة معينة على مثير ما وھو األمر الذي قد يترتب عليه مشكالت أخرى تتعلق

باإلدراك حيث أن الطفل لن يتمكن في الواقع من إدراك الشيء الذي لم ينتبه إليه ،وال إلى ما
يتعلق به من تفاصيل ،كما يترتب على ذلك أيضا ً مشكالت أخرى مماثلة تتعلق بتخزينه في
الذاكرة ثم استدعائه وقت الحاجة إليه  .ويشير عادل عبد ) -٢٠٠٥ب( إلى أن الصعوبات
التي تتعلق باالنتباه تعني من ھذا المنطلق عدم قدرة الطفل على أن يستمر في تركيزه على مثير
معين لفترة محددة وذلك بسبب أحد السببين التاليين أو كليھما والذي يتمثل أولھما في عدم قدرته
على انتقاء ذلك المثير والتركيز عليه لفترة زمنية محددة تتطلبھا المھمة المستھدفة أو النشاط
الذي يجب عليه أن يقوم به أو يؤديه ،بينما يتمثل السبب الثاني في وجود نشاط حركي مفرط
لديه .وبالتالي تنخفض قدرته على التمييز قياسا ً بالطفل العادي مما يجعله يستغرق فترة زمنية
أطول حتى يتمكن من التعرف على تلك العالمات المنتمية في الموقف التعليمي حيث قد ينشغل
بعالمات أخرى غير مھمة مما يترتب عليھا ظھور العديد من السلوكيات لدى الطفل التي تدل
على ذلك مثل شرود الذھن ،وتشتت االنتباه أثناء االستماع أو المشاھدة ،أو غيرھا ،وعدم القدرة
على التركيز فيما يقال أو يحدث أمام الطفل ،وعدم القدرة على التمييز ،وما إلى ذلك وھو ما
يؤدي في الواقع إلى إعاقة قدرته على اإلدراك حيث أنه نظراً لعدم قدرته على أن يقوم بالتركيز
على ذلك المثير فإنه ال يتمكن بالتالي من مقاومة التشتت الذي يترتب على ذلك وھو األمر الذي
يعد سابقا ً على اإلدراك ،وشرطا ً له ،ومتطلبا ً من تلك المتطلبات الضرورية في سبيل حدوثه
وھو ما يؤثر سلبا ً بالقطع على عملية التعلم من جانب مثل ھذا الفرد حيث يكون سببا ً في تعرض
ذلك الفرد لمثل ھذه الصعوبات الخاصة باإلدراك والتي يمكن أن تحول دون تعلمه بالشكل
المنشود ومن أھمھا أن الطفل عادة ما يعاني من صعوبة في تنظيم المثيرات البصرية ،أو
السمعية ،أو اللمسية ،أو الحركية ،أو غيرھا مما يتعلق بالحواس،أو تفسيرھا ،أو تنظيمھا  .كما
أنه عادة ما يصعب عليه إدراك العالقات المكانية لألشياء في الفراغ مما يجعله يخطأ في
القراءة ،وال يتمكن من التمييز بين األشكال الھندسية المختلفة  .كما أنه يعاني أيضا ً من مشكالت
في التتابع أو التسلسل السمعي ،أو اتباع سلسلة من التعليمات ،ويعاني من مشكالت تتعلق بتآزر
أعضاء الجسم أثناء الحركة ،ويجد صعوبة في تحقيق التآزر بين العين واليد أثناء الكتابة ،ويجد
مشكلة في تحقيق التناسق والتآزر البصري الحركي السمعي  .وفضالً عن ذلك فإن مثل ھذه
الصعوبات حينما تظھر لدى الطفل عادة ما تؤدي إلى صعوبات تتعلق بالذاكرة من أھمھا تلك
المشكالت التي تتعلق بالذاكرة السمعية ،أو البصرية ،أو اللمسية ،أو الحركية ،ووجود صعوبة
في استقبال المعلومات ،أو تفسيرھا ،أو تشفيرھا .كما أنه عادة ما يواجه مشكلة في تخزين
المعلومات التي يخبرھا ،ويجد صعوبة في استرجاع المعلومات المختلفة ،ويكون غير قادر على
تذكر ما يقال أمامه ،أو يوجه إليه ،أو تذكر أسماء الصور واألشكال المختلفة ،أو الحروف
الھجائية ،أو تذكر بعض األحداث القريبة التي وقعت أمامه ،أو تذكر األلعاب ،أو التعليمات أو
التوجيھات الخاصة بلعبة معينة  .وھذا من شأنه أن يفسر ما يتعرض الطفل له من مشكالت في
ھذه العمليات المعرفية بناء على ما قد يتعرض له من مشكالت أخرى أو قصور في أي منھا
وھو األمر الذي يوضح ما يوجد بين تلك العمليات من عالقات متداخلة ،ويفسر بالتالي ما أسفر
عنه الفرض الخامس من نتائج .
ولذلك يصبح من الطبيعي أن نتمكن من خالل تلك العمليات المعرفية من التنبؤ بمستوى
المھارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة وھو ما أكدت عليه نتائج الفرض السادس حيث كشفت
عن أن العمليات المعرفية موضوع ھذه الدراسة يمكنھا التنبؤ بدرجة المھارات قبل األكاديمية أو

القصور فيھا من جانب أطفال الروضة وذلك إلى حد كبير  .وبالرجوع إلى الجدول ) ( ١٨
يتضح أن قيمة مربع معامل االرتباط المتعدد ) ر ( ²تساوي  ٠.٦٠٧للوعي أو اإلدراك
الفونولوجي ٠.٤٥٩ ،للتعرف على الحروف الھجائية ٠.٦٢٨ ،للتعرف على األرقام وھي
نسب دالة إحصائيا ً عند  . ٠.٠١وتدل ھذه النتيجة على وجود عالقة خطية متعددة ذات داللة
إحصائية مقدارھا  ٠.٧٩٢ ، ٠.٦٧٨ ، ٠.٧٧٩بين درجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية ،والتعرف على األرقام على التوالي كمھارات قبل أكاديمية
وبين درجة العمليات المعرفية موضوع الدراسة مجتمعة كمتغيرات مستقلة ،وتساھم تلك
المتغيرات بنسبة  % ٦٢.٨ ، % ٤٥.٩ ، % ٦٠.٧تقريبا ً من تباين قيمة المتغير التابع الذي
يتمثل في تلك المھارات قبل األكاديمية بالترتيب السابق .ويشير ذلك إلى أن ھناك نسبة لھا
اعتبارھا من ھذا التباين للمتغير التابع ومقدارھا  % ٣٧.٢ ، % ٥٤.١ ، % ٣٩.٣ال تعزى
إلى المتغيرات المستقلة أو العمليات المعرفية موضوع الدراسة الحالية وھو األمر الذي يشير
إلى أن ھناك متغيرات أخرى مستقلة غير متضمنة في ھذه الدراسة يحتمل أن تساھم في رفع
نسبة ھذا التباين ،وبالتالي تسھم في زيادة إمكانية التنبؤ بدرجة المھارات قبل األكاديمية بين
أطفال الروضة .أما درجة تلك المتغيرات المعرفية فلم تنبئ بدرجة التعرف على األشكال،
واأللوان بدرجة دالة إحصائيا ً وھو ما لم يكن متوقعاً ،وإن كانت تفسر جانبا ً ال بأس به من تباين
تلك الدرجة وھو األمر الذي قد يرجع إلى وجود بعض المتغيرات األخرى التي تمثل أھمية
كبيرة في ھذا اإلطار ولم تتضمنھا الدراسة الراھنة ،أو ربما كان األمر يتطلب بعض
اإلجراءات األخرى التي لم تتضمنھا الدراسة نظراً ألن االنتباه يأتي دائما ً في مقدمة أي من
العمليات أو المتغيرات التي تسھم في تفسير تباين درجة ھذه المھارات أو غيرھا من السلوكيات
ذات الصلة .
ويتضح من نتائج تحليل االنحدار المتدرج ) جدول  ( ١٩والخاصة بنتائج الفرض السابع أن
متغير االنتباه يشكل أفضل فئة نوعية منتقاة من المتغيرات المستقلة أو العمليات المعرفية
المستخدمة في ھذه الدراسة التي يمكن من خاللھا التنبؤ بدرجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي،
والتعرف على الحروف الھجائية كمھارتين من المھارات قبل األكاديمية  .وبلغ معامل التحديد
النھائي للنموذج ) ر ²النموذج ( المصاحب لدخول تلك المتغيرات إلى نموذج االنحدار المتعدد
 ٠.٥٦٩تقريبا ً للوعي أو اإلدراك الفونولوجي ٠.٤٣٩ ،تقريبا ً للتعرف على الحروف الھجائية
وھي قيم دالة إحصائيا ً عند . ٠.٠١ويتضح من الجدول أيضا ً أن قيم مربع معامل االرتباط
الجزئي المتعدد ) ر ²الجزئي ( المصاحب لدخول تلك المتغيرات إلى نموذج االنحدار قد بلغت
 ٠.٤٥٨ ، ٠.٥٨٤لھاتين المھارتين بالترتيب وھي قيم دالة إحصائيا ً .وتدل ھذه النتائج إجماالً
على اإلسھام النسبي لكل من ھذه المتغيرات في تفسير تباين ھاتين المھارتين من جانب أطفال
الروضة ،وھو ذلك اإلسھام الذي يتراوح بين  % ٤٥.٨ــ  % ٥٨.٤تقريبا ً.
كما يتضح أيض ا ً أن متغير الذاكرة قصيرة المدى يشكل أفضل فئة نوعية منتقاة من
المتغيرات المستقلة أو العمليات المعرفية المستخدمة في ھذه الدراسة يمكن من خاللھا التنبؤ
بدرجة التعرف على األرقام ،والتعرف على األشكال كمھارتين من المھارات قبل األكاديمية .
وبلغ معامل التحديد النھائي للنموذج ) ر ²النموذج ( المصاحب لدخول تلك المتغيرات إلى
نموذج االنحدار المتعدد  ٠.٥٩١تقريبا ً للتعرف على األرقام وھي قيمة دالة إحصائيا ً عند٠.٠١
 ٠.١٥٧ ،تقريب ا ً للتعرف على األشكال وھي قيمة دالة إحصائيا ً عند . ٠.٠٥ويتضح من

الجدول أيضا ً أن قيم مربع معامل االرتباط الجزئي المتعدد ) ر ²الجزئي ( المصاحب لدخول
تلك المتغيرات إلى نموذج االنحدار قد بلغت  ٠.١٨٦ ، ٠.٦٠٥لھاتين المھارتين بالترتيب
وھي قيم دالة إحصائيا ً .وتدل ھذه النتائج إجماالً على اإلسھام النسبي لكل من ھذه المتغيرات في
تفسير تباين ھاتين المھارتين من جانب أطفال الروضة ،وھو ذلك اإلسھام الذي يتراوح بين
 % ١٨.٦ــ  % ٦٠.٥تقريبا ً.
وتتفق ھذه النتائج في مجملھا مع نتائج الفروض السابقة ،وتوضحھا .أما كون بعض
المتغيرات موضوع ھذه الدراسة ال تنبئ بدرجة بعض المھارات قبل األكاديمية بنسبة دالة
إحصائيا ً فإن ذلك قد يرجع إلى أن عينة ھذه الدراسة تعاني بالفعل من قصور في تلك المھارات،
وأن ھذا القصور في واحدة أو أكثر من ھذه المھارات ينعكس على غيره من المھارات ،كما أن
األلوان قد ترتبط باألشكال دون أن يقلل ذلك من أھمية ھاتين المھارتين بالنسبة للمھارات
األخرى وھو األمر الذي نلفت االنتباه إلى ضرورة إجراء دراسات مستقبلية تتناوله وتعمل على
تفسيره .
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
تمت صياغة التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الراھنة من نتائج .
 -١االھتمام باالكتشاف المبكر ألي قصور في المھارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة .
 -٢ضرورة التشخيص الدقيق للحالة منذ مرحلة الروضة .
 -٣أن تتضمن برامج التدخل المبكر تدريبات وأنشطة متباينة ومتعددة لتنمية االنتباه
واإلدراك والذاكرة ألولئك األطفال .
 -٤أن يتم تدريب ھؤالء األطفال على إدراك التمييز بين األشياء المختلفة .
 -٥أن تراعي الخطة التربوية الفردية للطفل مستوى سلوكه االنتباھي ،واإلدراكي فضالً
عن مستوى قدرته على التذكر .
 -٦أن يتم تدريب أولئك األطفال على استخدام االستراتيجيات المناسبة التي يكون من شأنھا
أن تساعدھم على االحتفاظ بالمعلومات المختلفة ،واسترجاعھا وقت الحاجة إليھا .

اﻟﻤﺮاﺟ ـ ــﻊ

 -١أﲪﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻏﻨﻴﻢ وﻧﺼـﺮ ﳏﻤـﻮد ﺻـﱪي )(٢٠٠٠؛ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـﺎت ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام  . SPSSاﻟﻘـﺎﻫﺮة،
دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ .
 -٢أﳝﻦ اﳍﺎدي ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ )(٢٠٠٥؛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﱰﻛﻴﱯ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻌـﺎﻗﲔ
ﻋﻘﻠﻴـﺎً .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ .
 -٣رﺿﺎ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮﺳﺮﻳﻊ )(٢٠٠٤؛ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  . SPSSﻋﻤﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ .
 -٤ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﲏ اﻟﻌﺰة )( ٢٠٠١؛ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻋﻤﺎن ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .
 -٥ﻋﺎدل ﻋﺒـﺪاﷲ ﳏﻤـﺪ )(٢٠٠٦؛ اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻌﻘﻠـﻲ اﳌﻌــﺮﰲ ﻷﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ ذوي ﻗﺼـﻮر اﳌﻬـﺎرات ﻗﺒـﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴـﺔ ﻛﻤﺆﺷـﺮ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  .ﻣﺆﲤﺮ إﻋﺎﻗﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ . ٣ /٢٢ -٢٠
 -٦ﻋــﺎدل ﻋﺒــﺪاﷲ ﳏﻤــﺪ ) -٢٠٠٥أ(؛ ﺑﻄﺎرﻳــﺔ اﺧﺘﺒــﺎرات ﻟــﺒﻌﺾ اﳌﻬــﺎرات ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ ﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﻛﻤﺆﺷ ـﺮات
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  .اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺮﺷﺎد .
 -٧ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ) -٢٠٠٥ب(؛ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ  .اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺮﺷﺎد .
 -٨ﻋــﺎدل ﻋﺒــﺪاﷲ ﳏﻤــﺪ )(٢٠٠٣؛ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻟﺴــﻠﻮك ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﳌﺘﺨﻠﻔــﲔ ﻋﻘﻠﻴ ـﺎً ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺟــﺪاول اﻟﻨﺸــﺎط اﳌﺼــﻮرة :
دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  .اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺮﺷﺎد .
 -٩ﻋــﺎدل ﻋﺒــﺪاﷲ ﳏﻤــﺪ وﺳــﻠﻴﻤﺎن ﳏﻤــﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎن )(٢٠٠٥؛ ﻗﺼــﻮر ﺑﻌــﺾ اﳌﻬــﺎرات ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ ﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ
ﻛﻤﺆﺷﺮات ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .اﳌـﺆﲤﺮ اﻟﺴـﻨﻮي اﳊـﺎدي واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ– ١ / ٣١ ،
.٢/٢
 -١٠ﻋﺒـﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺳـﻴﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن )(٢٠٠١؛ ﺳـﻴﻜﻠﻮﺟﻴﺔ ذوي اﳊﺎﺟـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ)أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌـﺮف واﻟﺘﺸـﺨﻴﺺ ( ،ج . ٢
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق .
 -١١ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ )(٢٠٠٤؛ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻟـﺪى اﳌﺘﺨﻠﻔـﲔ ﻋﻘﻠﻴـﺎً واﻟﻌـﺎدﻳﲔ وﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺗـﺪرﻳﱯ
ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻋﻘﻠﻴﺎً .ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،ع  ،٢٨ج . ٤
 -١٢ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﻜـﺔ )(١٩٩٨؛ دﻟﻴـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺘﺎﻧﻔﻮرد -ﺑﻴﻨﻴـﻪ ﻟﻠـﺬﻛﺎء ،اﻟﺼـﻮرة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ .اﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﻷوﱃ ،ط – ٢
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮر ﻛﲑﻟﺲ .
 -١٣ﻣﺎرﺟﺮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻮﰐ ،وﻫﺎروﻟ ــﺪ ﺳ ــﻴﺰﻟﻨﺞ ،وﻧﻮرﻣ ــﺎ ﺳ ــﺒﺎﻟﺪﻳﻨﺞ )(١٩٩٩؛ اﺧﺘﺒ ــﺎر اﳌﺴ ــﺢ اﻟﻨﻴﻮروﻟ ــﻮﺟﻲ اﻟﺴـ ـﺮﻳﻊ .ﺗﻌﺮﻳ ــﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ .
 -١٤ﳏﻤــﺪ ﺑﻴــﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴــﻞ )(٢٠٠٠؛ اﺳــﺘﻤﺎرة اﳌﺴــﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﳌﻄــﻮر ﻟﻸﺳــﺮة اﳌﺼ ـﺮﻳﺔ .ﰲ "
ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﻞ  :ﺳﻴﻜﻠﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ " .
 -١٥ﻣﺮوة ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن )(٢٠٠٤؛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﺐ اﳌﻮﺟـﻪ ﰲ ﻋـﻼج ﻗﺼـﻮر ﺑﻌـﺾ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻹدراك ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل
اﻟﺮوﺿﺔ  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ .
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