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 صعوبات التعلم خطر لالمعرضين طفال لدى األ صعوبات اإلدراكبالروضة  معلمات مستوى معرفة
 

 خلود راشد الكثيري
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 

 نورة علي الكثيري
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 

 هـ30/5/1440 وقبل -هـ 13/2/1440 قدم للنشر

وذلـك صـعوبات الـتعل  املعرضـني خلطـر طفـال لـدى األإلدراك صـعوبات ابمعلمات الروضـة  معرفةمستوى هدفت الدراسة إىل التعرف على  المستخلص:
اضــطرابات التمييــ  اللمســي  و  اإلدراك الســمعياضــطرابات و  اضــطرابات اإلدراك البصــريو  املعاجلــةاضــطرابات عمليــة الت ويــ  و مــخ خــلل التعــرف علــى 

بــاختلف صــعوبات الــتعل  املعرضــني خلطــر طفــال لــدى األدراك صــعوبات اإلبمعلمــة الروضــة  مســتوى معرفــةالتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــرو    و 
لدراسـتوخ. أمـا أفـراد الدراسـة فقـد يفثلـت   أداة   االسـتبانة و  ياملنوج الوصـفي التحليلـ. ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الباحثتان املتغريات الشخصية

متوســـطة  معرفـــة( معلمـــة. ولوصـــلت الدراســـة إىل اموعـــة مـــخ النتـــاغج مـــخ أبرألهـــا: أن معلمـــات ر ـــا  األطفـــال لـــد وخ 55عينـــة عشـــواغية بلـــ  عـــددها  
كشــفت النتــاغج عــخ وجــود فــرو  بــني اســت ابات أفــراد كمــا    %(.57وذلــك بنســبة  صــعوبات الــتعل   املعرضــني خلطــرطفــال لــدى األصــعوبات اإلدراك ب

بـاختلف سـنوات اخلـ ة  ولبـني النتـاغج صـعوبات الـتعل  املعرضـني خلطـر طفـال دى األلـصـعوبات اإلدراك بمعلمـات الروضـة  مستوى معرفـةالدراسة حول 
ورت النتاغج عدم وجود فرو  باختلف عدد الدورات التدر بيـة أظ   حني( سنوات فأكثر  10أن الفرو  لصاحل املعلمات البال  عدد سنوات خ هتخ  

عقــد دورات لدر بيــة ملعلمــات ر ــا  األطفــال   اــال الرتبيــة اخلاصــة لرفــ   : عــدة لوصــيات أ وــا النتــاغج ظوــرت  اــال الرتبيــة اخلاصــة. و  ضــو  هــذه 
 .قصور   املوارات ألطفال الروضة اإلدراك  االهتمام باالكتشاف املبكر أليكفا هتخ ول و دهخ باملوارات اللألمة ملساعدة األطفال ذوي صعوبات 
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 المقدمة:

مرحلة الطفولة املبكرة مخ أه  الفرتات   لكو خ  د  لع 
فيوا لرس    فوي مرحلة لكو خ وإعداد  شخصية الطفل

وفيوا لشكل العادات واالجتاهات   شخصية الفرد مستقل  
ومنو امليول واالستعدادات ولتفتح القدرات ولتكون املوارات 

وبذلك   ويفثل القي  والتقاليد واألمناط السلوكية  ولتكشف
فوي مخ أه  املراحل اليت مير هبا اإلنسان   حياله  نظرا  
لقابليته للتأثر الشد د مبا حييط به مخ عوامل خمتلفة لؤثر على 

   وعلى ما عنده مخ خصاغص ومسات شخصية.بوجٍه عاممنوه 
األطفال   ر ا  األطفال هي مؤسسات لربو ة لرعى  ولكون

املرحلة السنية مخ ثلث سنوات حىت سخ السادسة  ولسبق 
عا ة منظمة املرحلة االبتداغية أو التعلي  األساسي ولقدم ر 

 هادفة حمددة املعامل.
 لكشف عخ ن النمو عملية ارلقاغية متتابعة التغريات اليتإ 

  مبعىن أنه عملية لفتح مركب إمكانات الطفل ول ألها
ا وحدهتا الوظيفية املتكاملة واإلمكانات لؤلف مع  للخصاغص 

ما نسميه بالشخصية وهذا التفتح املوجه  تحقق مخ خلل 
ئة  وكذلك بني احملددات العلقات الد نامية بني الطفل والبي

واملؤثرات اخلارجية. "فكل هذه اإلمكانات قد لظور   الداخلية
للتفاعل  اوقد ال لظور  أو قد حتقق مبستوى أو بآخر وفق  

الوظيفي املوصول بني الطفل والبيئة  ولوجيه هذا التفاعل هو 
وحده الذي  ويئ التغيريات العد دة واملركبة اليت يفي  النمو 

 (.37  ص 2011وحتققه"  علي وعبد اخلالق  
ليس ارد    ومبا أن فرتات ما قبل املدرسة   حياة الطفل

بل إهنا أكثر مراحل   كوهنا بدا ة سلسلة طو لة مخ التغريات
فقد ثبت   ولاثريا  فيما  ليوا مخ مراحل  نسان أ يةمنو اإل

علميا  أن مرحلة الطفولة املبكرة لعد مرحلة أساسية لبىن عليوا 
  واإلدراكية  وأن للستثارة احلسية  مراحل النمو اليت لليوا

املرحلة آثارا  إجيابية    هواللغو ة السليمة   هذ  والعقلية
واستمرار منوه السوي   حياله   كو خ شخصية الطفلل

  مواجوة متطلبات  ستقبلية سوا    سنوات لعلمه أوامل
فوي األساس   السل    احلياة العملية املتعددة فيما بعد

ألهنا مرحلة لربو ة لعليمية ضرور ة للتمويد ملسار   التعليمي
 (1990  عبداجلواد.  العملية الرتبو ة
عمليات املعرفية الدراسات احلد ثة إىل دراسة الواجتوت 

أهنا كانت حمدودة بسبب لنوع  غري  دراكلذوي صعوبات اإل
وعدم جتانس هذه الفئة لنوع الصعوبات ومشكلت حتد د 
مستو ات القدرات املتشاهبة  وميثل اإلدراك إحدى العمليات 

لعقلي املعر   وم  ل ا د ا املعرفية األساسية املومة   النشاط
االهتمام بعل  النفس املعر  وااالله وعملياله "أصبح موضوع 
اإلدارك حمورا  أساسيا    التناول املعر  للنشاط العقلي 

 ) 2004وعملياله"  الشرقاوي  
ثري مخ العملية النماغية اليت  عاين منوا ك هوفاإلدراك 

معىن للمثريات  طفال بإعطا األطفال   مرحلة ر ا  األ
 ممسعية أ مأ كانت  بصر ةأسية أ ا  كانت هذه املثريات سوا  احل

  (.153  ص 2010ملسية وغريها  الظاهر  
 لتمثل   الصعوبات التميي  ة وصعوبة اإلدراك   

البصري  السمعي  اللمسي  احلركي  والتميي  بني الشكل  
 صعب على الطفل ذي  إذ. (واألرضية وصعوبة اإلغل 

الصعوبة لرمجة ما  راه  وقد ال ميي  علقة األشيا  بعضوا 
ت   فو  ما  سمعه واستيعابه  ببعض  وقد  عاين مخ مشكل

فإن است ابته قد لتأخر  وقد خيلط بني بعض  مخ مثو 
الكلمات اليت هلا األصوات نفسوا  مثل جبل ومجل  وقد جيد 

 (.182  2007يش واملعا طة  القصعوبة   الكتابة والرس   
وي الكشف والتعرف املبكر على األطفال ذ و عد  

مخ األمور املومة     مرحلة ر ا  األطفال اإلدراكصعوبات 
 ذالتالية. إال  األطفال   السنوات والضرور ة لنمو ولطور هؤ 

 ساعد التعرف عليو  وعلى خصاغصو  وحتد ده  لتقدمي 
واختاذ إجرا ات الوقا ة املناسبة   برامج التدخل امللغمة هل 

وشيوعوا   املستقبل. فكلما كان   للحد مخ صعوبات التعل 
التعرف عليو    سخ مبكرة كان التغلب على الصعوبات 
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 لذلك البد مخ إجرا  دراسات   هذا اجملالأ سر وأسول 
 (.2014  ب الشا   عصفور

 أشارتو  اال الدراسات هلذه الفئة مخ األطفال  
( إىل حتد د ح   مشكلة فروقات 2017ال عيب   دراسة

التعل  لألطفال   مرحلة ما قبل املدرسة بعد لطبيق الدراسة 
( طفل وطفلة مبنطقة مشال جدة  إىل أن 100املسحية على  

فروقات التعل  النماغية واألكادميية ألطفال ما قبل املدرسة 
راك السمعي  ففروقات األكثر هي الذاكرة البصر ة  لليوا اإلد

 لعل  الكتابة. 
( إىل التعرف 2016ا هدفت دراسة الشوكي وكرمي  أ ض  

على صعوبات التعل  النماغية ألطفال الروضة مخ وجوة نظر 
 (409معلميو   بالباع املنوج الوصفي على عينة مكونة مخ  

معلمة  ولوصلت إىل معرفة صعوبات التعل  النماغية األكثر 
حدة مرلبة باألكثر  صعوبات االنتباه  صعوبات اإلدراك  
صعوبات التفكري  الصعوبات اللغو ة( مما  عين أن صعوبات 

 االنتباه كانت األوضح مخ بقية الصعوبات.
( إىل التعرف على 2015وأشارت دراسة الكثريي  

الكتابة   مرحلة ر ا  األطفال مخ وجوة مؤشرات صعوبات 
نظر معلماهتا  مستخدمة املنوج الوصفي  ولكونت عينة 

( معلمة  ولوصلت نتاغج الدراسة إىل أن 146الدراسة مخ  
مؤشرات الضبط احلركي ميلن خط الطفل  وبالنسبة ملؤشرات 

رقام لبدو كبرية عند ات املكانية أن أشكال احلروف واألالعلق
ة  و  اال اإلدراك البصري  لحظ أن الطفل جيد الكتاب

صعوبة   نسخ احلروف والكلمات واألشكال اهلندسية  أما 
مؤشر الذاكرة البصر ة فإن الطفل جيد صعوبة   استدعا  

 األرقام واألشكال. 
ت إىل اليت خلص ا  دراستو (2015  الد خ شري كرمول  

املصابني بتشتت االنتباه طفال لقد ر اخلصاغص النماغية لأل
وفرط احلركة مخ ذوي صعوبات التعل    مرحلة الروضة 

ذوي صعوبات التعل    KG2للمقيد خ   الصف الثاين
ومخ مث التوصل إىل بعض التطبيقات الرتبو ة اليت النماغية   

طفال مما قد  سو    مساعدة هؤال  األ لساعد   رعا ة
 ة ادطفال منذ بهلؤال  األاالهتمام  تصني   لوجيهاملخ

واستخدم سيقل الفاقد   التعل  فيما بعد   مخ مثاملشكلة و 
الباحثات املنوج الوصفي املقارن  وبلغت عينة الدراسة مخ 

فر  دال  وجودشارت النتاغج إىل وأ( طفل وطفلة 60 
ن الذكور أكثر ناث  فن د أبني الذكور واإل حصاغيا  إ

وبات املتمثلة     غلبية الصع  أناث صعوبات لعل  مخ اإل
 دراك االستماعي  والبصري  واحلركي(.الذاكرة  واإل

( مخ خلل املنوج الوصفي 2013وحبثت دراسة خوج  
وطفلة عخ الفرو   ( طفل  30املقارن  على عينة مكونة مخ  

  مستوى اإلدراك بني أطفال الروضة املعرضني خلطر 
ورت عدم وجود فرو  بني صعوبات التعل  وبني العاد ني  وأظ

عوبات احلساب اموعة صعوبات التعل    اللغة واموعة ص
وجدت بني اجملموعتني والعاد ني    مستوى اإلدراك    حني

   مستوى اإلدراك لصاحل العاد ني.
( هدفت إىل بنا  برنامج لدر يب 2007دراسة جدعان  

 لنمية موارات قاغ  على النظر ة السلوكية املعرفية وقياس أثره  
اإلدراك السمعي والبصري لدى األطفال ذوي صعوبات التعل  

( طفل  40على عينة مخ   لة الروضة   دولة الكو تمبرح
ولوصلت إىل أن هناك فروقا  بني متوسط درجات . وطفلة

أطفال اجملموعة الت ر بية والضابطة   لنمية موارات اإلدراك 
السمعي والبصري بعد لطبيق ال نامج  وكانت هذه الفرو  

بني  هناك فرو   لصاحل األطفال   اجملموعة الت ر بية  وكذلك 
  لنمية متوسط درجات أطفال اجملموعة الت ر بية والضابطة 

موارات اإلدراك السمعي والبصري وفقا  لل نس  وكانت هذه 
الفرو  لصاحل الذكور   موارات التتاب  السمعي  التميي  
السمعي  إدراك العلقات املكانية  والذاكرة البصر ة لصاحل 

ة التميي  البصري فكانت لصاحل اجملموعة الت ر بية  أما موار 
  ناث.اإل

( القصور   منو 2005   الرألاولناولت دراسة عبد 
عمليات اإلدراك لدى أطفال ما قبل املدرسة خلص مستوى 
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صعوبات التعل  لد و  م  استخدام فنية مخ فنيات العلج 
رشاد السلوكي القتصادي الرم ي  ووض  برنامج اإلالسلوكي وا

لتحسني فاعلية املوارات اإلدراكية لذوي صعوبات التعل   
دراكية. عد على لنمية قدراهت  اإلساغل لساباستخدام و 

مخ ذوي صعوبات  ( طفل  20ولكونت عينة الدراسة مخ  
أطفال  بني درجات اوخلصت النتاغج إىل أن هناك فرق   التعل 

دراكي احلس على املقياس اإلدا  اجملموعة الت ر بية   األ
 .لصاحل القياس البعدي هحركي قبل لقدمي ال نامج وبعد

( اليت هدفت إىل 2005 وسليمان  و  دراسة عبداهلل
وقد  الكشف عخ القصور   بعض املوارات قبل األكادميية 

قصور  تخذ لرليبا  معينا  لدى أطفال الروضة حبيث البينت أن 
  مقدمتوا إذ صور   موارة التعرف على احلروف  أيت الق

%   ليه القصور   13.60لصل نسبة انتشاره بينو  إىل 
 اضطرابات عملية موارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات 

%  مث  أيت القصور   موارة 13.03بنسبة الت وي  واملعاجلة( 
%  أما 11.62التعرف على األعداد   املرلبة الثالثة بنسبة 

القصور   موارة التعرف على األلوان فيشغل املرلبة الرابعة 
 أيت القصور   موارة التعرف على    حني%  7.93بنسبة 

%. 5.95األشكال   املرلبة اخلامسة واألخرية وذلك بنسبة 
وفضل  عخ ذلك فإن نسبة انتشار أوجه القصور   املوارات 
قبل األكادميية كمؤشرات لصعوبات التعل  بني أطفال الروضة 

 %. 5.67لبل  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لدى األطفال الذ خ  عانون مخ لنشأ صعوبات التعل    

اضطرابات   عملية اإلدراك نتي ة ع  ه  عخ لفسري 
والوصول إىل مدلوالهتا مخ املعاين   املثريات الصولية أو البصر ة

 اإلدراك مخ ضمخ العمليات النماغية.  د  و ع  امللغمة هلا
لرلبط املوارات اإلدراكية مبختلف جوانب التعلي   و  

تعلق مبوارات القرا ة واحلساب والكتابة  ألهنا وخصوصا  فيما  
لتطلب موارات التميي  السمعي والبصري  والذاكرة السمعية 

والبصر ة  وإدراك العلقات الكتابية  والتسلسل السمعي  
وذلك ملا لتطلبه مخ قدرة على التعرف والتماثل ونسخ 
 األشكال ويفيي  التفاصيل  باإلضافة إىل القدرة على التذكر

البصري وغريها مخ املوارات اإلدراكية  وأي قصور   هذه 
املوارات سوف  نتج عنه صعوبات   القرا ة واحلساب 

أن   (Richardson,2003,55)ر تشاردسون و ؤكدوالكتابة. 
املثريات البصر ة لظور األطفال الذ خ جيدون صعوبة   معاجلة 

 االجتاهات(  ة   التميي  بني اليمني واليسار بلد و  صعو 
وعكس األحرف أو األرقام عند الكتابة  وصعوبة إدراك 

الباألل  وصعوبة    الكلمات  وصعوبة   إكمال األلغاأل أو
النسخ مخ الكتاب أو السبورة  وصعوبة   التميي  بني 

وهذا ما  ملختلف  وفو  التعليمات والتشتت.املتشابه وا
 يال ذو ( أن األطف2005أكدت عليه دراسة عبداهلل  

رف على احلروف صعوبات اإلدراك  عانون مخ قصور   التع
 .واألعداد واألشكال

 يأن األطفال ذو ( 2005كما أثبت عبداهلل وسليمان  
قصور   املوارات قبل األكادميية  صعوبات التعل   عانون مخ 

واليت  أيت   مقدمتوا موارة التعرف على احلروف و ليوا 
 اإلدراك الفونولوجي مث التعرف على األعداد. 

ذات  ا( أن هناك فروق  2007أكدت دراسة جدعان  و 
داللة إحصاغية بني درجات أطفال اجملموعة الت ر بية 

لسمعي والبصري بعد والضابطة   لنمية موارات اإلدراك ا
 لطبيق ال نامج واليت كانت لصاحل اجملموعة الت ر بية. 

 إىل (Kerns & Mateeri   2001 لوصل ماليري كرين  و 
أن استخدام اسرتالي يات لقلل مخ القصور املعر  لد و   

البيئة قد  ؤدي إىل حتسني دافعيتو  وأل ادة  وأن لعد ل
 اسرتالي يات التعل  الفعال. 

لأثري التدر ب ( 2004خ  وأثبتت دراسة روث وآخر 
لتنمية اإلدراك السمعي  وال نامج اخلاص بتميي  األصوات  

 كان له أثر   لعل  الطفل القرا ة واهل ا . 
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( ملوارات اكتشاف 2013كما هدفت دراسة خبيت  
معلمات ر ا  األطفال لصعوبات التعل  النماغية لطفل 
الروضة  ولوصلت لفعالية ال نامج التدر يب   لنمية موارات 

 امليدان وماوحبك  عمل الباحثتني   اكتشاف املعلمات. 
الحظنا على أطفال الطفولة املبكرة مخ وجود لبا خ   فو  

الفئة مخ األطفال جا ت وإدراك املعلمات خلصاغص هذه 
هذه الدراسة اليت لتمثل مشكلتوا   اإلجابة عخ السؤال 

 صعوبات اإلداركبالروضة  معلمات مستوى معرفة: ما يتاآل
هذا ؟ ولفرع مخ صعوبات التعل املعرضني خلطر طفال لدى األ

 ية:لالسؤال األسئلة الفرعية اآل
 اضطرابات عملية مستوى معرفة معلمات الروضة ب ما

طر خل املعرضني الت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروضة
 ؟صعوبات التعل 

  اضطرابات اإلدراك مستوى معرفة معلمات الروضة بما
صعوبات خلطر املعرضني  البصري لدى أطفال الروضة

 ؟التعل 
  اضطرابات اإلدراك بمستوى معرفة معلمات الروضة ما

صعوبات خلطر املعرضني  السمعي لدى أطفال الروضة
 ؟التعل 
  التميي  اضطرابات مستوى معرفة معلمات الروضة بما

صعوبات  خلطر املعرضني الروضة اللمسي لدى أطفال
 ؟التعل 

 أهداف الدراسة: 
: يتسة التعرف على اهلدف الرغيس اآلهذه الدرا حاولت

صعوبات بالروضة  معلمات مستوى معرفةالتعرف على 
. التعل  صعوباتاملعرضني خلطر طفال لدى األ اإلدارك

 ية:لية اآلولفرع مخ هذا اهلدف األهداف الفرع
 الروضة  معرفة معلماتمستوى  ىالتعرف عل

اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال ب
 .صعوبات التعل املعرضني خلطر  الروضة

  مستوى معرفة معلمات الروضة التعرف على
 اضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضةب

 .املعرضني خلطر صعوبات التعل 
  مستوى معرفة معلمات الروضة التعرف على

 اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضةاضطرابات ب

 صعوبات التعل .خلطر املعرضني 
  اضطرابات مستوى معرفة معلمات الروضة بالتعرف على

خلطر  املعرضني التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة
 صعوبات التعل .

 أهمية الدراسة: 
 لتضح أ ية الدراسة   اجلوانب اآللية:

قد لفيد نتاغج هذه الدراسة العاملني   امليدان الرتبوي  .1
صعوبات  ي  التدخل املبكر ألطفال الروضة ذو 

 التعل .
قد لسو  هذه الدراسة   حتسني ولطو ر برامج التدخل  .2

 املبكر.
االستفادة مخ االقرتاحات والتوصيات اليت سوف خترج  .3

 هبا هذه الدراسة. 

 حدود الدراسة: 
 لقتصر الدراسة على احلدود اآللية: 

أجر ت هذه الدراسة للتعرف على احلدود املوضوعية:  .1
خلطر  املعرضنيطفال لدى األ صعوبات اإلدراكموضوع 

 .صعوبات التعل 
معلمات طبقت هذه الدراسة على احلدود البشر ة:  .2

مبد نة  احلكومية واألهلية   الروضات طفالر ا  األ
 الر ا .

حلدود املكانية: لغطي هذه الدراسة ر ا  األطفال ا .3
 مبد نة الر ا .احلكومية واألهلية 

 ه.1437 عام هذه الدراسة نفذت احلدود ال منية: .4
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 مصطلحات الدراسة: 
 صعوبات التعلم في اإلدراك:

حتتل اضطرابات اإلدراك موقع ا مرك  ا  بني صعوبات التعل      
العمليات املعرفية بصفة  النماغية بصفة عامة واضطرابات

وا واحدة مخ العمليات النفسية األساسية. خاصة  بوصف
ولفرت  التعر فات اليت وضعوا كل مخ كريك وكالفنت أن 

ية لؤثر صعوبات التعل  النماغية ومخ بينوا الصعوبات اإلدراك
 (. 2014صياح     حتصيل األطفال   اجملاالت األكادميية 

  Perception اإلدراك
  مليات املعرفية النفسية اليت لتضمخ التعرفأحد الع هو    
والرتمجة أو لفسري املعلومات احلسية والوصول إىل   التنظي و 

 (.2013  وصابر معىن مستخلص  حمروس
لكون مستقلة عخ العمليات املعرفية وأن عملية اإلدراك ال     

األخرى وإمنا لشكل عملية د ناميكية بينوما وبني العمليات 
 (.2010  فوي لتأثر بالتعل  السابق وكذلك لؤثر فيه  الظاهر

 Perception Disorderاضطرابات اإلدراك      

  هو خلل   أنظمة احلواس السمعية والبصر ة    
  واضطراب اإلدراك السمعي  شمل صعوبة   التميي  السمعي

واضطراب اإلدراك   والتسلسل السمعي  والذاكرة السمعية
بة الذاكرة وصعو   البصري  شمل صعوبة التميي  البصري

 Hardman, et) إدراك العلقات املكانيةوصعوبة     البصر ة

al. 1996) 

  Perception Disabilites اإلدراكصعوبات  مظاهر
هناك عدة مظاهر لصعوبات اإلدراك عند األطفال ذوي     

 صعوبات التعل  وهي:
قد  واجه األطفال صعوبات     اضطرابات اإلدراك البصري:

كيفية لعامل الطفل م  املثريات البصر ة مخ حيث شكلوا 
وال  قصد   ا  ميثلوايها معىن حقيقؤ عطاإو   وح موا وعلقاهتا

إذ قد  فتقر الفرد ذو صعوبات   بصارهنا قصورا    حدة اإل
ثر على ؤ الصاغبة للمثريات البصر ة وهذا  التعل  إىل التفسريات 

 اجلانب األكادميي.

قد  واجه األطفال صعوبة    اضطرابات اإلدراك السمعي:
إدراك املسموع الذي  ؤثر   لشكيل املعىن الكامل. إذ قد 

طفل حدة مس  عاد ة لكنه ال  ستطي  أن ميي  ميتلك ال
األصوات مخ حيث التشابه واالختلف. مثل عدم القدرة 

ومخ مظاهرها   على يفيي  صوت جرس البيت وجرس التلفون
 صعوبة يفيي  األطفال للكلمات أو األصوات املتشاهبة. 

فون بأهن  عر     صعوبات التعلم:  األطفال المعرضين لخطر
الذ خ  عانون مخ القصور   املوارات قبل األكادميية األطفال 

أثنا  التحاقو  بالروضة  مما  ؤدي فيما بعد إىل أن  عاين 
الطفل مخ صعوبات لعل    القرا ة أو الكتابة أو احلساب 

 (  2013 خوج  

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة
الوصفي الدراسة هو املنوج هذه املنوج املستخدم   

ألنه  وت  بدراسة الظاهرة كما لوجد   الواق   عخ  التحليلي 
طر ق مج  املعلومات والبيانات عنوا ولصنيفوا ولنظيموا 
والتعبري عنوا هبدف الوصول إىل استنتاجات أو لعميمات 
لساعد   لطو ر الواق  الذي لت  دراسته والذي  عد مخ 

معلمات  معرفة مستوىأنسب املناهج مل مة  للتعرف على 
طر خلاملعرضني طفال لدى األ صعوبات اإلدراكبالروضة 

 .صعوبات التعل 
 :مجتمع وعينة الدراسة

مجي  معلمات ر ا  األطفال لكون اتم  الدراسة مخ      
عينة   ال يفثلت   حني  (2177والبال  عددهخ   مبد نة الر ا 

ضات رو    ( معلمة55بل  عددها  بسيطة عينة عشواغية 
  .األطفال احلكومية واألهلية مبد نة الر ا 

  خصائص أفراد عينة الدراسة: 
معلمات استفتا  اموعة مخ لقوم هذه الدراسة على     

ر ا  األطفال   الروضات احلكومية واألهلية مبد نة الر ا   
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املتغريات املستقلة املتعلقة خبصاغص الشخصية والوظيفية و 
    هي:  سنوات اخل ة  الدورات التدر بية(.ألفراد عينة الدراسة 

%( مخ إمجايل 52.7 تبني أن   فيما يتعلق بسنوات الخبرة:
سنوات(  وه  الفئة  5الدراسة سنوات خ هتخ  أقل مخ  أفراد

ها أفراد%( مخ إمجايل 36.4أن  و  الدراسة  أفراداألك  مخ 
سنوات فأكثر(    حني وجد أن  10سنوات خ هتخ  

 سنوات خ هتخ لرتاوح ما بني فراداأل %( مخ إمجايل10.9 
الدراسة   أفرادسنوات(  وه  الفئة األقل مخ  10إىل  5 

الدراسة  أفرادوهذه النتي ة لدل على لنوع سنوات اخل ة بني 
مما خيدم أهداف الدراسة وذلك للحصول على است ابات 

 متنوعة ومتعددة بتنوع سنوات اخل ة.
 في مجال التربية الخاصة: التدريبيةفيما يتعلق بالدورات 

الدراسة  مل  أفراد%( مخ إمجايل 47.3لكشف النتاغج أن  
حيصلوا على دورات لدر بية   اال الرتبية اخلاصة(  وه  الفئة 

%( مخ 30.9وجد أن    حني الدراسة   أفراداألك  مخ 
الدراسة حصلوا على  دورلني   اال الرتبية  أفرادإمجايل 

الدراسة  أفراد%( مخ إمجايل 21.8اخلاصة(  وأخريا  وجد أن  
ول ظور النتي ة  وه  الفئة األقل  احدة( و  حصلوا على  دورة

الدراسة مل حيصلوا على  أفرادالسابقة أن ما  قارب مخ نصف 
ورات دورات لدر بية لذلك لوصي الباحثتان بضرورة عقد د

لدر بية   اال الرتبية اخلاصة ملعلمات ر ا  األطفال الليت 
 مل حيصلخ على دورات لدر بية.

 أداة الدراسة:
بنا   على طبيعة البيانات املراد مجعوا  وعلى املنوج املتب      

  هلذه الدراسة أداة  االستبانة الباحثتان  خدمتست  ا  الدراسة  
وقد اعتمدت الباحثتان على املراج  ذات الصلة مبوضوع 
الدراسة أو ج   مخ مشكلة الدراسة  والبحوث اليت لناولت 

ولكونت االستبانة مخ أج ا  أو حماور مخ موضوع الدراسة. 
 :على النحو اآليتو ا ج أ خ 

و شتمل على املتغريات ألفراد الدراسة واليت  أ/ الجزء األول:
ت اخل ة  عدد الدورات التدر بية   اال يفثلت    سنوا
 الرتبية اخلاصة(.

و شتمل على حماور الدراسة  واليت لقيس  ب/ الجزء الثاني:
صاغص األطفال ذوي معلمات الروضة خب مستوى معرفة

وقد  املعرضني خلطر صعوبات التعل   صعوبات اإلدراك
حماور ( عبارة  موألعة على أربعة 23اشتمل هذا اجل   على  

 وه :
 :اضطرابات عملية خصاغص األطفال ذوي  المحور األول

و شتمل املعرضني خلطر صعوبات التعل   الت وي  واملعاجلة
 عبارات.( 5هذا احملور على  

 :اضطرابات خصاغص األطفال ذوي  المحور الثاني
  و شتمل املعرضني خلطر صعوبات التعل  اإلدراك البصري

 .عبارات( 7على   احملورهذا 
 :اضطرابات خصاغص األطفال ذوي  المحور الثالث

  و شتمل املعرضني خلطر صعوبات التعل  اإلدراك السمعي
 ( عبارات.6هذا احملور على  

 :ضطرابات اخصاغص األطفال ذوي  المحور الرابع
  و شتمل املعرضني خلطر صعوبات التعل  التميي  اللمسي

 ( عبارات.5هذا احملور على  
لسابقة قاغمة حتمل مخ الفقرات ا و قابل كل فقرة

 (.متحقق  متحقق إىل حد ما  غري متحققية:  لالعبارات اآل
 Closed)   إعداد احملاور الشكل املغلق لبنت الباحثتانوقد 

Questionnaire) دد االست ابات احملتملة لكل الذي حي
 سؤال

صد  أداة الدراسة مخ  مت التأكد مخ: الدراسةصدق أداة 
 :خلل اآليت

 face validityأ/الصدق الظاهري )الخارجي( لألداة 
للتعرف على مدى صد  أداة الدراسة   قياس ما 

بعرضوا   صورهتا املبدغية  قامت الباحثتانوضعت لقياسه 
صدقوا على اموعة مخ احملكمني األكادمييني  للتأكد مخ 
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حول مدى وضوح صياغة   و غراآالظاهري وذلك الستطلع 
ولصحيح ما  نبغي   كل عبارة مخ عبارات االستبانة

لصحيحه منوا  ومدى أ ية وملغمة كل عبارة للمحور الذي 
لنتمي إليه  ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت ألجله  
م  إضافة أو حذف ما  رون مخ عبارات   أي حمور مخ 

 لوصلت الباحثتانهت  احملاور؛ وعلى ضو  لوجيواهت  ومقرتحا
 .للستبانة بصورهتا النواغية

 
 
 
 

 لألداة:ب/ صدق االتساق الداخلي 
بعد التأكد مخ الصد  الظاهري ألداة الدراسة قامت     

 وضاتالباحثتان بتطبيقوا ميدانيا  على عينة مخ معلمات ر 
الستبانات قامت هلي وبعد جتمي  ااألكومي احلاألطفال 

تخدام احل م وإدخال البيانات. باسها الباحثتان برتمي  
ومخ مث  (SPSS)جتماعية واليت  رم  هلا اإلحصاغية للعلوم اال

مت حساب االلسا  و قامت حبساب معامل االرلباط بريسون  
الداخلي مخ خلل معاملت ارلباط البنود بالدرجة الكلية 

ط امعاملت االرلب  كما مت حساب للمحور الذي لنتمي إليه
لستبانة  وذلك على ل حمور والدرجة الكلية لبني درجة ك

 :يتالنحو اآل
 1جدول 

 الذي تنتمي إليه بالدرجة الكلية للمحور االستبانةمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات 
 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

 ضطرابات اإلدراك السمعيخصائص ذوي ا والمعالجة ضطرابات عملية التجهيزخصائص ذوي ا
1 0.669*** 1 0.702** 

2 0.625** 2 0.811** 

3 0.765** 3 0.763** 

4 0.589** 4 0.790** 

5 0.705** 5 0.773** 

 **0.793 6 ضطرابات اإلدراك البصريخصائص ذوي ا

 اضطرابات التميي  اللمسيخصاغص ذوي  **0.667 1
2 0.686** 1 0.760** 

3 0.671** 2 0.656** 

4 0.709** 3 0.728** 

5 0.518** 4 0.735** 

6 0.778** 5 0.782** 

7 0.659**  

 فأقل 0.05فأقل                    * دالة عند مستوى الداللة  0.01** دالة عند مستوى الداللة 
 (1  رقـ  باجلـدولمخ خلل استعرا  النتـاغج املوضـحة      

لبـــني أن قـــي  معـــاملت االرلبـــاط بـــني درجـــة العبـــارة والدرجـــة 
دالــة إحصــاغيا  عنــد مســتوى  الكليــة للمحــور الــذي لنتمــي إليــه

فأقل ومجيعوـا قـي  موجبـة. وهـذا  شـري  0.05أو  0.01داللة 
ــــــيت وضــــــعت  إىل صــــــد  فقــــــرات اجملــــــال وقياســــــوا للســــــمة ال

 لقياسوا.
2جدول   

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة
 معامل االرتباط  محاور االستبانة

 **0.792 اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلةذوي خصاغص          احملور األول
 **0.842 اإلدراك البصرياضطرابات خصاغص ذوي  احملور الثاين
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 فأقل                     0.01** دالة عند مستوى الداللة 
ـــــني مـــــخ النتـــــاغج املوضـــــحة باجلـــــدول ( أن قـــــي  2  رقـــــ  لب

معاملت االرلباط بـني درجـة احملـور والدرجـة الكليـة للسـتبانة 
فأقـــل ومجيعوـــا قـــي   0.01دالـــة إحصـــاغيا  عنـــد مســـتوى داللـــة 

موجبة. وهـذا  شـري إىل صـد  حمـاور الدراسـة وقياسـوا للسـمة 
 اليت وضعت لقياسوا.

ــــــــات أداة :  Reliability ثبااااااااات أداة الدراسااااااااة لقيــــــــاس ثب
 الدراســـة  االســـتبانة( اســـتخدمت الباحثتـــان  معادلـــة كرونبـــا 

 علــــــى النحــــــووجــــــا ت النتــــــاغج   (Cronbach'aAlpha ألفــــــا
 .(3اجلدول   املوض ح  

3جدول   
 "ألداة الدراسة"ألفا امل كرونباخيوضح "قيم مع
 معامل ثبات ألفا كرونباخ البنودعدد  محاور االستبانة سةار محاور الد

 0.689 5 اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلةخصاغص األطفال ذوي  احملور األول
 0.789 7 اضطرابات اإلدراك البصريخصاغص األطفال ذوي  احملور الثاين
 0.866 6 اضطرابات اإلدراك السمعيخصاغص األطفال ذوي  احملور الثالث
 0.782 5 اضطرابات التميي  اللمسيخصاغص األطفال ذوي  احملور الراب 

 0.911 23 (.الثبات العام ألداة الدراسة  حماور الدراسة
       

بـني أن ل( 3ا  النتاغج املوضحة باجلدول  مخ خلل استعر 
ــــات كرونبــــا    فقــــدحملــــاور الدراســــة مرلفعــــة ألفــــا معــــاملت الثب

ممــــــا  ــــــدل علــــــى أن (  0.866و  0.689لراوحــــــت مــــــا بــــــني  
عتماد ميكخ االمخ مث االستبانة لتمت  بدرجة عالية مخ الثبات و 

 عليوا   التطبيق امليداين. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
مت أســـئلة الدراســـة وحتليـــل البيانـــات الـــيت  لإلجابـــة عـــخ      
حصـــاغية املناســـبة مـــخ األســـاليب اإل اموعـــةم اســـتخدمجعوـــا  

 هلــا باســتخدام احلــ م اإلحصــاغية للعلــوم االجتماعيــة  الــيت  رمــ 
(SPSS)  وذلك بعد أن مت لرمي  وإدخال البيانات إىل احلاسب

لـــــق لبنـــــت الباحثتـــــان   إعـــــداد االســـــتبانة الشـــــكل املغو اآليل  
 ااســـــتخدمتف  الـــــذي حيـــــدد االســـــت ابات احملتملـــــة لكـــــل فقـــــرة

مقيـــاس ليكـــرت الثلثـــي  متحقـــق  متحقـــق إىل حـــد مـــا  غـــري 
والنســـب املئو ـــة  واملتوســـط  متحقـــق(  ومت حســـاب التكـــرارات

 احلســـــــار  واالعـــــــراف املعيـــــــاري ومعامـــــــل االرلبـــــــاط بريســـــــون 
التبـا خ  حتليـل (  كما مت استخدام اختبـارألفا ومعامل  كرونبا 

واسـتخدام اختبـار  أقـل  (،ONE WAY ANOVAاألحـادي  
ـــــك باســـــتخدام احلـــــ م اإلحصـــــاغية  ،(LSD)فـــــر  معنـــــوي(  وذل

(SPSS)   4لنحصل على التصنيف الـذي  وضـحه اجلـدول:)

 4جدول  
 الدراسةتوزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة 

 التحققمدى  الترميز درجة التحقق
1.66 1 غري متحقق إىل   مخ  1  

2.33إىل   2 متحقق إىل حد ما مخ  1.67  
3إىل   2.34مخ  3 متحقق  

 **0.883 اضطرابات اإلدراك السمعيذوي خصاغص  احملور الثالث
 **0.803 اضطرابات التميي  اللمسيخصاغص ذوي  احملور الراب 
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 :عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
 نص على:يوالذي  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  
اضطرابات عملية مستوى معرفة معلمات الروضة بما  

المعرضين لخطر  أطفال الروضة التجهيز والمعالجة لدى
 ؟صعوبات التعلم 

هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئو ة  خلإلجابة ع    
واملتوسطات احلسابية واالعرافات املعيار ة والرلب الست ابات 

اضطرابات عملية ملستوى معرفتوخ بمعلمات ر ا  األطفال 
خلطر صعوبات  ة املعرضنيالت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروض

 :(5 وجا ت النتاغج كما  وضحوا اجلدول   التعل 
  5جدول

المعرضين لخطر صعوبات  اضطرابات عملية التجهيز والمعالجة لدى أطفال الروضةب لمستوى معرفتهناستجابات معلمات رياض األطفال 
 التعلم

بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات

ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

المتوسط  درجة التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب
متحقق إىل  متحقق

 حد ما
غري 

 متحقق
سرتجاع ا   ئ ا ظور بعض األطفال بط 1

 املعلومات اليت ذكرهتا املعلمة.
 

 1 متحقق 601. 2.44 3 25 27 ك
٪ 49.1 45.5 5.5 

متحقق إىل  519. 1.91 10 40 5 ك أدا  األنشطة.غالبا   رفض الطفل  2
 حد ما

5 
٪ 9.1 72.7 18.2 

  الرتكي   الطفل اخنفا  بدو لدى  3
 م  املعلمة.

 7.3 45.5 47.3 ٪ 2 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
 ظور الطفل ردود فعل غري مقبولة   4

 كالغضب الشد د.
متحقق إىل  629. 2.11 8 33 14 ك

 ماحد 
4 

٪ 25.5 60 14.5 
لتذكر  احيتاج بعض األطفال وقت   5

 األشكال اهلندسية املعروضة عليه.
 3 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
٪ 47.3 45.5 7.3 

 متحقق إىل حد ما 404. 2.25 المتوسط الحسابي العام

 درجات 3* املتوسط احلسار مخ 
ماا  تباين( 5)من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجادول 

 ي:أتي
الدراســة حــول عينــة  أفــراد  درجــة موافقــة  الفاول ــ هنــاكأن  -أ

اضـــطرابات عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى مســـتوى معـــرفتوخ ب
لراوحــت  فقــد  املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل  أطفــال الروضــة

 1.91متوســطات مــوافقتوخ علــى عبــارات هــذا احملــور مــا بــني  
مـخ  الثانيـة والثالثـة الفئتني( وهذه املتوسطات لق    2.44إىل 

 لشــريان إىل درجــة  متحقــق إىل نيواللتــاملقيــاس املتــدرج الثلثــي 
نتـــاغج أن معلمـــات ر ـــا   تبـــني مـــخ ال إذ  حـــد مـــا  متحقـــق(

-3-1  يوهـ  أن هنـاك ثـلث عبـارات متحققـة خاألطفال  ر 
لراوحــت املتوســطات احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــني  فقــد(  5
(  وهـــذه املتوســـطات لقـــ  بالفئـــة الثالثـــة مـــخ 2.44إىل  2.40 

(  3إىل  2.34املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي والـــيت لـــرتاوح مـــا بـــني  
نتـاغج وهي الفئة الـيت لشـري إىل درجـة متحقـق  كمـا  تبـني مـخ ال

خ أن أن معلمـــات ر ـــا  األطفـــال  ـــر  (5 املوضـــحة باجلـــدول 
 واللتــني بلــ  (4-2 إىل حــد مــا و ــا  تــنيهنــاك عبــارلني متحقق

( علـــــى التـــــوايل  وهـــــذه 2.11   1.91وســـــطوما احلســـــار  مت
املتوسطات لق  بالفئـة الثانيـة مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت 

(  وهـــي الفئـــة الـــيت لشـــري إىل 2.33إىل  1.67لـــرتاوح مـــا بـــني  
إىل حـــد مـــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــى لفـــاوت  متحقـــقدرجـــة 

وجوــات نظــر معلمــات ر ــا  األطفــال حــول العبــارات املتعلقــة 
باضـــطرابات عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى مبســـتوى معـــرفتوخ 

   . املعرضني خلطر صعوبات التعل   أطفال الروضة
  ئ ــــا بعــــض األطفــــال بط  ظوــــر( وهي"1جــــا ت العبــــارة   .1

باملرلبـة األوىل بـني  "ع املعلومات اليت ذكرهتا املعلمـةاسرتجا 
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ســــــــتوى معرفــــــــة معلمــــــــات الروضــــــــة العبــــــــارات املتعلقــــــــة مب
 اضطرابات عمليـة الت ويـ  واملعاجلـة لـدى أطفـال الروضـةب

 2.44    مبتوسـط حسـاراملعرضني خلطر صعوبات التعل 
 (. 0.601واعراف معياري    (3مخ 

   الطفــــل اخنفــــا ( وهي" بــــدو لــــدى 3جــــا ت العبــــارة   .2
( وهــــي "حيتــــاج بعــــض 5والعبــــارة   الرتكيــــ  مــــ  املعلمــــة "

لتـــذكر األشـــكال اهلندســـية املعروضـــة عليـــه"  ااألطفـــال وقت ـــ
ســــــتوى معرفــــــة مبباملرلبــــــة الثانيــــــة بــــــني العبــــــارات املتعلقــــــة 

عمليــــة الت ويــــ  واملعاجلــــة  اضــــطراباتمعلمــــات الروضــــة ب
  املعرضــــني خلطــــر صــــعوبات الــــتعل  لــــدى أطفــــال الروضــــة

واعــــــــراف معيــــــــاري   (3مــــــــخ  2.40  مبتوســـــــط حســــــــار
 0.627 .) 

" غالبا   ـرفض الطفـل أدا  األنشـطة( وهي"2جا ت العبارة   .3
ســـــتوى معرفـــــة مبباملرلبـــــة األخـــــرية بـــــني العبـــــارات املتعلقـــــة 

عمليــــة الت ويــــ  واملعاجلــــة  اضــــطراباتمعلمــــات الروضــــة ب
ــــدى أطفــــال الروضــــة  املعرضــــني خلطــــر صــــعوبات الــــتعل   ل

واعــــــــراف معيــــــــاري   (3مــــــــخ  1.91  مبتوســـــــط حســــــــار
 0.519 .) 
باضــطرابات  بلـ  املتوسـط احلسـار العـام للمحـور املتعلـق -ب 

(  3مـخ  2.25  عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفـال الروضـة

مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي  الثانيـــةوهـــذا املتوســـط  قـــ  بالفئـــة 
معلمـات ن إ  أي متحقـق إىل حـد مـاوهي الفئـة الـيت لشـري إىل 

اضــطرابات عمليــة مســتوى معــرفتوخ بخ أن ر ــا  األطفــال  ــر 
املعرضني خلطر صـعوبات  الت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروضة

 . متحققة إىل حد ماالتعل  
 (2005عبــداهلل وســليمان ولتفــق هــذه الدراســة مــ  دراســة      

ــــــــــأن  القصــــــــــور   موــــــــــارة اإلدراك الفونولــــــــــوجي للكلمــــــــــات ب
 .%13.03بنسبة  اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلة(  أيت 

 والذي ينص على: الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
اإلدراك  اضاااطراباتمساااتوى معرفاااة معلماااات الروضاااة بماااا  

المعرضااين لخطاار صااعوبات  البصااري لاادى أطفااال الروضااة
 ؟التعلم

هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    
املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالعرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 

معلمـــــــــات ر ـــــــــا  األطفـــــــــال مســـــــــتوى معرفـــــــــة الســـــــــت ابات 
املعرضــــني  اضــــطرابات اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــــةب

 علـى النحـو املوض ـح  وجا ت النتاغج  ل  ت التعخلطر صعوبا
 :(6 اجلدول 

 6جدول 
 المعرضين لخطر صعوبات التعلم اضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضةب بمستوى معرفتهناستجابات معلمات رياض األطفال 

بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات

ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

المتوسط  درجة التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب درجة التحقق
متحقق إلى  متحقق

 حد ما
غير 
 متحقق

جيد بعض األطفال صعوبة   التميي   1
ذ( عند -بني احلروف املتشاهبة  د

 عليه. .عرضوا

 1 متحقق 571. 2.45 2 26 27 ك
٪ 49.1 47.3 3.6 

احلرف  فشل بعض األطفال   إكمال  2
 الناقص   الكلمة.

 3 متحقق 704. 2.36 7 21 27 ك
٪ 49.1 38.2 12.7 

طفال صعوبة   األجه بعض اقد  و  3
 املطابقة بني مناذج احلروف.

متحقق إىل  666. 1.96 13 31 11 ك
 حد ما

4 
٪ 20 56.4 23.6 

 واجه بعض األطفال صعوبة   املقارنة  4
 بعيد(. -بني املسافات  قر ب

متحقق إىل  611. 1.82 16 33 6 ك
 حد ما

6 
٪ 10.9 60 29.1 

 2 متحقق 571. 2.45 2 26 27 ك واجه بعض األطفال صعوبة التميي  بني  5
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بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات

ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

المتوسط  درجة التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب درجة التحقق
متحقق إلى  متحقق

 حد ما
غير 
 متحقق

 3.6 47.3 49.1 ٪ (6_2األرقام املتشاهبة مثل  
جه الطفل صعوبة   إكمال غلق ا و  6

 ذا عرضتمثل املرب ( إ شكل صورة 
 أمامه.

متحقق إىل  666. 1.76 20 28 7 ك
 حد ما

7 
٪ 12.7 50.9 36.4 

 عاين األطفال صعوبة يفيي  الشكل  7
واألرضية مثل إجياد صورة عصفور فو  

 الش رة.

متحقق إىل  712. 1.89 17 27 11 ك
 حد ما

5 
٪ 20 49.1 30.9 

 ما متحقق إىل حد 435. 2.10 املتوسط احلسار العام
 .درجات 3* املتوسط احلسار مخ 

( 6)رقاام ماان خااالل اسااتعراض النتااائج الموضااحة بالجاادول 
 ي:أتما ي يتبين
الدراســــــة حــــــول  أفــــــراد  درجــــــة موافقــــــة  اأن هنــــــاك لفاول ــــــ -أ

اضـــطرابات اإلدراك البصـــري مســـتوى معرفـــة معلمـــات الروضـــة ب
لراوحــت متوســطات مــوافقتوخ علــى  فقــد  لــدى أطفــال الروضــة

( وهـــــــــذه 2.45إىل  1.76عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــــا بـــــــــني  
املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 
ــــــي واللتــــــني لشــــــريان إىل درجــــــة  متحقــــــق إىل حــــــد مــــــا   الثلث

نتــــاغج أن معلمــــات ر ــــا  األطفــــال  تبــــني مــــخ ال إذمتحقــــق(  
 فقــد(  2-5-1  يعبــارات متحققــة وهــ خ أن هنــاك ثــلث ــر 

إىل  2.36لراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بـني  
ـــــة مـــــخ املقيـــــاس 2.45 (  وهـــــذه املتوســـــطات لقـــــ  بالفئـــــة الثالث

(  وهــــي 3إىل  2.34املتــــدرج الثلثــــي والــــيت لــــرتاوح مــــا بــــني  
ــــاغج  الفئــــة الــــيت لشــــري إىل درجــــة متحقــــق  كمــــا  تبــــني مــــخ النت

خ أن أن معلمـــات ر ـــا  األطفـــال  ـــر  (6 اجلـــدول املوضـــحة ب
( 6-4-7-3  يوهـــإىل حـــد مـــا  متحققـــة عبـــارات أربـــ هنـــاك 

لراوحـــــت املتوســـــطات احلســـــابية هلـــــذه العبـــــارات مـــــا بـــــني  فقـــــد
  وهـــذه املتوســـطات لقـــ  بالفئـــة الثانيـــة مـــخ (1.96إىل  1.76 

ــــــني   ــــــرتاوح مــــــا ب ــــــيت ل ــــــي وال ــــــدرج الثلث ــــــاس املت إىل  1.67املقي
إىل حــد مــا   متحقــق(  وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة 2.33

ولدل هـذه النتي ـة علـى لفـاوت وجوـات نظـر معلمـات ر ـا  
باضــطرابات مبســتوى معــرفتوخ األطفــال حــول العبــارات املتعلقــة 

 . اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة

بعـض األطفـال صـعوبة  جيد( وهي"1جا ت العبارة   .1
 "عليـه ذ( عنـد عرضـوا-  التمييـ  بـني احلـروف املتشـاهبة  د

( وهي" واجــه بعــض األطفــال صــعوبة التمييــ  بــني 5العبــارة  
باملرلبـــة األوىل بـــني العبـــارات (" 6_2األرقـــام املتشـــاهبة مثـــل  

اضـطرابات اإلدراك ستوى معرفة معلمات الروضـة بمباملتعلقة 
مــخ  2.45    مبتوســط حســارروضــةالبصــري لــدى أطفــال ال

 (. 0.571واعراف معياري    (3
 واجــــــه بعــــــض األطفــــــال ( وهي"4جــــــا ت العبــــــارة   .2

باملرلبــة  "بعيــد( -صــعوبة   املقارنــة بــني املســافات  قر ــب
سـتوى معرفـة معلمـات بني العبارات املتعلقـة مب قبل األخرية

 اإلدراك البصـري لـدى أطفـال الروضـةاضـطرابات الروضة ب
واعــــــــراف معيــــــــاري   (3مــــــــخ  1.82  مبتوســـــــط حســــــــار

 0.611 .) 
جــــه الطفــــل صــــعوبة   ا( وهي" و 6جــــا ت العبــــارة   .3

" ذا عرضـت أمامـهمثـل املربـ ( إ شكل صورة إكمال غلق 
ســـــتوى معرفـــــة باملرلبـــــة األخـــــرية بـــــني العبـــــارات املتعلقـــــة مب

اضـــــــطرابات اإلدراك البصـــــــري لـــــــدى معلمـــــــات الروضـــــــة ب
  (3مـــــــخ  1.76  مبتوســـــــط حســـــــار   أطفـــــــال الروضـــــــة

 (. 0.666واعراف معياري  
باضــطرابات بلـ  املتوسـط احلسـار العـام للمحـور املتعلـق  -ب 

(  وهـــذا 3مـــخ  2.10  اإلدراك البصـــري لـــدى أطفـــال الروضـــة
املتوســـط  قـــ  بالفئـــة الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي 

ن معلمات ر ـا  إ  أي ة اليت لشري إىل متحقق إىل حد ماالفئ
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اإلدراك اضــــــــطرابات مســــــــتوى معــــــــرفتوخ بخ أن األطفــــــــال  ــــــــر 
املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل  البصــري لــدى أطفــال الروضــة 

  متحققة إىل حد ما.
الكثـريي   دراسـة ولتفق هذه النتي ة إىل حد مـا مـ  نتـاغج     

دراك أنـــــه   اـــــال اضـــــطرابات اإلوالـــــيت دلـــــت علـــــى ( 2015
عوبة   نســـــخ احلـــــروف الطفـــــل جيـــــد صـــــالبصـــــري  لحـــــظ أن 

 شكال اهلندسية.والكلمات واأل
ماااا نص علاااى: ياااالنتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال الثالاااث والاااذي 
اضااااااطرابات اإلدراك مسااااااتوى معرفااااااة معلمااااااات الروضااااااة ب

المعرضااين لخطاار صااعوبات  الساامعي لاادى أطفااال الروضااة
 ؟التعلم

هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    
املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالعرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 

مبســـــــتوى معـــــــرفتوخ ســـــــت ابات معلمـــــــات ر ـــــــا  األطفـــــــال ال
وجـــا ت  الروضـــة اضـــطرابات اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـــال ب

:(7  اجلـــــــــــــــــدول علـــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــو املوض ـــــــــــــــــح  النتـــــــــــــــــاغج 

 7جدول 
 المعرضين لخطر صعوبات التعلم اضطرابات اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضةمستوى معرفتهن باستجابات معلمات رياض األطفال على 

بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات
ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 
المتوسط  درجة التحقق

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب
متحقق  متحقق

إلى 
 حد ما

غير 
 متحقق

خرة وال لتناسب م  األسئلة لكون است ابة الطفل متأ 1
 املوجوة له.

متحقق  621. 2.20 6 32 17 ك
إىل حد 

 ما

3 
٪ 30.9 58.2 10.9 

 –خيلط األطفال بني الكلمات عند مساعوا مثل ناب  2
 باب(.

متحقق  799. 2.25 12 17 26 ك
إىل حد 

 ما

2 
٪ 47.3 30.9 21.8 

 -صوات حيواناتأ  صواتاألصعوبة لقليد  3
 مواصلت(.

متحقق  762. 1.78 23 21 11 ك
إىل حد 

 ما

6 
٪ 20 38.2 41.8 

ج  ا  وا التعرف على بعض الكلمات إذا مسعصعوبة  4
 منوا.

متحقق  722. 2.18 10 25 20 ك
إىل حد 

 ما

4 
٪ 36.4 45.5 18.2 

الكلمات مثل حفظ ة مخ لمشكلت   لذكر سلس 5
 نشودة(. أ

متحقق  714. 2.16 10 26 19 ك
إىل حد 

 ما

5 
٪ 34.5 47.3 18.2 

 1 متحقق  680. 2.38 6 22 27 ك نقص احملصول املعر  واحلصيلة اللغو ة لدى الطفل . 6
٪ 49.1 40 10.9 
 متحقق إلى حد ما 555. 2.16 المتوسط الحسابي العام

 درجات 3* املتوسط احلسار مخ 

 (  تبني7  رق  مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة باجلدول    
 :أيتما  
الدراســــــة حــــــول  أفــــــراد  درجــــــة موافقــــــة  اأن هنــــــاك لفاول ــــــ -أ

اضــطرابات اإلدراك الســمعي مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة ب
لراوحــت متوســطات مــوافقتوخ علــى  فقــدلــدى أطفــال الروضــة  

( وهـــــــــذه 2.38إىل  1.78عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــــا بـــــــــني  
املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 

ــــــي واللتــــــني لشــــــريان إىل درجــــــة  متحقــــــق إىل حــــــد مــــــا   الثلث
نتــــاغج أن معلمــــات ر ــــا  األطفــــال  تبــــني مــــخ ال إذمتحقــــق(  

بلــــ   فقــــد(  6واحــــدة متحققــــة وهــــي  خ أن هنــــاك عبــــارة  ــــر 
(  وهــذا املتوســط 3مــخ  2.38املتوســط احلســار هلــذه العبــارة  

 قــ   بالفئــة الثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لــرتاوح مــا 
(  وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق   3إىل  2.34بــني  

أن معلمــــات  (7 كمــــا  تبــــني مــــخ النتــــاغج املوضــــحة باجلــــدول 
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عبــارات متحققــة إىل حــد خ أن هنــاك  ــس ر ــا  األطفــال  ــر 
لراوحــــــــت املتوســــــــطات  فقــــــــد  (3-5-4-1-2  ي:وهــــــــ  مــــــــا

(  وهـــــذه 2.25إىل  1.76احلســـــابية هلـــــذه العبـــــارات مـــــا بـــــني  
املتوسطات لق  بالفئـة الثانيـة مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت 

ري إىل (  وهـــي الفئـــة الـــيت لشـــ2.33إىل  1.67لـــرتاوح مـــا بـــني  
درجـــة متحقـــق إىل حـــد مـــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــى لفـــاوت 
وجوــات نظــر معلمــات ر ــا  األطفــال حــول العبــارات املتعلقــة 

اضـــطرابات اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـــال مبســـتوى معـــرفتوخ ب
 .   املعرضني خلطر صعوبات التعل  الروضة

( وهــي"نقص احملصــول املعــر  واحلصــيلة 6جــا ت العبــارة   .1
باملرلبــة األوىل بــني العبــارات املتعلقــة  "لــدى الطفــلاللغو ــة 

اضــــــطرابات اإلدراك ســــــتوى معرفــــــة معلمــــــات الروضــــــة بمب
 2.38  الســـمعي لـــدى أطفـــال الروضـــة  مبتوســـط حســـار

 (. 0.680واعراف معياري    (3مخ 
مــخ ة ل( وهي"مشــكلت   لــذكر سلســ5جــا ت العبــارة   .2

نشــودة(" باملرلبــة قبــل األخــرية بــني أالكلمــات مثــل حفــظ  
ســــــــتوى معرفــــــــة معلمــــــــات الروضــــــــة مبالعبــــــــارات املتعلقــــــــة 

ـــــــدى أطفـــــــال الروضـــــــة   باضـــــــطرابات اإلدراك الســـــــمعي ل
واعــــــــراف معيــــــــاري   (3مــــــــخ  2.16  مبتوســــــــط حســــــــار

 0.714 .) 
صوات أ  صواتاألصعوبة لقليد ( وهي"3جا ت العبارة   .3

ـــــات ـــــارات (مواصـــــلت-حيوان ـــــني العب ـــــة األخـــــرية ب " باملرلب
باضــــــطرابات ســــــتوى معرفــــــة معلمــــــات الروضــــــة مباملتعلقـــــة 

 اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـــال الروضـــة  مبتوســـط حســـار
 (. 0.762واعراف معياري    (3مخ  1.78 
ســــتوى مببلــــ  املتوســــط احلســــار العــــام للمحــــور املتعلــــق  -ب 

الســــمعي لــــدى باضــــطرابات اإلدراك معرفــــة معلمــــات الروضــــة 
(  وهـــــذا املتوســــط  قـــــ  بالفئـــــة 3مــــخ  2.16أطفــــال الروضـــــة  

ة الـــيت لشـــري إىل الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي الفئـــ
خ أن ن معلمــات ر ــا  األطفــال  ــر إ  أي متحقــق إىل حــد مــا
اضـــطرابات اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـــال مســـتوى معـــرفتوخ ب

 متحققة إىل حد ما.الروضة 
كــــرم  دراســــةحــــد مــــا مــــ  نتــــاغج النتي ــــة إىل  ذهولتفــــق هــــ    

نـــاث فن ـــد أن الـــذكور أكثـــر صـــعوبات لعلـــ  مـــخ اإل (2015 
دراك   واإل الــــــــــــــذاكرةغلبيــــــــــــــة الصــــــــــــــعوبات املتمثلــــــــــــــة   أ  

 االستماعي  والبصري  واحلركي(.
نص علاى: ماا ياالنتائج المتعلقة بالساؤال الراباع والاذي      

اضااااااطرابات التمييااااااز مساااااتوى معرفااااااة معلمااااااات الروضااااااة ب
المعرضااين لخطاار صااعوبات  اللمسااي لاادى أطفااال الروضااة

 ؟التعلم
هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    

املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالعرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 
مســتوى معــرفتوخ الســت ابات معلمــات ر ــا  األطفــال علــى 

اضــــطرابات التمييــــ  اللمســــي لــــدى أطفــــال الروضــــة  وجــــا ت ب
 :(8 اجلدول  على النحو املوض ح  النتاغج 

 8جدول 
 المعرضين لخطر صعوبات التعلم ضطرابات التمييز اللمسي لدى أطفال الروضةباستوى معرفتوخ مباستجابات معلمات رياض األطفال 

بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات

ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

المتوسط  درجة التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب
متحقق إلى  متحقق

غير  حد ما
 متحقق

جيد بعض األطفال صعوبة    1
 استخدام الشوكة وامللعقة.

متحقق إىل  584. 1.75 18 33 4 ك
 حد ما

5 
٪ 7.3 60 32.7 

األطفال صعوبة   ل ر ر جيد بعض  2
 اجلاكيت.

متحقق إىل  650. 2.20 7 30 18 ك
 حد ما

2 
٪ 32.74 54.5 12.7 

جيد بعض األطفال صعوبة   مسك  3
 القل  بطر قة صحيحة.

 1 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
٪ 47.3 45.5 7.3 
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بارة
 الع
رقم

 

 الفقرات

ت  
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

المتوسط  درجة التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب
غير  حد مامتحقق إلى  متحقق

 متحقق
لتقاط ا جيد بعض األطفال صعوبة   4

 األشيا .
متحقق إىل  666. 1.76 20 28 7 ك

 حد ما
4 

٪ 12.7 50.9 36.4 
جيد بعض األطفال صعوبة التآألر  5

 البصري احلركي   مثل نظ  اخلرأل(.
متحقق إىل  669. 2.18 8 29 18 ك

 حد ما
3 

٪ 32.7 52.7 14.5 
 متحقق إىل حد ما 468. 2.06 املتوسط احلسار العام

 درجات 3* املتوسط احلسار مخ 
 تبــني  (8  رقــ  مــخ خــلل اســتعرا  النتــاغج املوضــحة باجلــدول

 :أيتما  
الدراســــــة حــــــول  أفــــــراد  درجــــــة موافقــــــة  اأن هنــــــاك لفاول ــــــ -أ

اضـــطرابات التمييـــ  اللمســـي بمســـتوى معرفـــة معلمـــات الروضـــة 
لراوحــت متوســطات مــوافقتوخ علــى  فقــد  لــدى أطفــال الروضــة

( وهـــــــــذه 2.40إىل  1.75عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــــا بـــــــــني  
املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 
ــــــي واللتــــــني لشــــــريان إىل درجــــــة  متحقــــــق إىل حــــــد مــــــا   الثلث

 تبــــني مــــخ النتــــاغج أن معلمــــات ر ــــا  األطفــــال  إذمتحقــــق(  
بلــــ   فقــــد(  3واحــــدة متحققــــة وهــــي  أن هنــــاك عبــــارة   ــــر خ

(  وهــذا املتوســط 3مــخ  2.40املتوســط احلســار هلــذه العبــارة  
 قــ   بالفئــة الثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لــرتاوح مــا 

(  وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق   3إىل  2.34بــني  
أن معلمــــات  (8 كمــــا  تبــــني مــــخ النتــــاغج املوضــــحة باجلــــدول 

عبارات متحققة إىل حد مـا  أرب أن هناك   ر خر ا  األطفال 
لراوحـــت املتوســـطات احلســـابية هلـــذه  فقـــد( 1-4-5-2  يوهـــ

(  وهـــذه املتوســـطات لقـــ  2.20إىل  1.75العبـــارات مـــا بـــني  
بالفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لــرتاوح مــا بــني 

الـــيت لشـــري إىل درجـــة متحقـــق (  وهـــي الفئـــة 2.33إىل  1.67 
إىل حـــد مـــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــى لفـــاوت وجوـــات نظـــر 

سـتوى معرفـة مبمعلمات ر ا  األطفال حـول العبـارات املتعلقـة 
باضــــطرابات التمييــــ  اللمســــي لــــدى أطفــــال معلمــــات الروضــــة 

 .   الروضة

صـعوبة جيد بعـض األطفـال ( وهي"3جا ت العبارة   .1
باملرلبـــــــة األوىل بـــــــني  "  مســـــــك القلـــــــ  بطر قـــــــة صـــــــحيحة

ســـــــــتوى معرفـــــــــة معلمـــــــــات الروضـــــــــة مبالعبـــــــــارات املتعلقـــــــــة 
  مبتوســط باضــطرابات التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة

 (. 0.627واعراف معياري    (3مخ  2.40  حسار
جيــــــد بعــــــض األطفــــــال " ( وهــــــي2جــــــا ت العبــــــارة   .2

بـــــني العبـــــارات  الثانيـــــةباملرلبـــــة  "صـــــعوبة   ل ر ـــــر اجلاكيـــــت
باضـطرابات التمييــ  سـتوى معرفـة معلمـات الروضـة مباملتعلقـة 

مــخ  2.20  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة  مبتوســط حســار
 (. 0.650واعراف معياري    (3
جيــــــد بعــــــض األطفــــــال ( وهــــــي "1جــــــا ت العبــــــارة   .3

" باملرلبـــة األخـــرية بـــني شـــوكة وامللعقـــةصـــعوبة   اســـتخدام ال
ســـــــــتوى معرفـــــــــة معلمـــــــــات الروضـــــــــة مبالعبـــــــــارات املتعلقـــــــــة 

باضــطرابات التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة  مبتوســط 
 (. 0.584واعراف معياري    (3مخ  1.75  حسار
ســــتوى مببلــــ  املتوســــط احلســــار العــــام للمحــــور املتعلــــق  -ب 

التمييـــــ  اللمســـــي لـــــدى باضـــــطرابات معرفـــــة معلمـــــات الروضـــــة 
املتوســــط  قـــــ  بالفئـــــة (  وهـــــذا 3مــــخ  2.06 أطفــــال الروضـــــة 

ة الـــيت لشـــري إىل الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي الفئـــ
أن   ــر خن معلمــات ر ــا  األطفــال إ  أي متحقــق إىل حــد مــا
التمييــــ  اللمســــي لــــدى أطفــــال اضــــطرابات مســــتوى معــــرفتوخ ب

 متحققــة إىل حــد مــا.املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل   الروضــة
ـــــدالراأل   وهـــــذه الدراســـــة لتفـــــق مـــــ   ـــــيت 2005دراســـــة عب ( وال
أطفــــــال اجملموعــــــة  بــــــني درجــــــات اخلصــــــت إىل أن هنــــــاك فرق ــــــ
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دراكـــي احلـــس حركـــي قبـــل علـــى املقيـــاس اإلدا  الت ر بيـــة   األ
لصـــاحل القيـــاس البعـــدي  وهـــذا مـــا لبثتـــه  هلقـــدمي ال نـــامج وبعـــد

ـــــ   ـــــد و  اضـــــطرابات   التميي الدراســـــة بـــــأن أطفـــــال الروضـــــة ل
 اللمسي.
 مساااااتوى معرفاااااة: ماااااا الااااارئي  لمتعلقاااااة بالساااااؤالاالنتاااااائج 
طفااااااااال لاااااااادى األ اإلدراكصااااااااعوبات بالروضااااااااة  معلمااااااااات

 ؟صعوبات التعلمالمعرضين لخطر 

الروضـــة خبصـــاغص  معلمـــات مســـتوى معرفـــةللتعـــرف علـــى     
طفـال املعرضـني خلطـر لـدى األ طفال ذوي صعوبات اإلدراكاأل

  مت حســاب املتوســطات احلســابية واالعرافــات الــتعل صـعوبات 
 مسـتوى معرفـةالدراسـة علـى  أفـراداملعيار ة والرلـب السـت ابات 

طفـــال ذوي صـــعوبات اإلدراك  األالروضـــة خبصـــاغص  معلمـــات
:علـــــــــــــــــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــــــــــــــــو اآليتالنتـــــــــــــــــــــــــــــــــاغج  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

 9 جدول
     صعوبات التعلمالمعرضين لخطر طفال لدى األ صعوبات اإلدراكبالروضة  معلمات مستوى معرفة

 تبـني أن  (9 مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة باجلدول     
اضــــــطرابات عمليــــــة الت ويــــــ  الروضــــــة بمســــــتوى معرفــــــة معلمــــــة 

األبعـاد  جا ت   املرلبة األوىل بنيواملعاجلة لدى أطفال الروضة 
طفـال ذوي الروضـة خبصـاغص األ معلمات مبستوى معرفة املتعلقة

لليوـــــــا  ( 3مـــــــخ  2.25مبتوســـــــط حســـــــار  صـــــــعوبات اإلدراك 
اضـــطرابات اإلدراك الســـمعي مســـتوى معرفـــة معلمـــات الروضـــة ب

(  مث 3مـــــــخ  2.16  مبتوســـــــط حســـــــار الروضـــــــةلــــــدى أطفـــــــال 
اضــــطرابات اإلدراك البصــــري مســــتوى معرفــــة معلمــــات الروضــــة ب

   حــني ( 3مــخ  2.10مبتوســط حســار   لــدى أطفــال الروضــة
اضطرابات التميي  اللمسي مستوى معرفة معلمات الروضة بلأيت 

مبسـتوى  األبعـاد املتعلقـةلدى أطفال الروضـة باملرلبـة األخـرية بـني 
طفــــــال ذوي صــــــعوبات الروضــــــة خبصــــــاغص األ معلمــــــات معرفــــــة

  أمــا املتوســط احلســار (3مــخ  2.06اإلدراك مبتوســط حســار  
الروضــة خبصــاغص األطفــال ذوي  معلمــات مبســتوى معرفــةالعــام 

(  وهــذا املتوســط  قــ  3مــخ  2.14فقــد بلــ    صــعوبات اإلدراك

مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لشــري إىل درجــة  الثانيــةبالفئــة 
 خن معلمـــات ر ــــا  األطفـــال لــــد وإأي   متحقـــق إىل حـــد مــــا

ــــــة بدرجــــــة متوســــــطة خبصــــــاغص األطفــــــال ذوي صــــــعوبات  معرف
ولتفق هـذه النتي ـة إىل حـد مـا مـ  نتـاغج دراسـة مـاليري   اإلدراك.

إذ الضـح أن األطفـال ذوي  (Mateer & Kerns, 2001  كرونـ 
صعوبات التعل   بدون لأخرا  مناغيـا  داال    مسـتوى النمـو املعـر  

املكاين عامة  وليس   القدر على اإلدراك البصري فقط ومـا  –
 . تعلق هبا مخ موارات

هــل نص علااى: يااالنتااائج المتعلقااة بالسااؤال الخااام  والااذي 
 أفــرادلوجــد فــرو  ذات داللــة إحصــاغية بــني متوســطات اســت ابات 

طفــال األالروضــة خبصــاغص  معلمــات مســتوى معرفــةالدراســة حــول 
ذوي صــــــعوبات اإلدراك لعــــــ ى للمعلومــــــات الشخصــــــية  ســــــنوات 

 اخل ة  عدد الدورات التدر بية   اال الرتبية اخلاصة(.
 أواًل: الفروق باختالف سنوات الخبرة:

 درجة التحقق الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي .طفال ذوي صعوبات اإلدراكمعلمة الروضة بخصائص األ مستوى معرفة
اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال مستوى معرفة معلمة الروضة ب

 .الروضة
 متحقق إىل حد ما 1 404. 2.25

 متحقق إىل حد ما 3 435. 2.10 .اضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضةمستوى معرفة معلمة الروضة ب

 متحقق إىل حد ما 2 555. 2.16 اضطرابات اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضةمستوى معرفة معلمة الروضة ب
 متحقق إىل حد ما 4 468. 2.06 .اللمسي لدى أطفال الروضةاضطرابات التميي  مستوى معرفة معلمة الروضة ب

.ألطفال ذوي صعوبات اإلدراكلمعلمة الروضة  معرفة ملستوىاملتوسط العام   متحقق إىل حد ما - 388. 2.14 
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وملعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــرو  ذات داللــة إحصــاغية بــني     
الروضــة  معلمــات مســتوى معرفــةحــول الدراســة  أفــراداســت ابات 

صـــــعوبات املعرضـــــني خلطـــــر طفـــــال لـــــدى األ صـــــعوبات اإلدراكب

لعـــــ ى لســـــنوات اخلـــــ ة اســـــتخدمت الباحثتـــــان اختبـــــار الـــــتعل  
 :(  وضح ذلك10 حتليل التبا خ األحادي( واجلدول  

 10 جدول
لدى صعوبات اإلدراك بالروضة  معلمات مستوى معرفةحول الدراسة  أفرادنتائج تحليل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بين استجابات 

 تعزى لسنوات الخبرةصعوبات التعلم المعرضين لخطر طفال األ
 مجموع المجموعات المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

اضطرابات عملية الت وي  واملعاجلة ذوي خصاغص 
 .لدى أطفال الروضة

 دالة* 005. 5.775 801. 2 1.603 بني اجملموعات
داخل 

 اجملموعات
7.215 52 .139 

  54 8.817 اجملموع
اضطرابات اإلدراك البصري لدى ذوي خصاغص 

 .الروضةأطفال 
 دالة* 000. 9.361 1.354 2 2.708 بني اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

7.520 52 .145 

  54 10.228 اجملموع
اضطرابات اإلدراك السمعي لدى ذوي خصاغص 

 .أطفال الروضة
 دالة* 000. 9.850 2.286 2 4.571 بني اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

12.065 52 .232 

  54 16.636 اجملموع
اضطرابات التميي  اللمسي لدى ذوي خصاغص 

 .أطفال الروضة
 دالة* 008. 5.348 1.008 2 2.016 بني اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

9.798 52 .188 

  54 11.814 اجملموع
 .فأقل 0.05*دالة عند مستوى داللة 

 تبـني  (10 مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة باجلـدول     
 أفـــــرادبـــــني اســـــت ابات ذات داللـــــة إحصـــــاغية  افروق ـــــ أن هنـــــاك

صـــــعوبات بالروضـــــة  معلمـــــات مســـــتوى معرفـــــةالدراســـــة حـــــول 
اضـــــطرابات عمليـــــة الت ويـــــ  واملعاجلـــــة لـــــدى أطفـــــال  اإلدراك 

الروضــــة  اضــــطرابات اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــــة  

اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة  اضــطرابات 
  سنوات اخلـ ة( باختلف التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة

 ســـنوات اخلـــ ةولتحد ـــد صـــاحل الفـــرو    كـــل فئـــة مـــخ فئـــات 
  "LSDاختبــــــار" اســـــتخدمت الباحثتـــــان هـــــذه احملــــــاورحـــــول 

 (:11 اجلدول  على النحو املوض ح  وجا ت النتاغج 
 11جدول 

 سنوات الخبرة" للتعرف على الفروق في كل فئة من فئات LSDنتائج اختبار "
المتوسط  ن سنوات الخبرة المحاور

 الحسابي
 5أقل من 
 سنوات

 10إلى  5من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكثر

اضطرابات بمعلمة الروضة مستوى معرفة 
 .لدى أطفال الروضةعملية الت وي  واملعاجلة 

 *350.-  - 2.09 29 سنوات 5أقل مخ 
  -  2.40 6 10إىل  5مخ 
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المتوسط  ن سنوات الخبرة المحاور
 الحسابي

 5أقل من 
 سنوات

 10إلى  5من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكثر

 سنوات
سنوات  10

 فأكثر
20 2.44 .350*  - 

اضطرابات بمعلمة الروضة مستوى معرفة 
 اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة

 *476.-  - 1.90 29 سنوات 5أقل مخ 
 10إىل  5مخ 

 سنوات
6 2.17  -  

سنوات  10
 فأكثر

20 2.38 .476*  - 

اضطرابات ب معلمة الروضة مستوى معرفة
 اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة

 *546.- *665.- - 1.89 29 سنوات 5أقل مخ 
 10إىل  5مخ 

 سنوات
6 2.56 .665* -  

سنوات  10
 فأكثر

20 2.44 .546*  - 

اضطرابات بمعلمة الروضة مستوى معرفة 
 لدى أطفال الروضة التميي  اللمسي

 *300.- *544.- - 1.89 29 سنوات 5أقل مخ 
 10إىل  5مخ 

 سنوات
6 2.43 .544* -  

سنوات  10
 فأكثر

20 2.19 .300*  - 

فأقل  0.05* فرو  دالة عند مستوى      
وجـــــــود فـــــــرو  ذات داللـــــــة  (11  تضـــــــح مـــــــخ اجلـــــــدول      

 مســـتوى معرفـــةالدراســـة حـــول  أفـــراداســـت ابات إحصـــاغية بـــني 
صــــــــعوبات اإلدراك  اضــــــــطرابات عمليــــــــة بالروضــــــــة  معلمــــــــات

ــــ  واملعاجلــــة لــــدى أطفــــال الروضــــة  اضــــطرابات اإلدراك  الت وي
ــــدى أطفــــال الروضــــة  اضــــطرابات اإلدراك الســــمعي  البصــــري ل
لــدى أطفــال الروضــة  اضــطرابات التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال 

  ومــــخ خــــلل املتوســــطات نوات اخلــــ ةالروضــــة( بــــاختلف ســــ
 املعلمـات تبـني أن الفـرو  لصـاحل  احلسابية املوضـحة باجلـدول 
( سـنوات فـأكثر  وذلـك ألهنـ  10البال  عدد سنوات خـ هت   

 تمــتعخ مبســتوى  خكمــا أهنــأعلــى متوســط حســار    علــى حــاألوا

 طفــال ذوي صــعوبات اإلدراكاألوعــي أكــ  خبصــاغص و  معرفــة
 مخ باقي املعلمات.

 ثانياً: عدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة:
وملعرفة إذا ما كانت هناك فـرو  ذات داللـة إحصـاغية بـني      

معلمــــة الروضــــة  مســــتوى معرفــــةحــــول الدراســــة  أفــــراداســــت ابات 
صـــــعوبات  املعرضـــــني خلطـــــر طفـــــاللـــــدى األ صـــــعوبات اإلدراكب

اـــال الرتبيـــة اخلاصـــة  التدر بيـــة  لعـــ ى لعـــدد الـــدورات الـــتعل  
ـــــــا خاســـــــتخدمت  ـــــــل التب ـــــــار  حتلي ـــــــان اختب األحـــــــادي(  الباحثت

 (  وضح ذلك:12واجلدول  
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 (12جدول )
لدى  صعوبات اإلدراكبالروضة  معلمات مستوى معرفةالدراسة حول  أفرادنتائج تحليل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بين استجابات 

 :للدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة التعلم تعزىصعوبات المعرضين لخطر طفال ألا
 مجموع المجموعات المحور

 لمربعاتا
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

اضطرابات ب معلمة الروضة مستوى معرفة
 .الروضةعملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال 

 1.051 171. 2 343. بني اجملموعات
  

.357 
  

غري 
داخل  دالة

 اجملموعات
8.475 52 .163 

  54 8.817 اجملموع
اضطرابات ب معلمة الروضة مستوى معرفة

 .اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة
 524. 101. 2 202. بني اجملموعات

  
.595 

  
غري 
داخل  دالة

 اجملموعات
10.026 52 .193 

  54 10.228 اجملموع
اضطرابات بمعلمة الروضة مستوى معرفة 

 .اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة
 034. 011. 2 022. بني اجملموعات

  
.966 

  
غري 
داخل  دالة

 اجملموعات
16.615 52 .320 

  54 16.636 اجملموع
اضطرابات ب معلمة الروضة مستوى معرفة

 .لدى أطفال الروضةالتميي  اللمسي 
 488. 109. 2 218. بني اجملموعات

  
.616 

  
غري 
داخل  دالة

 اجملموعات
11.596 52 .223 

      54 11.814 اجملموع
 تبـني  (12 مخ خـلل اسـتعرا  النتـاغج املوضـحة باجلـدول 

 أفـــرادعـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــاغية بـــني اســـت ابات 
صـــــعوبات بالروضـــــة  معلمـــــات مســـــتوى معرفـــــةالدراســـــة حـــــول 

اإلدراك  اضـــــطرابات عمليـــــة الت ويـــــ  واملعاجلـــــة لـــــدى أطفـــــال 
  اضــــطرابات اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــــةالروضــــة  

اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة  اضــطرابات 
التدر بيـة لدى أطفال الروضـة( بـاختلف عـدد الـدورات التميي  

   اال الرتبية اخلاصة.

 : خالصة النتائج
كااان أبرزهااا مااا توصاالا الدراسااة لمجموعااة ماان النتااائج   
 :يأتي

 خأن معلمــات ر ــا  األطفــال لــد و أظوــرت النتــاغج 
طفــــــال لــــــدى األصــــــعوبات اإلدراك ببدرجــــــة متوســــــطة  معرفــــــة

 وذلــــــك مبتوســــــط حســــــارصــــــعوبات الـــــتعل  املعرضـــــني خلطــــــر 
 %(.57وبنسبة حتقق  (  3مخ  2.14 

  ــر خأوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر ــا  األطفــال  
أن اضـــطرابات عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى أطفـــال الروضـــة 

وبنســبة (  3مــخ  2.25  متحققــة إىل حــد مــا مبتوســط حســار
ت الـيت حتققـت %(  ولبـني مـخ النتـاغج أن العبـارا62.5  حتقق

اســـرتجاع    ئ ـــاطفـــال بط ظوـــر بعـــض األ  هـــذا احملـــور هـــي  
اخنفــا     ل بــدو لــدى الطفــاملعلومــات الــيت ذكرهتــا املعلمــة  

حيتاج بعض األطفال وقت لتذكر األشكال الرتكي  م  املعلمة  
 .(اهلندسية املعروضة عليه

  ـــر خكشـــفت النتـــاغج أن معلمـــات ر ـــا  األطفـــال  
أن اضـــطرابات اإلدراك البصـــري لـــدى أطفـــال الروضـــة متحققـــة 

وبنســــبة حتقــــق (  3مــــخ  2.10 إىل حـــد مــــا مبتوســــط حســــار 
%(  كمـــا لبـــني مـــخ النتـــاغج أن العبـــارات الـــيت حتققـــت   55 
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جيـــد بعـــض األطفـــال صـــعوبة   التمييـــ  بـــني هـــذا احملـــور هـــي  
 واجــــه بعــــض ذ( عنــــد عرضــــوا عليــــه  - د احلــــروف املتشــــاهبة

  (6_2طفـــال صـــعوبة التمييـــ  بـــني األرقـــام املتشـــاهبة مثــــل  األ
 .( فشل بعض األطفال   إكمال احلرف الناقص   الكلمة

  ــر خأوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر ــا  األطفــال  
أن اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة 

وبنســــبة حتقــــق (  3مــــخ  2.16 إىل حـــد مــــا مبتوســــط حســــار 
لبـــني مـــخ النتـــاغج أن هنـــاك عبـــارة واحـــدة فقـــط %(  كمـــا 58 

نقــص احملصــول املعــر  واحلصــيلة   هــذا احملــور حتققــت وهــي  
 .(اللغو ة لدى الطفل

 أن   ـــــر خمعلمـــــات ر ـــــا  األطفـــــال  أظوـــــرت النتـــــاغج أن
اضــطرابات التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة إىل 

وبنســـــبة حتقـــــق (  3مـــــخ  2.06 حـــــد مـــــا  مبتوســـــط حســـــار 
  كمـــا لبـــني مـــخ النتـــاغج أن هنـــاك عبـــارة واحـــدة فقـــط %(53 

جيـــد بعـــض األطفـــال صـــعوبة    وهـــي   هـــذا احملـــور حتققـــت 
 .(مسك القل  بطر قة صحيحة

  كشفت النتاغج عخ وجود فرو  ذات داللة إحصاغية بني
الروضـة  معلمـات مستوى معرفةالدراسة حول  أفراداست ابات 

صــــعوبات املعرضــــني خلطــــر طفــــال لــــدى األ صــــعوبات اإلدراكب
بـاختلف سـنوات اخلـ ة  ولبـني مـخ النتـاغج أن الفـرو   التعل  

( ســـنوات 10  خاملعلمـــات البـــال  عـــدد ســـنوات خـــ هتلصـــاحل 
 تمـــــتعخ مبســـــتوى معرفـــــة ووعـــــي أكـــــ   وذلـــــك ألهنـــــخفـــــأكثر  

 صعوبات اإلدراك مخ باقي املعلمات.ب
  أظوـــرت النتـــاغج عـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــاغية

 معلمـــات مســـتوى معرفـــةالدراســـة حـــول  أفـــرادبـــني اســـت ابات 
طفــال ذوي صــعوبات اإلدراك بــاختلف األالروضــة خبصــاغص 

 عدد الدورات التدر بية   اال الرتبية اخلاصة.

       التوصيات:
ــــيت لوصــــلت إليوــــا الدراســــة  ــــاغج ال ــــان  ضــــو  النت  لوصــــي الباحثت

 باآليت:

   األطفــــال   اــــال عقــــد دورات لدر بيــــة ملعلمــــات ر ــــا
الرتبيـــــة اخلاصـــــة لرفـــــ  كفـــــا هتخ ول و ـــــدهخ باملوـــــارات اللألمـــــة 

 .ملساعدة األطفال ذوي صعوبات اإلدراك
  املبكــــــــر ألي قصــــــــور   املوــــــــارات  بالكشــــــــفاالهتمــــــــام

ــــــى  ــــــدخل املبكــــــر ألطفــــــال الروضــــــة عل ــــــرامج الت أن لتضــــــمخ ب
لـــــدر بات وأنشـــــطة متبا نـــــة ومتعـــــددة لتنميـــــة االنتبـــــاه واإلدراك 

 لذاكرة ألطفال الروضة.وا
  أن  ـــــت  لـــــدر ب أطفـــــال الروضـــــة ذوي صـــــعوبات اإلدراك

 على إدراك التميي  بني األشيا  املختلفة.

 مقترحات لدراسات مستقبلية:
  قيــاس فاعليــة لعلــي  مفــاهي  اإلدراك املكــاين بواســطة

 الوساغل التعليمية.
    قيــــــاس مــــــدى فاعليــــــة اســــــتخدام االســــــرتالي يات

القصــور املعــر  لــدى األطفــال الــذ خ لــد و  التقليــل مــخ 
 قصور معر .

  ـــــة الســـــلوكية ـــــدر يب قـــــاغ  علـــــى النظر  ـــــامج ل ـــــا  برن بن
املعرفيـــة وقيـــاس أثـــره   لنميـــة موـــارات اإلدراك الســـمعي 
والبصـــري لــــدى األطفـــال ذوي صــــعوبات الـــتعل  مبرحلــــة 

 الروضة   اململكة العربية السعود ة.

 المراجع:

ــــة برنــــامج لــــدر يب ملعلمــــات ر ــــا  2013 خبيــــت  ماجــــدة هاشــــ .  (. فاعلي
األطفـــال   لنميـــة اإلدراك املعـــر  وموـــارات اكتشـــاف صـــعوبات الـــتعل  

-515( 3 29. الــــة كليــــة الرتبيــــة. أســــيوط  النماغيــــة لطفــــل الروضــــة
583. 

بنــا  برنــامج لــدر يب قــاغ  علــى النظر ــة "م(. 2007جــدعان  منصــور منيــف.  
أثـره   لنميـة موـارات اإلدراك السـمعي والبصـري السلوكية املعرفيـة قيـاس 

 ."لــدى األطفــال ذوي صــعوبات الــتعل  مبرحلــة الروضــة   دولــة الكو ــت
 رسالة دكتوراه غري منشورة. جامعة عمان. 

أطفـــــال الروضـــــة املعرضـــــني خلطـــــر (. مســـــتوى 2013خـــــوج  حنـــــان أســـــعد.  
صـــل. العلـــوم اجمللـــة العلميـــة جلامعـــة امللـــك فيصــعوبات الـــتعل  والعـــاد ني. 

 .286-239( 2 14اإلنسانية واإلدار ة  
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(. فروقــات الــتعل  النماغيــة واألكادمييــة ألطفــال 2017الــ عيب  نضــال أ)ــد.  
الـــة العلـــوم  مرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة مبنطقـــة مشـــال جـــدة   الســـعود ة.

-165( 5 1املركــــ  القــــومي للبحــــوث  فلســــطني  الرتبو ــــة والنفســــية. 
182. 

. مكتبــــة الشــــر  علــــ  الــــنفس املعــــر  املعاصــــرم(. 2004الشــــرقاوي  أنــــور.  
 القاهرة. جنلو املصر ة.األ

(. صـــعوبات الـــتعل  النماغيـــة ألطفـــال 2016الشـــوكي  أ)ـــد. وكـــرمي  ربيعـــة.  
. الــــة كليــــة اآلدابالروضـــة مــــخ وجوـــة نظــــر معلمـــيو  مبد نــــة مصـــراله. 

 .28-9 7 جامعة مصراله
(. الفـرو    موـارات اإلدراك البصـري بـني 2014صياح. منصـور عبـد اهلل.  

التلميــذ ذوي صــعوبات القــرا ة وكــل مــخ التلميــذ العــاد ني والفــاغقني   
 الـة الرتبيــة اخلاصــة القـرا ة بالصــف الرابــ  االبتـداغي   مملكــة البحــر خ. 
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Abstract: This study aimed to investigate the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in 

children at risk for learning difficulties through recognizing processing disorders, visual cognitive disorders, auditory 

cognitive disorders, sensory discrimination disorders. It also aimed to identify if there were any statistically significant 

differences in the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning 

difficulties based on personal variables. The study followed an analytical descriptive approach, and used a questionnaire as a 

tool for their study. The study consisted of a random sample of 55 teachers. The study revealed the following results: 

kindergarten teachers have a medium level of knowledge of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties 

by (57%). The results revealed that there were statistically significant differences between the study members' responses 

about the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties, 

according to the years of experience in favor for teachers with 10 years of experience and more. However, the results showed 

no statistically significant differences in the number of special education training courses. The study recommended the 

following: conducting training courses for kindergarten teachers in the field of special education to raise their competencies 

and equip them with the necessary skills to help students with perceptual difficulties; and focusing on early detection of any 

insufficiencies of any skills of kindergarten children. 
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