
  
  
  

  بعض املتغريات املعرفية ألطفال الروضة ذوي قصور
  املهارات قبل األكادميية كمؤشر لصعوبات التعلم

  

  د حممـدعـادل عبـداهللا حمم./ د.أ
  أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية

  كلية التربية جامعة الزقازيـق
  مقدمـــــة     
مما ال شك فيه أن أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعلم أي الذين تصدر عنهم سلوكيات تعد مبثابـة       

مؤشرات تنبئ بإمكانية تعرضهم الالحق لصعوبات التعلم شأم يف ذلك شأن أقرام ذوي صعوبات التعلم يبـدون  
ما أشار البعض إليه على أنه سـلوكيات منبئـة بتلـك    العديد من أوجه القصور يف العمليات املعرفية املختلفة وهو 

وحنن نرى أن مالحظة أوجه القصور هذه أو تلك السلوكيات يعترب إجراء غاية يف األمهيـة ألن  . الصعوبات الالحقة
من شأنه أن يساعدنا يف االكتشاف املبكر ملثل هذه احلاالت وهو األمر الذي يدفعنا حتماً إىل تقدمي برامج التـدخل  

  بكر املناسبة هلم مما يترتب عليه احلد بدرجة كبرية من تلك اآلثار السلبية اليت ميكن أن تترتب على صعوبات التعلمامل
لصـعوبات الـتعلم إىل أـا       Chalfantيف تصنيفه الذي قدمه مع كالفنت   Kirkوحينما أشار كريك     

ت التعلم النمائية تصنيفاً ثالثياً رأى من خالله أنـه  تتضمن صعوبات تعلم منائية وأخرى أكادميية فإنه حدد لصعوبا
يضم بني طياته ثالثة أمناط أساسية منها تتمثل يف الصعوبات املعرفية، والصعوبات اللغوية، والصـعوبات البصـرية   

 ومن املعروف أن مشكالت أو صعوبات االنتباه، واإلدراك، والذاكرة تأيت يف مقدمة ما يتعرض له أولئك. احلركية 
األطفال ذوو صعوبات التعلم من مشكالت متعددة وخمتلفة متثل األساس الذي يقوم عليه ما يتعرضـون لـه مـن    

  .  صعوبات التعلم، وما يعانون منه على أثر ذلك ومن جرائه 
إال أن األمر يف الروضة خيتلف بعض الشيء عن ذلك حيث ميكننا عن طريق مالحظتنـا لسـلوكيات الطفـل         

على كم وكيف أدائه، وأن حندد أهم ما تعرف أداء األنشطة واملهام املختلفة أثناء اللعب ومن خالله أن ن وأسلوبه يف
يصادفه من مشكالت، وأن نبحث عن تلك األسباب اليت تدعو إىل مثل هذه املشكالت، وما ميكن أن يترتب عليها 

در أو السلوكيات اليت يكون من شأا أن تـدل  ولذلك فقد أشار البعض إىل وجود العديد من البوا. من آثار خمتلفة
على مثل هذه احلالة واليت ال ميكننا أن نقوم إزاءها بوضع خطوط فاصلة بني مكوناا، ونعين بذلك االنتباه واإلدراك 

  . والذاكرة، أو حىت االنتباه واإلدراك على األقل حيث هناك العديد من أوجه التداخل بينهما
  اإلطار النظـري     
يعد االنتباه من أهم العمليات املعرفية اليت يقوم الفرد ا حيث يأيت يف مقدمتها، ويؤثر بالقطع على العمليـات       

واالنتباه هو أن ينتقي الفرد من اإلحساسات اليت يتلقاها، . املعرفية األخرى اليت تليه، وتترتب عليه، ويعترب أساساً هلا
هلا شيئاً حمدداً يقوم بالتركيز عليه، ومن هنا فاالنتباه هو عملية عقلية معرفيـة متثـل    أو املثريات املختلفة اليت يتعرض

. نشاطاً انتقائياً يعين التركيز يف شيء معني دون سواه مما جيعله حيتل بؤرة الشعور، ويؤثر بالتايل علـى أداء الفـرد  
ي ككل إذا ما كان هذا املوقـف السـلوكي   واالنتباه كعملية معرفية تقوم بتوجيه شعور الفرد حنو املوقف السلوك
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جديداً على الفرد، أو توجيهه حنو بعض أجزاء اال اإلدراكي إذا ما كان ذلك املوقف مألوفاً للفرد، أو سبق له أن 
  .من قبل  خربه
 للعوامل الفيزيقية املختلفة كنوع املنبه، ومكانه، وطبيعته، وقوتـه، وحركتـه،     Brodentويعطي برودنت     

وحجمه، ووضوحه، وتكراره، ومعاصرته الدور األكرب يف حدوث االنتباه حيث يقوم الفرد باالنتقـاء مـن بـني    
بينمـا  . املثريات املتعددة ما سريكز عليه أي أنه وفقاً لذلك يقوم بعملية ترشيح لتلك املثريات، واالختيار من بينـها 

النفسية هي اليت تلعب الدور األكـرب   إىل أن اخلصائص  Gray& Wedderburnيشري جراي وويدربورن
حيث تتم عملية االنتقاء بني املثريات من خالل قناة حسية واحدة، فيتم استخالص املعىن، وحيدث االنتباه وهو األمر 

أيضاً، أي أن االنتباه بذلك حيدث بعـد اسـتخالص املعـىن مـن        Normanالذي يركز عليه منوذج نورمان
 &Deutechيتلقاها الفرد وهو األمر الذي يتفـق مـع منـوذج دويـتش ودويـتش     املعلومات املختلفة اليت 

Deutech    .  
إىل أن أولئـك    Hallahan& Kauffman)2003(وإىل جانب ذلك يشري هاالهان وكوفمان           

مثـل  األطفال الذين يعانون من مشكالت يف االنتباه عادة ما يتسمون خبصائص معينة يكون من شأا أن متيـزهم  
وغالباً ما يصفهم معلموهم وآباؤهم بأم غري قادرين على أن يسـتمروا يف  . التشتت، واالندفاعية، والنشاط املفرط 

مهمة واحدة لفترة طويلة، وأم غري قادرين كذلك على أن ينصتوا ملا يقوله اآلخرون، وأم يتحدثون بال توقـف،  
ء دون أن يفكروا، وأم غري قادرين علـى أن يقومـوا بتخطـيط    وأم ينطقون بأول ما خيطر على باهلم من أشيا

  .أنشطتهم سواء داخل املدرسة أو خارجها
أن األطفال ذوي صعوبات الـتعلم   .Kotkin et.al)2001(ومن ناحية أخرى يرى كوتكني وآخرون        

غالباً ما يعانون من مشكالت يف االنتباه، وأن مثل هذه املشكالت تكون ذات مستوى شـديد ممـا يسـفر عـن     
وهو ما يعين من    ADHDتشخيصهم على أم يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي املفرط

مشكالت شديدة تتعلق بقصور االنتباه، واالندفاعية والنشاط املفرط  جانب آخر أن مثل هؤالء األطفال يعانون من
يف   APAحيث نالحظ أن احملكات اخلاصة بذلك االضطراب واليت تقدمها اجلمعية األمريكية للطـب النفسـي  

) 1994(الطبعة الرابعة من دليل التصنيف التشخيصي واإلحصائي لألمراض واالضطرابات النفسية والعقليـة      
DSM- IV هـذا وقـد وجـد البـاحثون كمـا يشـري فـورنيس وكافيـل         . تنطبق عليهم بشكل جلي

)2002(Forness &Kavale    تقريباً بني اضـطراب  %  25 -10أن هناك تداخالً تتراوح نسبته بني
  . االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي املفرط وصعوبات التعلم

ذج تناولت االنتباه لدى األطفال غري العاديني وخاصة املـتخلفني  إىل أن هناك منا) 2001(ويشري سعيد العزة      
عقلياً حيث يعانون من قصور واضح يف االنتباه يتفق إىل حد ما مع ذلك القصور يف االنتباه الذي يعاين منه األطفال 

  Ellis Normanذوو صعوبات التعلم أو املعرضون خلطر صعوبات التعلم حيث تركز نظرية إلـيس نورمـان  
على ذلك القصور الواضح يف الذاكرة قصرية املدى حيث يعاين أولئك األطفال من نقص واضح يف نقل أثر الـتعلم  

وقد يرجع ذلك إىل عدم قدرة الطفل على إدراك أوجه الشبه واالختالف بني املوقف السـابق  . من موقف إىل آخر
ك إمنا يرجع إىل عدم قـدرة هـؤالء   فرييان أن ذل   Zeaman& Houseأما زميان وهاوس. واملوقف اجلديد

على أن هـؤالء     Fisher& Zeamanويؤكد فيشر وزميان.   discriminationاألطفال على التمييز
األطفال جيدون صعوبة يف االحتفاظ باملعلومات املختلفة وهو األمر الذي يؤثر يف غريه من العمليات العقلية األخرى 
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وعلى ذلك فأن  ذاكرم قصرية املدى تتأثر سلباً مبـا ميكـن أن   . رات، ويتأثر امبا فيها االنتباه وما تتطلبه من قد
  .يصل إليه األمر بالنسبة هلم وهو ما يسهم أيضاً يف أن تصبح قدرم على التكرار واإلعادة حمدودة

غري قادرين علـى   ومن هذا املنطلق فإننا جند أن أولئك األطفال يعانون من ضعف واضح يف االنتباه مما جيعلهم     
ويؤدي ضعف االنتباه بطبيعة احلال إىل ضعف مماثـل يف  . استقبال املثريات املختلفة من البيئة احمليطة بشكل مناسب

اإلدراك، وقصور يف التعرف على املثريات، والتمييز بينها حيث أم جيدون صعوبة يف االنتباه خلصـائص األشـياء   
ا قادرين على معرفتها، أو إدراكها سواء تعلق ذلك باإلدراك السمعي أو البصـري،  املختلفة اليت خيربوا، فال يكونو

ويترتب على ذلك أن ينسى الطفل خرباته السابقة وهو األمر الذي يعرضه إىل قصور آخر يف الذاكرة فال يتمكن من 
  .االستفادة من تلك املثريات، أو من تطبيق ما يكون قد تعلمه يف مواقف أخرى مشاة

وتؤكد الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع أن مثل هؤالء األطفال يعانون من نقص واضح يف قـدرم علـى        
االنتباه والتعلم التمييزي أو القدرة على التمييز وذلك فيما يتعلق بشكل ولون املثريات املختلفة على سـبيل املثـال   

ت املختلفة وذلك بطريقة بسـيطة، ومنظمـة، وسـهلة    حيث أم يف األساس جيدون صعوبة يف استقباهلم للمعلوما
فيقومون بدالً من ذلك بتجميعها وتصنيفها بشكل غري صحيح مما يؤدي م إىل تشتت االنتباه من ناحية، وإىل عدم 
القدرة على االحتفاظ ا من ناحية أخرى، وبالتايل نسياا بسهولة، ووجود صعوبة كبرية يف تـذكرها حيـث ال   

ى أثر ذلك من استخدام وسائط أو وسائل أو استراتيجيات مناسبة متكنهم من ذلك وهو األمر الـذي  يتمكنون عل
وبالتايل جند أن القصور يف االنتباه يـؤدي إىل قصـور يف اإلدراك   . يؤكد على وجود قصور يف قدرم على التذكر

  .وهو ما يؤدي بدوره إىل قصور يف الذاكرة 
تتضمن ثالث مراحل رئيسية تتمثـل يف اسـتقبال   ) 2001(كما يشري سعيد العزة  وإذا كانت عملية التذكر      

املعلومات، وختزينها، مث استرجاعها فنحن نرى أن املرحلة األوىل منها واليت تتعلق باستقبال املعلومات تتضـمن يف  
 &Grayوويـدربورن  الواقع استخالص املعىن من تلك املعلومات، مث االنتباه وهو األمر الذي يؤكد عليه جراي

Wedderburn   ونورمانNorman       حيث يرون أن االنتباه حيدث بعد استخالص املعـىن مـن تلـك
أما املرحلة الثانية وهي التخزين فإا يف الواقع تعتمد بدرجة كبرية على اإلدراك حيث . املعلومات اليت يتلقاها الفرد

ترتبط بتلك احلاسة اليت مت استقباله ا كأن تكون صورة مسعية  يقوم الفرد بتكوين صورة عقلية معينة للشيء املدرك
أو بصرية مثالً، مث يتم ختزينه على تلك اهليئة وفق استراتيجية معينة حىت يتم استرجاعه وقت احلاجة بنفس الكيفيـة  

جانـب   ولكن نظراً لوجود مشكالت يف استقبال املعلومات املختلفة مـن . وذلك عن طريق استراتيجيات مشاة
هؤالء األطفال فضالً عن قصور يف قدرم على االنتباه هلا، وتفسريها يف ضوء خربام السابقة، أو إدراكهـا فـإن   
ذلك عادة ما يتم بصورة غري مناسبة ال ميكن معها للطفل أن يتمكن من تذكرها وهو األمر الذي يؤكد على نفـس  

النتباه يؤدي إىل قصور مماثل يف اإلدراك يترتب عليه قصور آخر يف الفكرة اليت أشرنا إليها سلفاً من أن القصور يف ا
  .القدرة على التذكر 

 -2006(كما يشري عادل عبـداهللا  ومن اجلدير بالذكر أن قصور االنتباه أو ضعفه لدى هؤالء األطفال يرجع      
يف الواقع إىل بعد معني وهو ما يؤدي إىل عدم قدرم على استخالص املعاين من تلك املثريات املختلفة اليت تنتمي ) أ

م إىل عدم القدرة على التمييز، وما يترتب عليها من قصور يف بعض املهارات قبل األكادميية خاصة ما يتعلق منـها  
وفضالً عن ذلك فهـو  . بقدرم على معرفة األشكال، واأللوان، أو حىت معرفة شكل األرقام، أو احلروف اهلجائية

رين على االنتباه لألصوات املختلفة، أو ربطها باحلروف اهلجائية مما يؤثر سلباً على الوعي أو اإلدراك جيعلهم غري قاد
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الفونولوجي أو الوعي بالفونيمات املختلفة من جانبهم فيتعرضون بالتايل إىل قصور يف مهارام تلك وهـو األمـر   
  .الذي جيعلهم أكثر عرضة خلطر صعوبات التعلم الالحقة 

ميكننا إذا ما أردنا أن حند أو نقلل من أوجه القصور العديدة اليت يعاين أولئك األطفال منها وذلك يف االنتبـاه  و     
وما يترتب عليه ويرتبط به من عمليات معرفية أخرى أن نتبع بعض اإلجراءات ذات األمهيـة رغـم أنـه قـد مت     

صعوبات التعلم أو املعرضني ملخاطرهـا حيـث   استخدامها مع أطفال آخرين، وإجراؤها على فئة أخرى غري ذوي 
حينما  1963منذ عام   Zeaman& Houseينبغي علينا يف هذا اإلطار أن نستفيد مما اقترحه زميان وهاوس 

وجها األنظار إىل أن بإمكاننا أن نتبع إجراءات معينة نتمكن على أثرها من احلد من ذلك القصور يف االنتبـاه مـن   
ني عقلياً، وما ميكن أن يترتب عليه من قصور مماثل يف اإلدراك، والـذاكرة حيـث يشـري    جانب األطفال املتخلف

إىل أما اقترحا أن نقوم يف هذا الصدد بالعديد من اإلجراءات يف سبيل ذلـك مـن   ) 2001(عبدالرمحن سليمان 
  : أمهها ما يلي 

  .ملثال استخدام أشياء ثالثية األبعاد كاللون، والشكل، واحلجم على سبيل ا -
 .أن يتم ترتيب املهام من السهل إىل الصعب  -
 .أن يتم التركيز على تلك األبعاد اليت تنتمي إىل متغري معني حىت يسهل االنتباه إليها وإدراكها بعد ذلك  -
 .تقليل العوامل املشتتة لالنتباه  -
  .االهتمام باأللفة باملثريات وحداثتها يف تعلم التمييز  -

مع هذا الرأي حيث يشري إىل أنه إذا كان هؤالء األطفال يتسـمون باخنفـاض   ) 2003(ويتفق عادل عبداهللا      
قدرم على االنتباه للمثريات املختلفة، أو للبيئة االجتماعية احمليطة، وأم عادة ما يعملـون علـى جتنـب تلـك     

ب إزاحة أو انتقاالً لالنتباه مما يترتب عليه عدم قدرم على السلوكيات اليت تتطلب تركيزاً، أو انتباهاً، أو اليت تتطل
انتقاء بعض املثريات اليت يتعرضون هلا، والتركيز عليها، وإمهال ما سواها فإنه جيب على املربني أن يقوموا على أثـر  

املختلفة من أمهها  ذلك بالعديد من اإلجراءات اليت يكون من شأا أن تساعد هؤالء األطفال على االنتباه للمثريات
  :ما يلي 

  .تنظيم املواد واملثريات التعليمية لتسهيل عملية التعلم هلم  -
 .تشجيعهم كي يقوموا بالتركيز على تلك املثريات املهمة  -
 .اإلقالل من عدد املثريات املقدمة  -
 .جتاهل املثريات غري املهمة وذلك مبساعدة املعلم  -
 .املشتتة اإلقالل من املثريات  -
 .تعزيز احملاوالت اليت يقوم الطفل ا يف سبيل حتقيق االنتباه  -
 .االنتقال التدرجيي من املهارات البسيطة إىل املهارات األكثر تعقيداً -
ضرورة االهتمام بتدريب أولئك األطفال على تلك املهارات اليت تعد ضرورية لكل من االنتبـاه أوالً، مث اإلدراك   -

هي املهارات اليت تتمثل يف التعرف على التشابه، واالختالف، والتسلسـل، والتطـابق، والترتيـب،    بعد ذلك و
واملقارنة مما يساعدهم بالتايل على إدراك التمييز من جهة، وحيد من قصور مهارام قبل األكادمييـة مـن جهـة    

 . أخرى ألا تعمل على حتسني االنتباه من جانبهم 
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اتيجيات بسيطة لتنمية مثل هذه املهارات من جانب أولئك األطفال حىت ميكن أن يتحسن استخدام طرائق واستر -
 .كل من االنتباه واإلدراك على األقل لديهم 

ومما ال شك فيه أن هؤالء األطفال يعانون من قصور يف هذه املهارات حبيث جند أنه من الصـعب علـيهم أن        
ف اليت ميكن أن توجد بني شيئني، أو شكلني على سبيل املثال، أو أن يتعرفوا يتعرفوا مثالً على أوجه الشبه واالختال

كما أم جيدون صعوبة يف حتديـد  . على ذلك التسلسل أو تلك اخلطوات اليت يسري مثري معني مبوجبها ويف ضوئها 
شكال أو األشياء األشكال اليت تتطابق مع غريها من األشكال األخرى وذلك عندما نعرض عليهم بعضاً من هذه األ

فضالً عن ترتيبها الصحيح حبسب بعد معني كأن يكون ترتيبها مثالً حبسب الطول، أو الوزن، أو درجات اللون، أو 
ما إىل ذلك، أو ترتيب اخلطوات الالزمة ألداء مهمة معينة كمهام التركيب على سبيل املثال وذلك كما يتضح مـن  

غري قادرين على إجراء مقارنة معينة رغم بساطتها بني شيئني اثنني أو أكثـر   اللعب التركييب وهو األمر الذي جيعلهم
  . ألننا حينما نطلب منهم املقارنة فإا عادة ما تكون بني شيئني اثنني يف بعد واحد واضح 

ثري، أو حـىت  وإذا ما كان الطفل جيد صعوبة يف استقبال املعلومات اليت تتعلق مبثري معني، أو االنتباه إىل ذلك امل     
إىل بعد معني من تلك األبعاد اليت قد يتضمنها واليت قد تشري إليها بعض هذه املهارات السالفة فإنه لن يكون قـادراً  

املعلومات اليت يتلقاها يف ضوء خربته السابقة، أي أنه لن يكون بالتايل قادراً على إدراكهـا   بالطبع على تفسري تلك
اً على أن يقوم بالتمييز بني املثريات اليت تعرض عليه وفقاً لبعد معني واحد فقط أو بصورة صحيحة، ولن يكون قادر

وعلى ذلك فإنه من هذا املنطلق لن يكون قادراً على االحتفاظ بتلك املعلومات، وختزينها، أو تذكرها عندما . أكثر 
بني األشياء مـن حيـث اللـون،     إىل أن التمييز) 2004(ومن هنا يشري عبدالصبور منصور . تدعو إليها احلاجة 

والشكل، واحلجم، واالجتاه، وموضع تلك األشياء وذلك من خالل بعض األلعاب من شأنه أن يساعد الطفل كثرياً 
يف هذا اإلطار وهو ما يعد ضرورياً ملثل هؤالء األطفال وجلميع أنواع التعلم كاحلساب، والقراءة، وتكوين املفـاهيم  

رجع ذلك إىل أن عملية التمييز تعتمد يف األساس على احلواس اخلمس اليت يتم عن طريقها وقد ي. على سبيل املثال 
استقبال املثريات املختلفة، واليت تعترب من جانب آخر هي وسيلة الطفل الكتساب املعرفة، واملهـارات، واخلـربات   

تلك البيئة اليت حييا فيها حيث يقـوم   املختلفة اليت تساعده يف إشباع حاجاته، ويف حتقيق توازنه النفسي، وتكيفه مع
ومن مث نالحظ أنه ال ميكننا أن نضع خطـاً  . بإعطاء معاين أو دالالت هلذه اإلحساسات فتساعده بالتايل على ذلك

  .، والعمليات املعرفية كل من العمليات احلسيةفاصالً بني االنتباه واإلدراك وإن كان اإلدراك يربط بني 
كر أن هؤالء األطفال يعانون من مشكالت يف اإلدراك احلسي، واإلدراك احلسـي احلركـي   ومن اجلدير بالذ     

ومشكالت التآزر العام حيث أسفرت نتائج تلك الدراسات اليت مت إجراؤها على أولئك األطفال املعرضني خلطـر  
لم يعـانون  عن أن األطفال ذوي صعوبات التع  Willows)1998(صعوبات التعلم بالروضة كما يشري ويلوز 

وقد جيد الطفل الذي يعاين من مشـكالت يف  . من مشكالت يف اإلدراك احلسي البصري أو السمعي، أو فيهما معاً
اإلدراك احلسي البصري على سبيل املثال كتلك الصعوبات اليت يواجهها يف حل األلغاز املختلفة، أو يف رؤية وتذكر 

.  p, qو    b, dخرى إىل إبدال احلروف املتشاة مثل احلـروف األشكال البصرية، كما أنه قد مييل من ناحية أ
أما الطفل الذي يعاين من مشكالت يف اإلدراك السمعي على اجلانب اآلخر فقد جيد صعوبة يف التمييز بني كلمـتني  

ت الـيت  كما أنه جيد صعوبة أيضاً يف متابعة تلك التعليما.  fibو   fitيتم نطقهما بطريقة تكاد تكون واحدة مثل 
  .يتم إصدارها شفوياً
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ومن ناحية أخرى فقد الحظ املعلمون واآلباء أيضاً أن بعض األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم جيدون      
صعوبة يف القيام بتلك األنشطة اجلسمية اليت تتضمن املهارات احلركية، وبالتايل فإم عادة ما يصفون مثل هـؤالء  

هما يسار، وأن األصابع العشرة اليت تتضمنها يدامها ما هم إال إام أي أم يبـدون وكـأن   األطفال بأن كلتا قدمي
لديهم عشرة أصابع إام، مبعىن أن ذلك الوصف الذي يشار إليهم به يصورهم وكأن قدميهما االثنتني يسـار، وأن  

ارة معينة دون غريها، بل إا يف الواقع وبالتايل فإن مثل هذه املشكلة ال تقتصر على مه. أصابع يديهما مجيعهم إام
كذلك فإن ما يزيد املشكلة بالنسبة للمهارات احلركيـة  . تتعلق جبميع املهارات احلركية الدقيقة والعامة أي الكبرية

الدقيقة أا عادة ما تتضمن أو تتطلب التآزر بني اجلهازين البصري واحلركي حىت تتم بالشكل املالئم، وبالتايل فـإن  
  .الء األطفال عادة ما يواجهون مشكالت عديدة يف التآزر بشكل عامهؤ

وفضالً عن ذلك يدرك اآلباء واملعلمون جيداً أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشـكالت تتعلـق        
باً ما جنـدهم  وغال. بقدرم على تذكر خمتلف األشياء اليت تصادفهم كالواجبات املنزلية أو املواعيد على سبيل املثال

يف واقع األمر يستغربون يف سخط وغضب معلنني أم ليس بإمكام أن يفهموا ذلك السبب الذي جيعـل طفـالً   
كذلك فإن نتائج الدراسات املبكرة اليت مت إجراؤها يف هذا اال قـد  . وديعاً ينسى أشياء مبثل هذه السهولة واليسر

ت التعلم يعانون من قصور حقيقي يف الذاكرة وهو األمـر الـذي   أسفرت عن أن العديد من األطفال ذوي صعوبا
  .يصدق على أولئك األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم 

يل  -ومن اجلدير بالذكر أن األطفال ذوي صعوبات الـتعلم يعـانون كمـا يـرى سوانسـون وساكسـي           
)2001(Swanson &Sachse- Lee   ا أن تؤثر على األقل على منطـني مـن   من مشكالت من شأ

 working.والذاكرة العاملة  short- term memory STMأمناط الذاكرة مها الذاكرة قصرية املدى
memory WM       وتتضمن تلك املشكالت اليت تتعلق بالذاكرة قصرية املـدى وجـود صـعوبة يف تـذكر

لتقليدية اليت تتعلق بالذاكرة قصـرية املـدى   املعلومات املختلفة بعد رؤيتها أو مساعها بفترة قصرية علماً بأن املهمة ا
أما املشكالت الـيت تتعلـق   . تتطلب من الشخص أن يقوم بتكرار قائمة كلمات يتم تقدميها أمامه بصرياً أو شفوياً

بالذاكرة العاملة على اجلانب اآلخر فتؤثر يف قدرة الفرد على االحتفاظ باملعلومات يف ذهنه عنـدما يقـوم يف ذات   
اء مهمة معرفية أخرى، ومن مث فإن حماولة الفرد تذكر عنوان معني عند مساعه لبعض التعليمات اليت تتعلق الوقت بأد

  .بكيفية الوصول إليه يعد مثاالً على ذلك
هذا وقد وجد الباحثون أن أحد األسباب الرئيسية اليت جتعل األطفال ذوي صعوبات التعلم يؤدون بشكل سيئ      

. ا يتمثل يف أم على العكس من أقرام العاديني ال يستخدمون االستراتيجيات يف سبيل أدائهـا يف مهام الذاكرة إمن
فعند تقدمي قائمة كلمات مثالً لألطفال عامة حىت يتذكروها فإن معظمهم سوف يقوم بتكرار األمسـاء ألنفسـهم،   

ق مع بعضها، إال أن األمر لن وسوف يقومون كذلك باستغالل الفئات عن طريق تكرار الكلمات يف جمموعات تتف
يسري على هذا النحو عند تقدمي نفس املثال لألطفال ذوي صعوبات التعلم حيث سيكون من غري احملتمل بالنسبة هلم 
أن يستخدموا مثل هذه االستراتيجيات تلقائياً نظراً ألن ذلك يعكس أم يعانون من مشكالت خمتلفة يف كل مـن  

    metacognition.اء املعرفةوما ور   cognitionاملعرفة
أن تفكري هؤالء األطفال يتوقف يف هذه املرحلة العمرية على خربام املاديـة     Levy)2003(ويرى ليفي      

احلسية مع البيئة وهو األمر الذي يفرض علينا أن يقوم تعليمهم يف ذلك الوقت على اخلـربات احلسـية نظـراً ألن    
ومن املعروف أن هذا التعلم احلس حركـي  . ة األساسية للتعلم خالل هذه السنواتاإلدراك اللمسي يعد هو الوسيل
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تكون له آثاره على املعارف عامة، وتكوين املعرفة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم حيث يساعدهم على فهـم  
. ة النوعية بالنسـبة هلـم  العالقة بني اجلزء والكل بطريقة مادية عيانية وهو األمر الذي ميثل جماالً من جماالت الصعوب

كما أنه يعمل أيضاً على تنمية مهارام يف التفكري، وميهد الطريق لنمو مهارات التفكري الناقد والنمو اللغـوي مـن   
ونظراً ألم يتعرضون خالل هذه املرحلة املبكرة من منوهم خلربات غري مناسبة من التكامل احلس حركـي  . جانبهم

  .سلباً على تعلمهم الالحق، وأسلوم يف التفكري، وحل املشكالت فإن ذلك من شأنه أن يؤثر 
مرحلة ما قبل الفكـر  ( يف املرحلة الفرعية األوىل ) ب -2006(ونظراً ألم يكونوا كما يشري عادل عبداهللا      

ــة preconceptual thought) اإلدراكــي  ــة مــن املرحل ــات(الثاني ــل العملي ــة مــا قب ) مرحل
preoperations  من مراحل منوهم العقلي املعريف كما حددها بياجيهPiaget    م يعتمدون بذلك علىفإ

ما أطلق عليه بياجيه العمليات وهي قدرة الفرد على إعمال فكره يف البيئة احمليطة به حيث ميكنهم أن يقوموا آنـذاك  
يقوموا بتنظيمها، أو إعـادة تنظيمهـا    ببعض العمليات العقلية اخلاصة باألشياء امللموسة كأن يغريوا من شكلها، أو

على سبيل املثال، أو جيروا عليها بعض العمليات املعرفية املختلفة، أو يستخدم الطرق غري املباشرة، واالستراتيجيات 
وهذا يعين أن سـلوك  . املختلفة يف سبيل جتهيز املعلومات، ومعاجلة املعلومات من العامل اخلارجي، وحل املشكالت 

روضة عامة حيدث يف غالبيته ويتم تنظيمه يف إطار الصور العقلية أو املخططات اإلمجالية وخاصة ما يتعلـق  أطفال ال
إال أنه من املالحظ بالنسبة لتلك الصور اإلمجالية أو العقلية اليت عادة ما تتكون لـدى  . منها مبرحلة ما قبل العمليات

أا غالباً ما تكون صوراً إمجالية حس حركية على الرغم مـن   غالبية أولئك األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم
  .أن بعضها قد يكون رمزياً وهو ما يعين أن بعض هذه الصور اإلمجالية إمنا يتعلق يف الواقع مبرحلة ما قبل العمليات 

. أو حىت الذاكرة  وعلى هذا األساس فإم قد يتعرضون للعديد من املشكالت اليت تتعلق باالنتباه، أو اإلدراك،     
أن الصعوبات اليت تتعلق باالنتباه تعين من هذا املنطلق عدم قدرة الطفل على أن ) ب -2005(ويرى عادل عبداهللا 

يستمر يف تركيزه على مثري معني لفترة حمددة وذلك بسبب أحد السببني التاليني أو كليهما والذي يتمثل أوهلمـا يف  
 والتركيز عليه لفترة زمنية حمددة تتطلبها املهمة املستهدفة أو النشاط الـذي جيـب   عدم قدرته على انتقاء ذلك املثري

وبالتايل يترتب عليها ظهور . عليه أن يقوم به أو يؤديه، بينما يتمثل السبب الثاين يف وجود نشاط حركي مفرط لديه
ماع أو املشاهدة، أو غريها، وعدم العديد من السلوكيات لدى الطفل مثل شرود الذهن، وتشتت االنتباه أثناء االست

القدرة على التركيز فيما يقال أو حيدث أمام الطفل، وعدم االستجابة للمثريات البيئية املختلفة، واخلمول والكسل، 
والنشاط املفرط واالندفاعية، وعدم القدرة على االستمرار يف أداء املهام املختلفة أو استكماهلا، واالنسـحاب مـن   

فاعالت االجتماعية، وصعوبة االستمرار يف أنشطة اللعب، وقصر مدى االنتباه، وعدم القـدرة علـى   املواقف والت
  .   االنتباه لتسلسل املثري أو املثريات اليت يتم عرضها أمامه

ونظراً لعدم قدرته على أن يقوم بالتركيز على ذلك املثري فإنه ال يتمكن بالتايل من مقاومة التشـتت الـذي          
ب على ذلك وهو األمر الذي يعد سابقاً على اإلدراك، وشرطاً له، ومتطلباً من تلك املتطلبـات الضـرورية يف   يترت

سبيل حدوثه وهو األمر الذي يؤثر سلباً بالقطع على عملية التعلم من جانب مثل هذا الطفل حيث يكون سـبباً يف  
ل دون تعلمه بالشكل املنشود ومن أمهها أنه عادة ما تعرضه ملثل هذه الصعوبات اخلاصة باإلدراك واليت ميكن أن حتو

ولـذلك  . يعاين من صعوبة يف تنظيم املثريات البصرية، أو تفسريها، أو القيام بالتمييز البصري، أو التذكر البصري 
فهو عادة ما يعكس احلروف عند كتابتها، وخيطئ يف كتابة األرقام حيث يكتبها معكوسة، ويصـعب عليـه إدراك   

كما أنه عادة ما يصعب عليه . الشبه واالختالف بني املثريات املختلفة، وغالباً ما خيلط بني احلروف املتشاة أوجه 
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إدراك العالقات املكانية لألشياء يف الفراغ مما جيعله خيطأ يف القراءة، وال يتمكن من التمييز بني األشكال اهلندسـية  
ت عديدة يف تنظيم املثريات السمعية، وتفسريها، ويكون غري قادر كما أنه يواجه من جانب آخر مشكال. املختلفة 

كذلك فهو جيد صـعوبة يف  . على التمييز السمعي، أو التتابع أو التسلسل السمعي، أو اتباع سلسلة من التعليمات 
صـعوبة يف  اإلدراك احلركي أو التناسق العام، ويعاين من مشكالت تتعلق بتآزر أعضاء اجلسم أثناء احلركة، وجيـد  

.  حتقيق التآزر بني العني واليد أثناء الكتابة، وجيد مشكلة يف حتقيق التناسق والتآزر البصـري احلركـي السـمعي    
وفضالً عن ذلك فإن مثل هذه الصعوبات حينما تظهر لدى الطفل عادة ما تؤدي إىل صعوبات تتعلق بالـذاكرة إذ  

على صعوبات الذاكرة بني أطفال الروضة والـيت تعـد مبثابـة    جند على أثر ذلك العديد من السلوكيات اليت تدل 
ومن أهم هذه السلوكيات . مؤشرات لتلك الصعوبات، ومن مث ينبغي االهتمام ا، وااللتفات إليها، وحتديدها بدقة

ل معاناة الطفل من مشكالت يف الذاكرة السمعية، أو البصرية، أو اللمسية، أو احلركية، ووجود صعوبة يف اسـتقبا 
كما أنه عادة ما يواجه مشكلة يف ختزين املعلومات اليت خيربها، وجيد صـعوبة  . املعلومات، أو تفسريها، أو تشفريها

يف استرجاع املعلومات املختلفة، ويكون غري قادر على تذكر ما يقال أمامه، أو يوجه إليه، أو تذكر أمساء الصـور  
كر بعض األحداث القريبة اليت وقعت أمامه، أو تذكر األلعـاب، أو  واألشكال املختلفة، أو احلروف اهلجائية، أو تذ

  .التعليمات أو التوجيهات اخلاصة بلعبة معينة 
أيضاً إىل أم جيدون صعوبة يف تنظيم البيئة مبا تضمه من مـثريات خمتلفـة،      Levy)2003(ويشري ليفي      

يف اإلدراك من جانبهم وهو ما يؤثر سلباً يف قـدرم   وتفسريها يف ضوء ما لديهم من خربات مما ينتج عنه تشوهات
وإذا كان املدخل احلسي عنـدما  . على تشفري، ومعاجلة، واسترجاع املعلومات املختلفة أي يؤثر سلباً على ذاكرم

يكون مزوداً بوصف أو تفسري لفظي له يساعد األطفال مبرحلة ما قبل العمليات على تكـوين الصـور العقليـة أو    
طات اإلمجالية فإن مثل هذه الصور العقلية تعترب مبثابة خمزون أو بنك للذاكرة يربط بني خربات الطفل املاضية املخط

واحلالية مما حيقق االستفادة منها حيث أنه كلما كانت تلك الصور العقلية أكثر دقة وتفصيالً كان تذكرها الالحـق  
لدمج بني قدرته على استقبال املعلومات اجلديدة وقدرته علـى  من جانبه أفضل بكثري نظراً ألن الذاكرة تقوم على ا

ولكي يقوم الطفل بتخزين املعلومـات  . إحداث التكامل بني هذه املعلومات وغريها مما يكون موجوداً لديه بالفعل
هـذه  فإنه جيب أن جيعل هلا معىن معيناً يف إطار شبكة حمددة من األفكار، مث حيدد ما إذا كان سيتم ختـزين مثـل   

املعلومات يف الذاكرة قصرية أو طويلة املدى وهو األمر الذي يصعب حتقيقه من جانب األطفـال ذوي صـعوبات   
التعلم حيث تصادفهم مشكالت كثرية وشديدة تتعلق بالذاكرة، بل وهناك صعوبات أخرى قبـل ذلـك تتعلـق    

  .ول احلس حركي للمثريات  إطار التناومن مث فإم يظلون خالل هذه املرحلة العمرية يف. باإلدراك، واالنتباه
أن مـا     Hallahan& Kauffman)2003(وفضالً عن ذلك فإننا نالحظ مع هاالهان وكوفمان      

يبديه األطفال ذوو صعوبات التعلم يف استخدام االستراتيجيات املختلفة يف مهام الذاكرة إمنا يدل أيضاً علـى أـم   
بشكل عام هي مصطلح واسع يغطي العديد مـن    cognitionواملعرفة. يعانون من مشكالت خمتلفة يف املعرفة

األطفال فإم عادة ما يبدون تفكرياً غري مـنظم يـؤدي إىل   أما هؤالء . اجلوانب املختلفة للتفكري وحل املشكالت
وإىل جانب ذلك فإم يعانون أيضاً مـن  . حدوث مشكالت يف ختطيط وتنظيم حيام سواء يف املدرسة أو يف املنزل

  metacognitionومن املعروف أن املشكالت اليت تتعلق مبا وراء املعرفـة . مشكالت ترتبط مبا وراء املعرفة
بتلك املشكالت املعرفية املختلفة واملتعددة اليت يعاين منها    Butler)1998(ط بشكل وثيق كما يرى بتلر ترتب

  :كما أن ما وراء املعرفة تتضمن على األقل ثالثة مكونات تتمثل فيما يلي . أولئك األطفال ذوو صعوبات التعلم
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  .القدرة على إدراك املتطلبات الالزمة ألداء مهمة معينة -
 .القدرة على اختيار االستراتيجيات املناسبة وتنفيذها -
 .القدرة على مراقبة األداء وضبطه وإجراء التعديالت الالزمة فيه حىت يتم أداء املهمة املطلوبة يف النهاية -

فـال  وبالنسبة للمكون األول وهو القدرة على إدراك املتطلبات الالزمة ألداء املهمة فإن الواقع يشـهد أن األط     
ذوي صعوبات التعلم عادة ما يعانون من مشكالت تتعلق حبكمهم على مدى صعوبة تلك املهـام الـيت ميكـن أن    
تعرض عليهم، فقد يقدمون مثالً على قراءة معلومات فنية بنفس مستوى االهتمام الذي يبدونه عندما يقدمون علـى  

 القدرة على اختيار االستراتيجيات املناسـبة وعلـى   أما املكون الثاين والذي يتمثل يف. موضوع آخر يقرأونه للمتعة
القيام بتنفيذها فإنه يشهد هو اآلخر مشكالت معينة من جانب أولئك األطفال، ومن أمثلتها أننـا حينمـا نسـأل    
 الواحد منهم عن تلك الكيفية اليت يتذكر مبوجبها أن يأخذ واجبه املنزيل معه إىل املدرسة يف الصباح فإنه هو أو غريه
من أقرانه هؤالء ال يذكر أنه يقوم بذلك من خالل استراتيجية معينة كأن يكتب أو يقوم بتدوين ملحوظة معينة مثالً 
حىت يتذكر القيام بذلك، أو أنه يقوم بوضع واجبه هذا جبوار باب الشقة كي يأخذه معه عند خروجه من الشقة وال 

العاديني يف هذا اجلانب حيث يقوم األفراد العاديون بذلك عـن   ومن املالحظ أم خيتلفون بذلك عن األفراد. ينساه
وكذلك احلال بالنسبة للمكون الثالث وهو القدرة على ضبط األداء وإجراء بعـض  . طريق تطبيق استراتيجية معينة

االستيعاب التعديالت الالزمة عليه حىت يؤدي يف النهاية إىل أداء املهمة املطلوبة وهو ما يعرف باالستيعاب أو ضبط 
ويشري ضبط االستيعاب إىل تلك القـدرات  . فإنه يشهد هو اآلخر قصوراً من جانب األطفال ذوي صعوبات التعلم

ومـن  . اليت يستخدمها الفرد عندما يقوم بقراءة مادة معينة على هيئة نص مكتوب، وحياول أن يقـوم باسـتيعاا  
عوبات القراءة على سبيل املثال يواجهون مشكالت عديـدة  املالحظ يف هذا املضمار أن العديد من التالميذ ذوي ص

إال أن . فإم لن يتمكنوا من إدراكـه  -وهو الواقع -تتعلق ذا املكون حيث أم ما مل يتمكنوا من فهم ما يقرأونه
أولئك األفراد الذين ميكنهم أن يقرأوا بشكل جيد يكون بوسعهم أن يدركوا مـا يقـرأون، وأن يقومـوا بعمـل     

وإىل جانب ذلك فـإن األطفـال ذوي   . واءمات املطلوبة كإبطاء معدل القراءة مثالً، أو قراءة بعض القطع الصعبةامل
صعوبات القراءة أو الذين يواجهون مشكالت يف القراءة يكون من األكثر احتماالً بالنسبة هلم أن جيدوا العديد مـن  

  .منها فقرة معينة أو جمموعة من الفقراتاملشكالت أيضاً يف استنتاج األفكار الرئيسية اليت تتض
  املصطلحات      
     attention: االنتباه  -     
بأنه قدرة الفرد على انتقاء املثريات وثيقة الصلة باملوضوع من بني جمموعـة  ) ب -2005(يعرفه عادل عبداهللا      

ات السمعية، والبصرية، واللمسية، وغريها من كبرية من املثريات واإلحساسات املتنوعة اليت يتعرض الفرد هلا كاملثري
  .  املثريات احلسية املختلفة اليت يصادفها، والتركيز عليها للمدة الزمنية اليت تتطلبها تلك املثريات، واالستجابة هلا

      perception:اإلدراك  -     
يعد اإلدراك هو قدرة الفرد على القيام بتنظيم تلك املثريات املختلفة اليت سبق له انتقاؤها، والتركيز عليهـا،         

واالنتباه هلا، وبالتايل فهو عملية عقلية تالية لالنتباه، ومكملة له يف سبيل التمكن من معاجلة تلك املثريات ذهنيـاً يف  
بقة، والتعرف عليها، ومتييزها وهو األمر الذي ميكنه من إعطائهـا معانيهـا   إطار ما يكون قد مر به من خربات سا

    .الصحيحة ودالالا املعرفية املختلفة
          memory:الذاكرة  -     
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تعترب الذاكرة مبثابة القدرة على االحتفاظ مبا مر بالفرد وخربه من معلومات ومواقف وخربات وأحداث خمتلفـة       
وقت )   recallاالستدعاء( أو كلياً )   recognitionالتعرف( ها، مث القيام باستدعائه جزئياً ومتعددة وغري

  . احلاجة إليه سواء مت ذلك بصورة متسلسلة أو بصورة حرة
  :وهناك أنواع خمتلفة للذاكرة من أمهها ما يلي      
   short- term memory: الذاكرة قصرية املدى  -أ     
اإلدراك والتفسري احلسي لتلك األحداث اليت تستقبلها احلواس، ويتم االحتفاظ ا لفترة قصرية قد وتعمل على      

تكون ثوان معدودات على أال يزيد عدد العناصر املكونة هلا عن مخسة أو ستة عناصر إذ أن سعة هذه الذاكرة تعـد  
ويعد مساع الفرد لقائمة بـبعض  . نها من متاثل حمدودة، ولكن هذه العناصر ميكن أن تزيد وفقاً ملا ميكن أن يوجد بي

  . األمساء أو املفردات أو األرقام مث قيامه بترديدها مثاالً جيداً لذلك
     long- term memory: الذاكرة طويلة املدى  -ب     
نتقل املعلومات وميكن أن ت. تعد هذه الذاكرة ذات سعة غري حمدودة حيث أا تعترب مبثابة خمزن دائم للمعلومات     

  .من الذاكرة قصرية املدى إىل الذاكرة طويلة املدى عندما يريد الفرد أن حيتفظ بتلك املعلومات لفترة طويلة 
هذا وميكن النظر إىل كل من هذه العمليات إجرائياً يف الدراسة الراهنة على أا تلك الدرجة اليت حيصل الطفل      

  .الغرض أو ذاك  عليها يف االختبار املستخدم هلذا
   Learning Disabilities  LD: صعوبات التعلم  -     
سوف يتبىن الباحث تعريف اللجنة القومية األمريكية املشتركة لصعوبات التعلم الذي يعـرض لـه هاالهـان         

  :والذي ينص على أن   Hallahan &Kauffman)2003(وكوفمان 
يشري إىل جمموعة غري متجانسة من االضطرابات اليت تظهر علـى هيئـة   صعوبات التعلم تعد مبثابة مصطلح عام "   

صعوبات ذات داللة يف اكتساب واستخدام القدرة على االستماع، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكري، 
جوهرية بالنسـبة  وتعد مثل هذه االضطرابات . أو القدرة الرياضية أي القدرة على إجراء العمليات احلسابية املختلفة

للفرد، ويفترض أن حتدث له بسبب حدوث اختالل يف األداء الوظيفي للجهاز العصيب املركزي، كما أا قد حتدث 
هذا وقد حتدث مشكالت يف السلوكيات الدالة علـى التنظـيم الـذايت، واإلدراك    . يف أي وقت خالل فترة حياته

ولكن مثل هذه املشكالت ال متثل يف حد ذاـا وال  . التعلم االجتماعي، والتفاعل االجتماعي إىل جانب صعوبات
  " . تعترب صعوبة من صعوبات التعلم 

      Preacademic skills:املهارات قبل األكادميية  -     
مبثابة تلك السلوكيات اليت تعترب  Torgesen) 2001(تعد املهارات قبل األكادميية كما يرى تورجيسني       

. نسبة للطفل قبل أن يبدأ تعليمه النظامي مثل التعرف على األرقام، واحلروف، واألشكال، واأللـوان ذات أمهية بال
  .كما أن هناك مهارة أخرى هلا أمهيتها البالغة بالنسبة للقراءة تتمثل يف الوعي أو اإلدراك الفونولوجي

  :قصور املهارات قبل األكادميية  -     
إجرائياً يف الدراسة الراهنة بتلك الدرجة اليت حيصل الطفل عليها يف كل مهارة من يتحدد قصور هذه املهارات       

والتعـرف علـى   , من درجة املهارة يف الوعي أو اإلدراك الفونولـوجي %  50هذه املهارات واليت تقل عادة عن 
ل عن هـذه النسـبة يف   احلروف اهلجائية للمجموعة اليت تعد معرضة خلطر صعوبات التعلم يف القراءة والكتابة، وتق

  . مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال للمجموعة اليت تعد معرضة خلطر صعوبات التعلم يف احلساب 
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       Kindergarteners:أطفال الروضة  -     
أطفال الصف الثـاين   هناويقصد م . سنوات 6 -4تتراوح أعمارهم عامة بني و، بالروضة امللتحقوناألطفال      

  .يتمكنوا من اكتساب مثل هذه املهارات خالله كي حىت يكونوا قد قضوا عاماً كامالً ا    KG-IIبالروضة
  أهداف الدراسة     
دف الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى بعض العمليات املعرفية ألطفـال الروضـة املعرضـني خلطـر          

صعوبات التعلم أي ممن يبدون مؤشرات تدل على احتمال تعرضهم لصعوبات التعلم الالحقة قياساً بأقرام العاديني 
حيث متثل تلـك  يف االكتشاف املبكر لصعوبات التعلم وهو ما يفيد وذلك يف كل من االنتباه، واإلدراك، والذاكرة 

العمليات األساس الذي جيب أن يقوم عليه التعلم املقدم هلم من ناحية، كما أنه ميثل األساس الـذي يقـوم عليـه    
وفضـالً  . تعلمهم الالحق من ناحية أخرى وهو األمر الذي جيب أن يتم االلتفات بشدة إليه يف برامج التدخل املبكر

لك فهي دف أيضاً إىل التعرف على إمكانية التنبؤ ذا القصور وتلك الصعوبات الالحقة من خالل درجام عن ذ
يف العمليات العقلية موضوع هذه الدراسة وذلك عن طريق التعرف على تلك الدرجة اليت ميكن هلذه العمليـات أن  

ولة عنها، وحتديد أفضل فئة نوعية منتقاة مـن هـذه   تفسرها من تباين درجة املهارات قبل األكادميية واليت تعد مسئ
العمليات ميكنها تفسري تباين درجام يف تلك املهارات، مث التعرف على مدى وجود ترتيب أولويات أو أمهية معينة 
لتلك العمليات بالنسبة للمهارات قبل األكادميية من جانبهم حبيث تصل يف النهاية إىل ترتيب تلك العمليات حبسب 

  .أثريها فيما ميكن أن يتعرض له هؤالء األطفال من قصور يف تلك املهاراتت
  مشكلة الدراسة     
  :تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف التساؤالت التالية      

هل توجد فروق يف مستوى االنتباه بني متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممـن   -1
عي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائيـة، أو ممـن   يعانون من قصور يف مهاريت الو

  يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية ؟
هل توجد فروق يف مستوى اإلدراك بني متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممـن   -2

ي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائيـة، أو ممـن   يعانون من قصور يف مهاريت الوع
 يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية ؟

بني متوسطات رتـب درجـات أطفـال    ) قصرية وطويلة املدى ( هل توجد فروق يف مستوى الذاكرة  -3
من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون 

احلروف اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهـارات قبـل   
 أكادميية ؟

هل توجد فروق يف مستوى كل من االنتباه، واإلدراك، والذاكرة بني متوسطات رتب درجـات أطفـال    -4
يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، الروضة ممن 

 أو أقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية ؟ 
ة العاديني، هل توجد عالقة بني مستوى االنتباه واإلدراك والذاكرة كما يتضح من درجات أطفال الروض -5

وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية 
 وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية ؟
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العاديني، أو ممن يعانون مـن قصـور يف    هل ميكن التنبؤ مبستوى املهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة -6
تلك املهارات بشقيها املوضحني يف هذه الدراسة من درجام يف كل من االنتبـاه واإلدراك والـذاكرة   

 كعمليات معرفية أساسية ؟ 
) الـذاكرة   -اإلدراك -االنتباه( هل توجد فئة نوعية حمددة من العمليات املعرفية موضوع الدراسة الراهنة  -7

ن غريها يف التنبؤ باملهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة العاديني أو ممن لديهم قصور يف مثـل  أفضل م
 هذه املهارات بشقيها املشار إليهما يف الدراسة الراهنة ؟           

  أمهيــة الدراســة     
  : ترجع أمهية هذه الدراسة إىل النقاط التالية      

لفة جيب أن حتكم ما يتم تقدميه لألطفال من أنشطة ومهام تعليمية، أي أا تعترب أن العمليات املعرفية املخت -1
  . هي األساس الذي جيب أن يقوم عليه التعلم املقدم هلم 

أن املستوى الذي يبديه هؤالء األطفال يف مثل هذه العمليات ينبغي أن ميثل األساس الذي جيب أن يقـوم   -2
 .عليه أي تعلم الحق يتم تقدميه هلم 

أن اخلطة التربوية الفردية اليت يتم اختيارها، وتصميمها، وتقدميها هلؤالء األطفال ممن يتعرضون ملخاطر أي  -3
منط من أمناط صعوبات التعلم جيب أن تعتمد يف أساسها على تلك العمليات، وأن تراعيها، وتعمل علـى  

 . خمتلفة تنميتها حىت تتحقق االستفادة مما يتم تقدميه هلم من أنشطة ومهام 
أن هذه الدراسة ميكن أن تسهم بشكل فاعل يف تطوير خطة التعليم الفردية اليت يتم من خالهلـا تقـدمي    -4

اخلدمات التربوية املناسبة، واخلدمات املرتبطة بالتربية اخلاصة لكل طفل حىت ال تتفاقم حالته وهو ما ميكن 
 .عن طريق تأهيلهم لذلك  أن يساعد يف زيادة مستوى التحصيل الالحق هلؤالء األطفال

أن املهارات قبل األكادميية املختلفة تعد مبثابة أفضل املؤشرات اليت ميكن أن تدل على مسـتوى الـتعلم    -5
األكادميي الالحق بالنسبة للطفل، كما تعد أيضاً هي أفضل مؤشر للداللة على صعوبات التعلم األكادميية 

 .الالحقة اليت ميكن أن يتعرض الطفل هلا 
التعرف على مستوى أداء األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم يف العمليات املعرفية املختلفة يسهم  أن -6

 .يف االكتشاف املبكر لذوي صعوبات التعلم ، وتقدمي اخلدمات الالزمة هلم حىت ال تزداد حالتهم سوءاً
مية مستوى أداء هؤالء األطفال أنه ميكن من خالل هذه الدراسة املسامهة يف حتديد اإلجراءات الالزمة لتن -7

 . يف هذه العمليات مما ميكن معه أن حند من اآلثار السلبية اليت تترتب على ذلك القصور من جانبهم 
ندرة الدراسات اليت أجريت يف مصر بل ويف البيئة العربية يف هذا اإلطار على هذه الفئة يف هـذه السـن    -8

  .وتلك العمليات املعرفيةالصغرية واليت تناولت مثل هذه املهارات 
  الدراسات السابقة     
هدفت إىل التعرف على مستوى النمو العقلـي املعـريف ألطفـال    دراسة ) ب -2006(أجرى عادل عبداهللا      

.   Piagetالروضة املعرضني خلطر صعوبات التعلم قياساً بأقرام العاديني يف ضوء نظرية النمو العقلي عند بياجيه
ضاً إىل التعرف على ما ميكن أن يوجد بني أطفال الروضة ممن يعانون من أمناط خمتلفة من القصـور يف  كما دف أي

مهارام قبل األكادميية من فروق تتعلق مبستوى منوهم العقلي املعريف وهو ما ميكن أن حيكم ما يتم تقدميه هلم مـن  
 ن األطفال الذكور بالسنة الثانيـة بالروضـة   وتألفت عينة هذه الدراسة من ثالث جمموعات م. تدخالت خمتلفة 
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KG- II  م قبل ) 30= ن( مبحافظة الشرقيةموعة األوىل عشرة أطفال ممن يعانون من قصور يف مهاراتضم ا ،
األكادميية اخلاصة بالوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية ، وتضم اموعة الثانية عشـرة  

ن يعانون من قصور يف مهارام قبل األكادميية اخلاصة بالتعرف على األرقام، واألشكال، بينما تضـم  أطفال آخري
وقد روعي أن يكون أعضاء هذه اموعات مجيعاً ممـن ال  . اموعة الثالثة هي األخرى عشرة أطفال من العاديني 

ضاء اموعتني األوىل والثانيـة مـن أي إعاقـة    يأتون بأي مشكالت سلوكية وفقاً لتقارير معلمان، وأال يعاين أع
ومت حتقيق التجانس بني تلك اموعات يف العمر الزمين، ومستوى .  عقلية، أو حسية، أو جسمية حركية، أو غريها

وضمت املقـاييس  . الذكاء، واملستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف حيث مت اختيارهم مجيعاً من املستوى املتوسط 
بينيه للذكاء، وأدوات لعب وفق إجراءات جتريبية حمكمة، وبطارية اختبارات لـبعض   -مة مقياس ستانفورداملستخد

، واختبار املسح النيورولـوجي  )من إعداده ( املهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة كمؤشرات لصعوبات التعلم 
وأسفرت ). من إعداده ( ر النمو العقلي لألطفال السريع، واستمارة املستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف ، واختبا

بني متوسطات رتـب درجـات هـذه     0.01عند عن وجود فروق دالة النتائج اليت كشفت عنها هذه الدراسة 
من ) العاديني ( بني اموعة الثالثة   0.01فروق دالة عند ال حيث كانت اموعات يف اختبار النمو العقلي املعريف

والثانية ) قصور مهارات الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف ( موعتني األوىل ناحية وكل من ا
كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصاحل اموعة الثالثة يف ) قصور مهارات التعرف على األرقام، واألشكال ( 

لنمو العقلي مل تكن ذات داللة إحصائية وهو ما أن الفروق بني اموعتني األوىل والثانية يف مستوى اكما .احلالتني 
بالرجوع إىل متوسـطات درجـات كـل جمموعـة     و.يعين عدم وجود فروق دالة بينهما يف مستوى النمو العقلي 

ودالالت هذه الدرجات كما يتضح من إجراءات تصحيح االستجابات، وتوزيع املفحوصني على مراحـل النمـو   
مـا قبـل   ( ، وأطفال اموعة الثانية يعدون وفقاً لذلك يف املرحلة الفرعية األوىل العقلي أن أطفال اموعة األوىل

من املرحلة الثانية من تلـك املراحـل الـيت حـددها        preconceptual thought)الفكر اإلدراكي 
فـال  ، أما أط preoperationsللنمو العقلي املعريف واليت تعرف مبرحلة ما قبل العمليات    Piagetبياجيه

( اموعة الثالثة وهم األطفال العاديون فإم وفقاً ملتوسطات درجام يف االختبار يعدون يف املرحلة الفرعية الثانيـة  
  . من املرحلة الثانية  intuitive thought) مرحلة التفكري احلدسي 

تلك الدرجـة  أن حتدد   .Swanson et.al)2004(ومن جهة أخرى حتاول دراسة سوانسون وآخرين      
ومن مث . اليت ميكن ا للمكونات الفونولوجية والتطبيقية للذاكرة أن تعكس قدرات لغوية معينة يف التحصيل القرائي

قامت بالتأكد مما إذا كانت عمليات الذاكرة لدى عينة ممن يتعلمون اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية تلعب دوراً رئيسياً يف 
إذا كان التعرض ملخاطر صعوبة القراءة يف الصف األول ميكنها التنبؤ بـاألداء القرائـي    اكتساب اللغة الثانية، ومما

وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن مسـتوى األداء يف اللغـة   . للطفل أو مستواه يف القراءة يف الصف الثاين أم ال
هارات األساسية يف القراءة بالنسبة للغـة  األسبانية فيما يتعلق بالذاكرة قصرية املدى يف الصف األول ميكنه التنبؤ بامل

بينما ميكن ملستوى األداء يف اللغة اإلجنليزية فيما يتعلق بالـذاكرة  . األسبانية، والفهم القرائي للغة ذاا بالصف الثاين
. ف الثـاين قصرية املدى بالصف األول التنبؤ مبعدل املفردات اللغوية اإلجنليزية، والفهم القرائي للغة اإلجنليزية بالص

كما اختلف أداء األطفال الذين كانوا معرضني ملخاطر صعوبات القراءة عندما كانوا بالصف األول عن أداء أقرام 
عندما وصلوا إىل الصف الثاين وذلك على مقاييس القراءة بكل من اللغة األسبانية واإلجنليزية يف حني اقتصرت أوجه 

  .كرة قصرية املدى للغة األسبانية إىل جانب الذاكرة العاملة أيضاًالقصور يف الذاكرة من جانبهم على الذا
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طفالً  بالروضة لتحديد أهم  571دراسة على  .Lowenthal, B) 2002(وقد أجرت باربارا لوينزال      
اخلصائص املميزة ألولئك األطفال الذين يتوقع منهم أن يعانوا من مشكالت يف التعلم أو باألحرى من صعوبات يف 

االنفعـايل، وخصـائص    -ووجدت أن هناك خصائص ترتبط باجلانب االجتماعي. التعلم عندما يلتحقون باملدرسة
وحددت أهم اخلصائص املميزة لصـعوبات  . ترتبط باجلانب التكيفي، واجلانب احلركي، والتواصل، واجلانب املعريف

ناسب مع العمر الزمين للطفـل، واالندفاعيـة،   التعلم أو الدالة عليها يف مرحلة الروضة يف وجود نشاط مفرط ال يت
والتشتت، وعدم االنتباه، وعدم القدرة على التحكم يف احلفزات املختلفة، وعدم التنظيم، والتأخر يف اكتساب اللغة 
والتخاطب، وتأخر التناول السمعي للمثريات، ووجود صعوبة يف التناول البصري للمثريات، و تأخر أو قصـور يف  

انفعالية لدى الطفـل، ووجـود صـعوبة يف القيـام      -رية وطويلة املدى، ووجود مشكالت اجتماعيةالذاكرة قص
ويف رأينا أن هذه اخلصائص تضم كالً من أوجه القصور يف املهـارات قبـل   .   باملهارات احلركية الكبرية والدقيقة

  . األكادميية وصعوبات التعلم النمائية 
علـى مقارنـة      Grobecker& De Lisi)2000(هذا وقد عملت دراسة جروبيكر وديليسـي       

طفالً مـن ذوي صـعوبات    35القدرات املكانية واهلندسية لعينة ضمت جمموعتني من األطفال تألفت األوىل من 
انستهما يف نسبة الذكاء طفالً من العاديني بعد جم 94سنة، وتألفت الثانية من  13 -5التعلم تتراوح أعمارهم بني 

والعمر الزمين، وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالعمليات املعرفية وجود فروق دالة بني 
هاتني اموعتني يف األداء على املهام املستخدمة وهو ما يعكس مستوى تلك القدرات لديهم إذ اتضح أن األطفـال  

تأخراً منائياً داالً يف مستوى اإلدراك املكاين عامة وليس يف القدرة على اإلدراك البصري ذوي صعوبات التعلم يبدون 
متت مقارنـة أداء     .Geary et.al)2000(ويف دراسة جريي وآخرين . فقط وما يتعلق ا من مهارات فقط

امـاً للـذاكرة، وأخـرى    أطفال الصفني األول والثاين من العاديني على بعض املهام السيكومترية اليت تضمنت مه
للتعرف على مدى سهولة استرجاع املعلومات من الذاكرة طويلة املدى وذلك مع أداء أقرام ذوي صعوبات التعلم 
يف احلساب أو القراءة أو كليهما الذين يتجانسون معهم يف معدل الذكاء العادي، وأوضحت النتائج وجود فـروق  

اء على تلك املهام عامة لصاحل األطفال العاديني حيث اتضح وجود بعض أمنـاط  دالة إحصائياً بني اموعتني يف األد
وأوضحت نتائج الدراسة اليت أجراهـا باسـنجر وآخـرون    . القصور املعرفية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم

)2000(Passenger et.al.  طفالً بالروضة أن هناك عالقة بني اإلدراك الفونولوجي والـذاكرة   115على
لفونولوجية وبني قدرة هؤالء األطفال على القراءة املبكرة واهلجاء املبكر وذلك خالل العام األول مـن املدرسـة   ا

االبتدائية، كما أن لإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية إسهاماً قوياً يف القراءة املبكرة والتهجي املبكـر مـن   
 الذاكرة الفونولوجية خالل الصف األول االبتدائي، ومـن مث  جانب مثل هؤالء األطفال حيث حيدث تغري كيفي يف

  .فإن املستوى الفونولوجي لطفل الروضة سواء بالنسبة لإلدراك أو للذاكرة ينبئ مبستواه الالحق يف القراءة 
 .Escobedo, T)1999(ومن جانب آخر فقـد وجـدت ترييـزا إسـكوبيدو ومرجريـت أالن            

&Allen, M.  ا أربعة أطفال بالروضة نصفهم مـن   131عند حتليل ختطيطاً ورمساً باستخدام الكمبيوتر قام
البنني والنصف اآلخر من البنات وذلك على مدى مثانية أسابيع بواقع جلسة واحدة أسبوعياً مدا ساعة ونصف أن 

ضمنت تلـك  وقد ت. منها عبارة عن كتابة%   19.1منها كانت عبارة عن رسوم، بينما كان حوايل %  80.9
، %  33.3، كما تضمنت حروفاً هجائية بنسـبة  %  9.1الرسوم وذلك التخطيط رموزاً لكلمات وذلك بنسبة 

ومل توجد فروق بـني  % .  9.1، والتهجي اخلاص باإلمالء بنسبة %  42.4واحلروف املمثلة السم الطفل بنسبة 
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ويعرب ذلك بالطبع عن بعض القـدرات الـيت   . امللونةاجلنسني يف ذلك، وال بني الرسوم ذات اخللفية امللونة أو غري 
  .تتعلق بالذاكرة لديهم فضالً عن اإلدراك البصري 

سنوات يسـمح   6 -2بتقدمي برنامج كمبيوتر لألطفال من سن   Highsmith)1997(وقام هايسميث      
ثر علـى اهتمامـام، ويتـألف    هلم بالتعلم من خالل اللعب، ويعمل على تنمية مهارام البصرية والسمعية اليت تؤ

وتتناول تلك اجللسات معرفة الكلمات، ومقارنة الصفات، . جلسة تصل الواحدة منها إىل أسبوع  12الربنامج من 
واأللوان، واألرقام، والقيام بالعد، وإدراك األعداد، وإدراك األشكال، ومعرفة احلروف، واإلدراك اجليد للحـروف،  

وأوضحت النتائج حدوث حتسن يف هذه املهارات اليت تعد مبثابة  املهارات قبـل  . دثواألصوات، والقراءة، والتح
  .األكادميية لدى هؤالء األطفال 

ثـالث جتـارب هـدفت إىل       .Sophian, C)1995(وتضمنت الدراسة اليت أجرا كاترين سوفيان      
ات العدد وذلك لدى عينة من أطفـال الروضـة   التعرف على تلك العالقة النمائية بني قيام الطفل بالعد وإدراكه لثب

طفالً تتراوح أعمارهم بـني   20املعرضني خلطر صعوبات التعلم والعاديني موزعني على جمموعتني قوام كل منهما 
وأوضحت النتائج وجود فروق دالة بني اموعتني يف متغريي الدراسة لصاحل األطفال العـاديني،  . سنوات  6 -3

ية بني املتغريين لدى اموعتني، وأن األطفال األكرب سناً كانوا هم األقدر علـى إدراك ثبـات   ووجود عالقة إجياب
وهـدفت  . العدد، وكان األطفال األصغر سناً يفهمون اجلوانب العالئقية يف العدد وخاصة بالنسبة لألطفال العاديني

إىل التعرف على بعض األمور    Papadopoulos& Mulcahy)1995(دراسة بابادوبولس ومولكاهي 
طفالً وجمموعة أخرى مـن أطفـال    12من أمهها التعرف على اجتاهات جمموعة من أطفال الروضة العاديني قوامها 

. الصف الثالث تتضمن نفس العدد من األطفال حنو أقرام من نفس العمر الزمين من ذوي صعوبات التعلم خاصـة 
الكيفية أوضحت النتائج أن أطفال الروضة كانوا هم األكثر تقبالً هلم رغم مـا  وبعد استخدام جمموعة من املقاييس 

  .يوجد بينهم من فروق دالة يف االنتباه واإلدراك والذاكرة
الـيت مت     .Lee, C.& Obrzut, J)1994(هذا وقد كشفت دراسة كارولني يل وجون أوبـرزوت       

الصفوف من الثاين إىل السادس من األطفال ذوي صعوبات التعلم طفالً ب 30إجراؤها على عينة من األطفال قوامها 
وذلك دف التعرف على قدرم على التصنيف التجميعي، واستخدام الترابطات املتكررة كخصائص مميزة للذاكرة 

أي القائمة على معىن الكلمات عن وجود قصور يف قدرة هؤالء األطفال على التصنيف،  semanticالسيمانتية 
قدرم على التذكر، وأم حينما يستخدمون قوائم الكلمات ذات املعىن، ويرتبوا وفقاً لذلك فإن هذا يصـبح  ويف 

  .من شأنه بطبيعة احلال أن يؤدي إىل تسهيل حدوث التعلم من جانبهم
  تعقيب على الدراسات السابقة     
التعلم يتأخرون عن أقرام العـاديني يف   يتضح من العرض السابق أن أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات     

عـادل عبـداهللا   ( مستوى النمو املعريف وهو األمر الذي يترك أثراً واضحاً على قيامهم بالعمليات املعرفية املختلفة 
  ( Papadopoulos& Mulcahy, 1995 )، وأم يتسمون بقصور يف االنتبـاه، واإلدراك )2006

  (Lowenthal, 2002 )للمثريات، والذاكرة قصرية وطويلة املـدى   وخصوصاً التناول البصري والسمعي
، ويف مهام الذاكرة، أو ) ( Grobecker& De Lisi, 2000فضالً عن قصور يف مستوى اإلدراك عامة 

، كمـا أن القصـور يف    (Geary et.al., 2000 )استرجاع املعلومات املختلفة من الذاكرة طويلة املـدى 
املدى الذي يتعرض له هؤالء األطفال من شأنه أن يؤثر سلباً وذلك على األقل بدرجة كبرية  الذاكرة قصرية وطويلة
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 ;Swanson et.al., 2004 )إىل حد ما على بعـض املهـارات قبـل األكادمييـة مـن جانبـهم           
Passenger et.al., 2000; Lee& Obrzut, 1994)   .  كما أنه ال توجد دراسات عربيـة يف

  .قت إىل هذا املوضوع وهو األمر الذي يضيف الكثري إىل أمهيتهحدود علمنا تطر
  الفـروض    

  . صيغت الفروض التالية لتكون إجابات حمتملة ملا أثري يف مشكلة الدراسة من تساؤالت      
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتباه بني متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديني،  -1

ن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، وأقرام مم
أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبـل أكادمييـة لصـاحل    

  .األطفال العاديني 
جـات أطفـال الروضـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بني متوسطات رتب در -2

العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف 
اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبـل أكادمييـة   

 . لصاحل األطفال العاديني 
بـني متوسـطات رتـب    ) قصرية وطويلة املدى ( ية يف مستوى الذاكرة توجد فروق ذات داللة إحصائ -3

درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعـانون مـن قصـور يف مهـاريت الـوعي أو اإلدراك      
الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقـام،  

 . أكادميية لصاحل األطفال العاديني  واألشكال كمهارات قبل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتباه، واإلدراك، والذاكرة بني متوسطات رتب درجات  -4

أطفال الروضة ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائيـة، أو  
 .التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية أقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت 

توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى االنتباه واإلدراك والذاكرة كما يتضح من درجـات   -5
أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهـاريت الـوعي أو اإلدراك الفونولـوجي،    

جائية وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال والتعرف على احلروف اهل
 .كمهارات قبل أكادميية

تنبئ درجات أطفال الروضة العاديني، أو ممن يعانون من قصور املهارات قبل األكادميية بشقيها املوضحني  -6
أساسية مبستوى قصـور تلـك    يف هذه الدراسة يف كل من االنتباه واإلدراك والذاكرة كعمليات معرفية

 .  املهارات املشار إليها 
) الـذاكرة   -اإلدراك -االنتباه( ال توجد فئة نوعية حمددة من العمليات املعرفية موضوع الدراسة الراهنة  -7

أفضل من غريها يف التنبؤ بقصور املهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة العاديني، أو ممن لديهم قصور يف 
 .           ملهارات بشقيها املشار إليهما مثل هذه ا

  خطة الدراسة وإجراءاا      
  :العينـة : أوالً      
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مبحافظـة   KG- II تتألف عينة الدراسة من ثالث جمموعات من األطفال الذكور بالسنة الثانية بالروضـة       
ارام قبل األكادميية اخلاصة بـالوعي  ، تضم األوىل عشرة أطفال ممن يعانون من قصور يف مه) 30= ن( الشرقية 

الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية ، وتضم الثانية عشرة أطفال آخرين يعانون من قصور يف مهارام قبل 
) .  2،  1جدول (لثالثة عشرة أطفال من العاديني األكادميية اخلاصة بالتعرف على األرقام، واألشكال، بينما تضم ا

وقد روعي أن يكون أعضاء هذه اموعات مجيعاً ممن ال يأتون بأي مشكالت سلوكية وفقاً لتقارير معلمان، وأال 
ومت حتقيـق  .  يعاين أعضاء اموعتني األوىل والثانية من أي إعاقة عقلية، أو حسية، أو جسمية حركية، أو غريهـا 

وذلك يف العمر الزمين، ومستوى الذكاء، واملستوى االجتمـاعي  )  8 -3ول اجلدا( التجانس بني تلك اموعات 
  .  االقتصادي الثقايف حيث مت اختيارهم مجيعاً من املستوى املتوسط 

للفرق بني رتب درجات اموعات الثالث  ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  1( جدول 
  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن (يف اختبار املسح النيورولوجي 

 الداللة  Hهـ ح.د ²كا ك مج الرتب م الرتب اموعة
  األوىل
  الثانية
 الثالثة

20.35  
20.65  
5.50 

203.5  
206.5  
55.0 

4141.225  
4264.225  
302.500 

19.447 2 19.361 0.01 

  :حيث 
اموعة األوىل هي من يعاين أعضاؤها من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعـرف علـى        

احلروف اهلجائية، واموعة الثانية هي من يعاين أعضاؤها من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشـكال،  
  .سوف نسري على ذلك على امتداد هذه الدراسة و. أما اموعة الثالثة فهي اليت تضم األطفال العاديني

للفرق بني متوسطات رتب درجات هذه اموعات يف اختبار املسح  ( H )ويتضح من اجلدول أن قيمة هـ      
  .، ويوضح اجلدول التايل اجتاه داللة هذه الفروق وذلك بالنسبة للمجموعات الثالث  0.01النيورولوجي دالة عند 

  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  2( جدول 
  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن( اموعات الثالث يف اختبار املسح النيورولوجي 

 الداللة U W Z مج الرتب م الرتب اموعة
  األوىل
 الثانية

10.35  
10.65 

103.50  
 غري دالة 0.114- 103.50 48.50 106.50

  األوىل
 الثالثة

15.50  
5.50 

155  
 0.01 3.785- 55 صفـر 55

  الثانية
 الثالثة

15.50  
5.50 

155  
55 

 0.01 3.788- 55 صفـر

ويتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة بني اموعتني األوىل والثانية أي املعرضتني خلطر صعوبات الـتعلم،      
وبالرجوع إىل متوسطات . بني جمموعة األطفال العاديني وكل منهما على حدة  0.01بينما توجد فروق دالة عند 

ونظراً ألنه وفقاً لتعليمـات    19.7،  36.5،  36.4درجات اموعات الثالث يف االختبار جندها على التوايل 
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كان الطفل عادياً تصبح هذه الفروق لصاحل اموعة الثالثة، وتؤكد علـى أن   25االختبار كلما قلت الدرجة عن 
  .أطفال اموعتني األوىل والثانية معرضني فعالً خلطر صعوبات التعلم 

  
  للفرق بني ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  3( جدول 

  رتب درجات اموعات الثالث يف املهارات قبل األكادميية  

  املهارة

وعة
م

ا
 

متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب
 ح. د  ²كا ك

 الداللة   Hهـ

الوعي أو 

اإلدراك 

  الفونولوجي

  األوىل

  الثانية

 الثالثة

5.50  
15.55  
25.45 

55.0  
155.5  
254.5 

302.500  
2418.025  
6477.025 

25.891 2 25.678 0.01 

التعرف على 

  احلروف

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

5.50  
16.55  
24.45 

55.0  
165.5  
244.5 

302.500  
2739.025  
2978.025 

23.512 2  23.381 0.01  

التعرف على 

  األرقام

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

15.60  
5.50  

25.40 

156  
55  

254 

2433.6  
302.5  

6451.6 

25.700 2  25.551 0.01  

التعرف على 

  األشكال

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

21.20  
5.50  

19.80 

212  
55  

198 

4494.4  
302.5  

3920.4 

19.794 2  19.481 0.01  

التعرف على 

  األلوان

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

16.00  
15.35  
15.15 

160.0  
153.5  
151.5 

2560.000  
2356.225  
2295.225 

0.055 2  0.051 

  غري دالة

     

باستثناء   0.01ويتضح من اجلدول أن الفروق بني متوسطات رتب درجات اموعات الثالث يف املهارات قبل األكادميية دالة عند 

  .داللة الفروق بني اموعات  ويوضح اجلدول التايل اجتاه. الفروق بينها يف ملهارة التعرف على األلوان فلم تكن ذات داللة إحصائية
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  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  4( جدول 
  اموعات الثالث يف الوعي أو اإلدراك الفونولوجي

  اجتاهها  الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة

  األوىل

 الثانية

5.1  
11.0 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثانية 0.01 3.814- 55 صفـر

  األوىل 

 الثالثة 

5.1  
15.0 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.810- 55 صفـر

  الثانية 

 الثالثة 

11  
15 

5.55  
15.45 

55.5  
154.5 

 الثالثة  0.01 3.782- 55.5 0.50

  

بني اموعات الثالث، وأن اموعة األوىل هي أقـل هـذه     0.01ويتضح من اجلدول وجود فروق دالة عند    
أما اموعة الثانيـة فهـي   . اموعات يف الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، وبالتايل فهي تعاين من قصور هذه املهارة

  . ثة بعد ذلك، وتعترب هي األفضل تليها، وتعد يف وضع أفضل منها، مث تأيت اموعة الثال
  

  وداللتھا للفرق بین متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث    U, W, Zقیم )  5( جدول 

  في التعرف على الحروف الھجائیة  

  اجتاهها  الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة

  األوىل

 الثانية

4.1  
11.9 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثانية  0.01 3.795- 55 صفـر

  األوىل 

 الثالثة 

4.1  
14.9 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة  0.01 3.792- 55 صفـر

  الثانية 

 الثالثة 

11.9  
14.9 

6.55  
14.45 

65.50  
144.50 

 الثالثة  0.01 3.009- 65.5 10.5

بني اموعات الثالث، وأن اموعة األوىل هي أقل هذه اموعات يف التعرف   0.01ويتضح من اجلدول وجود فروق دالة عند      
أما اموعة الثانية فهي تليها، وتعد يف وضع أفضل منها، مث تـأيت  . على احلروف اهلجائية، وبالتايل فهي تعاين من قصور هذه املهارة

  .لثة بعد ذلك، وتعترب هي األفضل اموعة الثا
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  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  6( جدول 

  اموعات الثالث يف التعرف على األرقام  

  اجتاهها  الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة

  األوىل

 الثانية

10.8  
5.1 

15.50  
5.50 

155  
55 

 األوىل   0.01 3.803- 55 صفـر

  األوىل 

 الثالثة 

10.8  
14.9 

5.60  
15.40 

56  
154 

 الثالثة  0.01 3.728- 56 1

  الثانية 

 الثالثة 

5.1  
14.9 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة  0.01 3.803- 55 صفـر

بني اموعات الثالث، وأن اموعة الثانية هي أقـل هـذه اموعـات يف      0.01ويتضح من اجلدول وجود فروق دالة عند       
أما اموعة األوىل فهي تليها، وتعد يف وضع أفضل منـها، مث تـأيت   . التعرف على األرقام، وبالتايل فهي تعاين من قصور هذه املهارة

  .ذلك، وتعترب هي األفضل  اموعة الثالثة بعد
  وداللتھا للفرق بین متوسطات رتب درجات المجموعات الثالث   U, W, Zقیم )  7( جدول 

  في التعرف على األشكال   

  اجتاهها  الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة

  األوىل

 الثانية

15.4  
4.1 

15.50  
5.50 

155  
55 

 األوىل   0.01 3.800- 55 صفـر

  األوىل 

 الثالثة 

15.4  
14.8 

11.20  
9.80 

112  
98 

 غري دالة 0.543- 98 43
 ــ

  الثانية 

 الثالثة 

4.1  
14.8 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة  0.01 3.795- 55 صفـر

بني اموعتني األوىل والثانية من ناحية لصاحل اموعة األوىل، وبني اموعتني   0.01ويتضح من اجلدول وجود فروق دالة عند      

ـ . الثانية والثالثة من ناحية أخرى لصاحل اموعة الثالثة، بينما ال توجد فروق دالة بني اموعتني األوىل والثالثة ة وبالتايل فإن اموع

أما اموعتان األوىل والثالثة فتأتيان بعدها، . الثانية هي أقل هذه اموعات يف التعرف على األرقام حيث تعاين من قصور هذه املهارة

  . وتعدان يف وضع أفضل منها
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  للفرق بني رتب درجات اموعات الثالث ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  8( جدول 
   املتغريات اخلاصة باانسةيف

امل

  تغـري
 اموعة

متوسط 

 الرتب
 الداللة   Hهـ ح.د ²كا ك جمموع الرتب

العمـر 

  الزمـين

  األوىل

  الثانية

 الثالثة

15.35  
15.30  
15.85 

153.5  
153.5  
158.5 

2356.225  
2356.225  
2512.225 

0.025 2 0.223 

 غري دالة

معامـل 

  الذكـاء

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

14.10  
16.35  
16.05 

141.0  
163.5  
160.5 

1988.100  
2673.225  
2567.025 

0.394 2  0.385 

  غري دالة

. م

  اجتماعي

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

15.90  
15.25  
15.35 

159.0  
152.5  
153.5 

2528.100  
2325.625  
2356.225 

0.033 2  0.032 

  غري دالة

. م

  اقتصادي 

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

14.30  
17.20  
15.00 

143  
172  
150 

2044.9  
2958.4  
2250.0 

0.666 2  0.591 

  غري دالة

  ثقايف. م

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

14.30  
15.35  
16.85 

143.0  
153.5  
168.5 

2044.900  
2356.225  
2839.225 

0.473 2  0.424 

  غري دالة

  كلي. م

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

14.50  
16.00  
16.00  

145  
160  
160  

2102.5  
2560.0  
2560.0  

0.205  2  0.194  

  غري دالة

ويتضح من اجلدول عدم داللة الفروق بني متوسطات رتب درجات اموعات الثالث يف املتغريات اخلاصة باانسة حبسب ما هو      

  .موضح باجلدول وهو األمر الذي يدل على أن تلك اموعات متجانسة 
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  :األدوات : ثانياً      

  :استخدم الباحث األدوات التالية       

  )الصورة الرابعة ( بينيه للذكاء  -اختبار ستانفورد -1

  )1998(لويس كامل مليكة / ترمجة وتعريب 

مت إعداد هذا املقياس يف ضوء استراتيجية ختتار مبوجبها عينة عريضة من مدى كبري من املهام املعرفية الـيت        
ويتمثل منوذج تنظيم القدرات املعرفية يف هذه الصورة من املقياس يف ثالثة مستويات . تنبئ بالعامل العام للذكاء

، يف حني يتمثل املستوى الثاين يف ثالثة عوامل عريضـة هـي   )يف املستوى األعلى ( هي عامل االستدالل العام 
أما املستوى الثالث فيتكون من ثالثـة  . القدرات املتبلرة، والقدرات السائلة التحليلية، والذاكرة قصرية املدى 

جماالت أكثر ختصصاً هي االستدالل اللفظي ويتضمن اختبارات املفردات، والفهم، والسـخافات، والعالقـات   
ظية، يف حني يتمثل اال الثاين يف االستدالل الكمي ويندرج حتته االختبار الكمي، وسالسل األعداد، وبناء اللف

أما االستدالل ارد البصري وهو ثالث هذه ااالت فيندرج حتته اختبارات حتليل النمط، والنسـخ،  . املعادلة
رة قصرية املدى اختبارات تذكر منط من اخلرز، وإىل جانب ذلك تشمل الذاك. واملصفوفات، وثين وقطع الورق

وتذكر اجلمل، وإعادة األرقام، وتذكر األشياء ليصل بذلك عدد االختبارات التخصصية اليت تندرج حتت هـذه  
اختباراً حيصل كل منها على درجة معيارية إىل جانب أربع درجات معيارية عمريـة للمجـاالت    15ااالت 

  ).بروفيل ( ركبة، كما ميكن رسم صفحة نفسية فارقة األربعة فضالً عن درجة م
بتعريب املقياس وحاول االحتفاظ قدر اإلمكان مبواد املقياس األصلية اليت يفترض ) 1994(وقد قام مليكة      

وعند حساب صدق هذه الصورة مـن املقيـاس   . أن تكون متحررة نسبياً من تأثريات العوامل الثقافية املختلفة
ح أا تتمتع مبعدالت صدق وثبات مناسبة ميكن االعتداد ا، والوثوق فيها، واالعتماد عليها حيـث  وثباا اتض

، وباستخدام  0.88ـ   0.53بني )  30= ن( بلغت قيم معامالت الثبات عن طريق إعادة االختبار على عينة 
االت األربعـة بـني   وتراوحت معامالت ثبات ا  0.97ـ   0.95بلغت هذه القيم بني    KR- 20معادلة
أما بالنسبة للصدق على .   0.90ـ   0.80، كما تراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بني  0.97ـ   0.80

اجلانب اآلخر فقد مت استخدام عدة طرق يف سبيل ذلك منها التحليل العاملي ملكوناته اليت كشفت عن وجـود  
وأوضـحت  . استخدام درجة مركبة كلية واحـدة  تشبعات عالية بعامل عام يف كل االختبارات وهو ما يدعم

نتائج الصدق التجرييب باستخدام حمكات خارجية متثلت يف الصورة  ل ـ م  السابقة هلذه الصـورة، ومقيـاس    
، وعند تطبيق املقياس على فئات خمتلفـة   0.01بلفيو، ومقياس كوفمان أن داللتها مجيعاً كانت عند  -وكسلر

صعوبات التعلم، والعاديني، واملتفوقني كانت النتائج اليت مت احلصول عليها مدعمـة   من املتخلفني عقلياً، وذوي
  .لقدرة املقياس على التمييز بني مثل هذه الفئات املختلفة

  الباحث/ إعداد وتقنني: ألعاب األطفال  -2
        م اليتـا  مت اللجوء يف الدراسة الراهنة إىل ألعاب األطفال يف سبيل تشخيص مشكال تم هذه الدراسة

واليت تتمثل يف قصور مهارام قبل األكادميية حيث يعد مثل هذا القصور أساساً لصعوبات التعلم اليت ميكن أن 
يعاين الطفل منها مستقبالً، كما أن هذه األلعاب تتراوح يف طبيعتها بني األلعاب اخلشبية والبالسـتيكية أي أن  
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بالستيكية وذلك حىت تكون أسهل يف تعامل األطفال معهـا، ويف تنـاوهلم   كل قطعة منها كانت إما خشبية أو 
ولذلك فقـد اسـتخدم الباحـث لوحـة     . إياها، وحىت ميكن االحتفاظ ا ألطول وقت ممكن دون أن تتلف 

ويف حني استخدمت لوحة احلروف للتعرف على إدراك الطفـل للحـروف   . احلروف، واألشكال، واملكعبات 
مت األشكال للتعرف على إدراكه لألشكال، مت استخدام املكعبات يف سبيل التعرف علـى  املتضمنة، واستخد

وميكن أن نقوم بتوضـيح ذلـك علـى    . إدراكه لألعداد أو األرقام، واأللوان، وإدراكه الفونولوجي للكلمات
  :النحو التايل 

  :لوحة احلروف  -أ     
مت استخدام لوحة خشبية تتضمن احلروف اهلجائية مجيعها وذلك من األلف إىل الياء، وكنـا نطلـب مـن         

الطفل أن يتعرف على هذه احلروف فرادى أي يتعرف على كل حرف منها على حدة، وليس شرطاً أن يتعرف 
لك، وأن يتعـرف عليـه   عليها بالترتيب، لكن املهم أن حيدد كل حرف منها بشكل صحيح حينما نطلب منه ذ

وحيصل الطفل على نصف درجة يف مقابل كل حرف يدركه إدراكـاً صـحيحاً   . جيداً، وال خيطئ يف معرفته له
  .فضالً عن درجة واحدة فقط مقابل تناوله الصحيح للوحة وحفاظه عليها 

  :األشــــــكال  -ب     
تضم مخسة أشكال أساسية هي املثلـث، واملربـع،    مت اللجوء إىل بعض األشكال اخلشبية والبالستيكية اليت     

ويطلب من الطفل أن يتعرف على كل منها عندما نقوم بتقدميها له، أو عنـدما  . واملستطيل، والدائرة، واملكعب
وحيصل على درجة واحدة حال إدراكه الصحيح لذلك الشكل الـذي  . نطلب منه أن حيضر ذلك الشكل لنا 

أنا إىل تقدمي الشكل الواحد له يف مناسبتني خمتلفتني نقدمه حنن له يف إحدامها، ونطلـب  نقدمه له علماً بأننا قد جل
  .منه أن يقدمه هو لنا يف الثانية ليحصل بذلك على درجة واحدة يف كل مرة 

  :املكعــــبات  -جـ     
لعـاب األطفـال يف هـذه    مت اللجوء إىل املكعبات ذات األلوان املختلفة واليت تعد يف واقع األمر من أهم أ     
وقد حرصنا على استخدام تلك املكعبات يف سبيل حتقيق عدة أهداف هي التحقق مـن إدراك الطفـل   . السن

  .الفونولوجي للكلمات  هلألرقام أو األعداد، والتحقق من إدراك الطفل لأللوان، والتحقق من وعي
حبيث يطلب مـن الطفـل أن    10 -1عداد من وبالنسبة لألعداد فقد اخترنا تلك املكعبات اليت تتضمن األ   

يتعرف على هذه األعداد فرادى، وليس شرطاً أن يتعرف عليها بالترتيب لكن املهم أن حيدد كل رقـم منـها   
وحيصـل  . بشكل صحيح رغم ميل األطفال إىل معرفة تلك األعداد مرتبة، بل وتغنيهم  ا على هذه الشـاكلة 

  . قم يدركه بشكل صحيحالطفل على درجة واحدة مقابل كل ر
" أما بالنسبة لأللوان فقد حرصنا على وجود مكعبات مبختلف األلوان، وقد متثلت األلوان املسـتخدمة يف       

" والبميب  -والربتقايل -والبنفسجي -والبين -واألزرق -واألصفر -واألخضر -واألمحر -واألسود -األبيض
كل لون من هذه األلوان كنا نطلب منـه أن حيضـر أحـد    وحيصل الطفل على درجة واحدة عند إدراكه ل. 

املكعبات احلمراء، أو اخلضراء، أو الصفراء، أو غريها على سبيل املثال فإذا أحضره هو حبسب اللون املطلـوب  
تكون إجابته صحيحة، وحيصل بالتايل على درجة واحدة، أما إذا مل حيضره هو، أو أحضر مكعباً ذا لـون آخـر   

  .تلك احلالة تعد غري صحيحة، وال حيصل بالتايل على أي درجة يف مقابلها، وهكذا  فإن إجابته يف
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وفيما يتعلق باإلدراك الفونولوجي للكلمات املختلفة والذي يقوم يف األساس على إدراك أن جمرى احلديث      
قع نطلب من الطفل أو اجلملة تتضمن وحدات صوتية أصغر ينبغي على الطفل أن يدركها جيداً فقد كنا يف الوا

أن ميسك باملكعب على الصورة اليت توجد يف أحد جوانبه، ونطلب منه أن يقوم مبا يلي وذلك حبسب ما كنـا  
نطلب منه حبيث يتم ذلك يف خطوات متدرجة حنددها حنن، أي أن الطفل كان يقوم خبطوة واحدة فقط يف املرة 

نها إىل اخلطوة التالية اليت حنددها له أيضاً، وهكذا حىت يقـوم  الواحدة، وكنا حنددها له، مث ينتقل بعد االنتهاء م
  :بكل اخلطوات املطلوبة واليت تتمثل فيما يلي 

  .أن يتعرف على الصورة بشكل صحيح  -1
 .أن ينطق مبا تتضمنه الصورة نطقاً صحيحاً  -2
 .أن تكون املقاطع واألصوات املتضمنة بالكلمة واضحة  -3
 .لة مفيدة أن يقوم بوضع تلك الكلمة يف مج -4
  .أن تعرب تلك اجلملة عن زمن معني  -5

وكنا نوجه إليه بعض األسئلة اليت حتدد مدى إدراكه لتلك اخلطوات اخلمس السابقة كأن نسأله مـثالً عـن      
تلك الصورة، ونطلب منه أن ينطق باسم ما تتضمنه، وأن يعيد ذلك ببطء وتأن حىت نتأكد من إدراكـه لتلـك   

ونيمات املتضمنة فيها، وأن نسأله بعد ذلك عما نفعل ا فيضعها بالتايل يف مجلـة دون  الكلمات واألصوات والف
أن نطلب منه صراحة أن يضعها يف مجلة مفيدة وإال فلن يكون ذلك مفيداً، وكنا حناول يف أسئلتنا اليت نوجههـا  

وحيصل الطفـل  . ه للزمنإليه أن تكون إجابته معربة يف جوهرها عن زمن معني، وهكذا مع مراعاة قصور إدراك
على أربع درجات مقابل اإلدراك الصحيح لكل بند من هذه البنود، أو ختصص له درجـة معينـة مـن هـذه     

  .الدرجات األربع حبسب مستوى إدراكه هلذا البند أو ذاك 
تلك عن  ويعترب الطفل ممن يعانون من قصور يف أي من هذه املهارات إذا ما قلت درجاته يف هذه املهارة أو     
من الدرجات املخصصة هلا، كما أنه يعد أيضاً ممن يعانون من قصور يف تلك املهارات قبل األكادمييـة  %   50

من جمموع الدرجات املخصصـة هلـا علـى    %   50إذا ما قلت درجاته يف اموع الكلي هلذه املهارات عن 
ية أن يكون أكثـر عرضـة لصـعوبات الـتعلم     اعتبار أنه يكون من األكثر احتماالً بالنسبة للطفل ذه الكيف

األكادميية فيما بعد نظراً ألن مثل هذه املهارات تعد هي األساس الذي يقوم عليه الـتعلم األكـادميي الالحـق    
  .للطفل، وبالتايل فأي قصور فيها يستتبعه قصور الحق 

املهارات لدى أولئك األطفـال   وقد جلأ الباحث إىل استخدام هذه األلعاب للتأكد من وجود قصور يف تلك     
الذين قامت املعلمة بترشيحهم على أم كذلك وذلك قبل أن يقوم بتطبيق بطارية االختبارات اخلاصة باملهارات 

  .قبل األكادميية عليهم، مث اختبار املسح النيورولوجي كي يتأكد فعالً من أم معرضني خلطر صعوبات التعلم 
 هارات قبل األكادميية ألطفال الروضةبطارية اختبارات لبعض امل -3

  كمؤشرات لصعوبات التعلم          
  ) أ -2005(عادل عبداهللا حممد / إعداد

ال يوجد على املستوى احمللي أو اإلقليمي مقاييس ميكن استخدامها هلذا الغرض، ولذلك فقد كانـت هنـاك        
حاجة ملحة لتطوير مقياس حول بعض املهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة يهدف إىل التعرف علـى قصـور   

قياس احلايل والذي يضم مخسة مقـاييس فرعيـة   املهارات قبل األكادميية ألولئك األطفال وهو ما دفعنا إىل إعداد امل
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متثل يف جمملها بطارية اختبارات ألطفال الروضة يف هذا اال يتم من خالهلا حتديد أطفال الروضة الـذين توجـد   
لديهم مؤشرات تدل على إمكانية تعرضهم لصعوبات تعلم أكادميية الحقة وذلك عندما يلتحقون باملدرسة االبتدائية 

وقد مت حساب الصدق والثبات اخلاص  ذه البطارية وما تتضمنه من مقاييس .  تلقي تعليمهم النظاميويشرعون يف
وتضم املقاييس الفرعية اخلمسـة الـيت   . فرعية، واتضح أا تتمتع مبعدالت صدق وثبات مناسبة ميكن االعتداد ا

  :تتألف منها هذه البطارية ما يلي 
  .الوعي أو اإلدراك الفونولوجي  -1
 .التعرف على احلروف اهلجائية  -2
 .التعرف على األرقام  -3
 .التعرف على األشكال  -4
 .التعرف على األلوان  -5

ويتألف كل مقياس من هذه املقاييس اخلمسة اليت تتضمنها البطارية من عشرين عبارة تعكس ما يصدر عن الطفل من سلوكيات      

وتدخل مجيعها يف إطار ما يعرف باالكتشاف املبكر . يف هذا اجلانب أو ذاكأو مظاهر سلوكية تعد مبثابة مؤشرات لصعوبات التعلم 

لتلك الصعوبات وهو األمر الذي يؤدي بنا إىل التدخل املبكر، وحيتم علينا ذلك حىت حند مما يترتب على تلك الصعوبات من آثار سلبية 

ا التعرف بدرجة كبرية على أولئك األطفال الذين تصدر عنهم وتعترب هذه املقاييس مبثابة مقاييس فرز وتصفية ميكن من خالهل. متعددة

من الدرجات املخصصة ألي من هذه املهارات، أما إذا كانـت  %   50مثل هذه السلوكيات وذلك على أثر حصوهلم على أقل من 

  .عرضني خلطر صعوبات التعلم أو أقل فإن ذلك يعد دليالً قوياً على أنه يعترب من امل%   30الدرجة اليت حيصل الطفل عليها تساوي 

على التوايل حيث تسري العبارات ) ، صفر 1(حتصل على ) نعم، ال ( هذا ويوجد أمام كل عبارة اختياران مها      

وبذلك فكلما قلت الدرجـة الـيت   . بذلك هي اليت تدل على القصور"  صفر " جيايب فتصبح الدرجة يف االجتاه اإل

يصبح ذلك مبثابـة    20 –من درجته اليت تتراوح بني صفر %   50س فرعي عن حيصل الطفل عليها يف أي مقيا

  .مؤشر أو منبئ بصعوبات تعلم الحقة ميكن أن يتعرض هلا هذا الطفل، وبالتايل فإن ذلك يعترب اكتشافاً مبكراً للحالة

لنتائج اخلاصة بذلك عن أا تتمتع مبعدالت وبالنسبة لصدق وثبات بطارية املقاييس هذه مبا تضمه من مقاييس فرعية فقد أسفرت ا     

صدق وثبات مناسبة ميكن االعتداد ا وهو ما أكدته نتائج صدق احملتوى حيث متت صياغة عباراا يف إطار ذلك التصنيف لتلـك  

عديد من العلماء يف هـذا  املهارات السابقة على املهارات األكادميية واليت تعرف باملهارات قبل األكادميية وهو التصنيف الذي قدمه ال

كما أننا قد أبقينا فقط على العبارات . ، وغريهم Foorman، وفورمان Lerner، ولرينر  Torgesenاال أمثال تورجيسني

على األقل من إمجاع احملكمني عليها وهو ما يؤكد على صدق احملكمني، كذلك فقد تراوحت قيم الصدق التالزمي %   90اليت نالت 

العديد من الدراسات الـيت قمنـا    أدوات اللعب وفق إجراءات حمددة وذلك بعد عرضها على احملكمني واستخدامها يفباستخدام 

.  0.01وذلك للمقاييس الفرعية املتضمنة وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى  0.931– 0.725بإجرائها كمحك خارجي بني 

املقارنة بني جمموعة من األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم بالروضـة   الدالة على الصدق التمييزي عند) ت(كما تراوحت قيم 
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أما بالنسبة للثبات على اجلانب اآلخر .  0.01وهي قيم دالة عند  12.62 -9.69بني ) لكل جمموعة   27= ن( وأقرام العاديني 

،  0.892 -0.683مقاييس الفرعية بني لل  Spearman- Brownبراون  -فقد تراوحت قيم التجزئة النصفية بطريقة سبريمان

الدالة على االتسـاق الـداخلي   ) ر ( كما ترواحت قيم .  0.945 -0.774وتراوحت قيم معامل ألفا لتلك املقاييس الفرعية بني 

  0.01، وهي مجيعاً قيم دالة عند  0.95 -0.57وذلك بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليه بني 

  .وهو األمر الذي يؤكد على ثبات مقاييس هذه البطارية 

  مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف املطور لألسرة املصرية -4

  )2000(حممد بيومي خليل / إعداد 

مت استخدام هذا املقياس بغرض حتقيق التجانس ألفراد العينة يف هذا املتغري ولذلك اختار الباحث مجيع أفراد العينة مـن املسـتوى        

ويقيس هذا املقياس املستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف لألسرة من خالل ثالثة أبعاد أساسية يتمثل أوهلـا يف املسـتوى   . املتوسط

لك من خالل الوسط االجتماعي، وحالة الوالدين، والعالقات األسرية، واملناخ األسري السـائد، وحجـم األسـرة،    االجتماعي وذ

أما البعد الثاين فيتمثل يف املستوى االقتصادي لألسرة . واملستوى التعليمي ألفراد األسرة، ونشاطهم اتمعي، واملكانة االجتماعية ملهنهم

تصادية ملهن أفراد األسرة، ومستوى معيشة األسرة، ومستوى األجهزة واألدوات املنزلية، ومعدل استهالك ويقاس من خالل املكانة االق

األسرة للطاقة، والتغذية، والرعاية الصحية، والعالج الطيب، ووسائل النقل واالتصال لألسرة، ومعدل إنفاق األسرة علـى التعلـيم،   

  .واخلدمات املعاونة، واملظهر الشخصي، واهلندام ألفراد األسرة واخلدمات التروحيية، واالحتفاالت، واحلفالت،

ويتمثل البعد الثالث يف املستوى الثقايف لألسرة ويقيس املستوى العام لثقافة األسرة من حيث االهتمامات الثقافية داخل األسرة،      

ويعطي هذا املقياس . الفكري، والنشاط الثقايف ألفراد األسرةواملواقف الفكرية لألسرة، واجتاه األسرة حنو العلم والثقافة، ودرجة الوعي 

ثالث درجات مستقلة مبعدل درجة واحدة لكل بعد، كما يعطي درجة واحدة كلية لألبعاد الثالثة جمتمعة تتوزع علـى عـدد مـن    

  . املستويات هي مرتفع جداً، ومرتفع، وفوق املتوسط، ومتوسط، ودون املتوسط، ومنخفض، ومنخفض جداً

 23.8 -12.6الدالة على صدقه التمييزي بـني  ) ت ( ويتمتع هذا املقياس مبعدالت صدق وثبات مناسبة حيث تراوحت قيم      

كما تراوحت قيم معامالت الثبات عن طريق إعادة االختبار بعد ثالثة أشهر من التطبيق األول . وذلك لألبعاد الثالثة، والدرجة الكلية

  . 0.01وهي مجيعاً قيم دالة عند   0.97 -0.92لثالثة والدرجة الكلية بني وذلك بالنسبة لألبعاد ا

  Quick Neurological Screening Test  QNSTاختبار املسح النيورولوجي  -5
  ، )للتعرف على ذوي صعوبات التعلم ( 

  )1999(عبدالوهاب كامل / مارجريت مويت وآخرون، تعريب / إعداد 
األدوات سهلة التطبيق حيث أنه وسيلة سريعة لرصد املالحظات املوضوعية عن التكامـل النيورولـوجي يف   يعد هذا املقياس من      

ويتضمن االختبار سلسلة من املهام املختصرة املشتقة من الفحص النيورولوجي لألطفال حيث يشتمل على سلسـلة  . عالقته بالتعلم

تتبع  -التعرف على الشكل براحة اليد -التعرف على الشكل وتكوينه -يدمهارة ال: مهمة خمتصرة تقدم لألطفال هي  15مكونة من 
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 -دائرة اإلصـبع واإلـام   -)األنف  –تناسق اإلصبع ( التصويب بإصبع على األنف   -مناذج الصوت -العني ملسار حركة األشياء

رجل خلف ( املشي بالترادف  -الذراع واألرجلمد  -العكس السريع حلركات اليد املتكررة -االستثارة التلقائية املزدوجة لليد واخلد

  .مالحظات سلوكية شاذة أي غري منتظمة -متييز اليمني واليسار -الوثب -الوقوف على رجل واحدة -)األخرى ملسافة ثالثة أمتار 

ح بالتايل ارتفـاع  وتوض  50تزيد عن ) كلية ( أما عن الدرجة اليت حنصل عليها من االختبار فهي إما أن تكون درجة مرتفعة      

وتشري هذه الدرجة إىل السواء نيورولوجياً فضالً عن درجة متتد من ) فأقل   25درجة كلية تساوي ( معاناة الطفل، أو درجة عادية 

وعادة ما جند أن . وتدل على وجود احتمال لتعرض الطفل الضطرابات يف املخ أو القشرة املخية يزداد بزيادة تلك الدرجة  50 -26

، ولن نكون على خطأ إذا ما افترضنا أن األطفـال  )درجة مرتفعة ( ختبارات الفرعية ال تتضمن أي درجة تقع يف حدود الالسواء اال

الذين حيصلون على تلك الدرجة العادية ليس لديهم أي مشكالت نيورولوجية حيث أم ليس لديهم أي اضطرابات يف املخ والقشرة 

العادية ميكن أن تؤكد على سالمة الطفل النيورولوجية، بينما تشري الدرجة املرتفعة للطفل علـى هـذا   وعموماً فإن الدرجة . املخية 

وقد قام معد املقياس بتقنينه على عينة من أطفال البيئة املصرية فبلغ معامل . املقياس إىل ارتفاع االضطراب يف اخلصائص النيورولوجية

ولذلك يتم استخدام هذا املقياس للتحقق مـن أن    0.01وهي قيم دالة عند   0.68، وبلغ معامل الثبات 0.56الصدق التالزمي 

  .الطفل ليس لديه أي اضطرابات يف املخ والقشرة املخية 

    مقياس االنتباه -6

  )2005(أمين عبداحلميد / إعداد     

حتديد املهارات الالزمة لالنتباه وفق تعريفه اإلجرائي، يعد هذا املقياس من املقاييس احلديثة املصورة اليت تعتمد بصورة أساسية على      

ومت حتديد ست مهارات لذلك تعد يف ذات الوقت شرطاً سابقاً على اإلدراك والتمييز وذلك وفق ما كشـف عنـه   . والتعرف عليها

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة يف هذا املوضوع هي مهارات االنتباه إىل كل مما يلي 

  .ويعين انتباه الطفل للشيء املختلف من بني عدة أشياء  االختالف؛ -1

 .التشابه؛ ويعين مهارة الطفل يف االنتباه للتشابه بني شيء معني وآخر  -2

 .التطابق؛ ويعين مهارة الطفل يف االنتباه للتطابق بني شيء وآخر  -3

 .معني املقارنة؛ ويعين مهارة الطفل يف االنتباه للمقارنة بني شيئني أو أكثر يف بعد  -4

 .التصنيف؛ ويعين مهارة الطفل يف وضع األشياء معاً وفق بعد معني  -5

  . التسلسل؛ ويعين االنتباه لسلسلة أو تسلسل معني يتم اتباعه  -6

بنداً أو سؤاالً موزعة على ستة أبعاد فرعية توازي املهارات السابقة بواقع مخسة أسئلة أو بنود لكل بعد   30ويتألف املقياس من      

تقدميها من خالل جمموعة من الصور، ويتراوح عدد الصور يف كل سؤال بني صورتني ومخس صور خيتار الطفل من بينها ما يطلب  يتم

منه فيحصل على درجة واحدة إذا كانت إجابته صحيحة، وحيصل على صفر إذا كانت اإلجابة خاطئة، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية 
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الدرجة املرتفعة على حتسن مستوى االنتباه، والعكس صحيح إذ تدل الدرجة املنخفضة علـى  درجة تدل   30 -للمقياس بني صفـر

  .وجود مشكالت أو قصور يف االنتباه من جانب الطفل 

ويتمتع هذا املقياس مبعدالت صدق وثبات مناسبة، فبالنسبة للصدق مت اإلبقاء فقط على البنود اليت أمجع احملكمون عليها بنسـبة       

وأوضحت نتائج الصدق التمييزي عنـد  )  20= ن( ، وعند تطبيقه على عينة من األطفال املتخلفني عقلياً %  80ال تقل عن اتفاق 

تقسيم تلك العينة إىل جمموعتني تضم األوىل النصف األعلى يف الدرجات بعد ترتيب درجات األفراد تصاعدياً، وتضم الثانية النصف 

وبلغ معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق وذلـك  . بني متوسطات رتب درجات اموعتني   0.01األقل عن وجود فروق دالة عند 

وقد مت يف الدراسة احلالية تطبيق هذا املقياس على عينة مـن  .   0.01وهي نسبة دالة عند   0.518بعد أسبوعني من التطبيق األول 

أولئك الذين مشلتهم العينة النهائية للدراسة، وباسـتخدام احملكـات   غري )  18= ن( أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعلم 

 0.613كمحك خارجي بلغ معامل الصدق    APA)1994(اخلاصة بقصور االنتباه اليت حددا اجلمعية األمريكية للطب النفسي 

، وهي نسب دالة عند  0.598 ، وعند إعادة تطبيقه من قبل املعلمة على أفراد العينة بعد أسبوعني من التطبيق األول بلغ معامل الثبات

0.01   
 مقياس النمو اإلدراكي ألطفال الروضة    -7

 ) 2004( مروة سليمان / إعداد     

إدراك ( اس إىل قياس اإلدراك لدى أطفال الروضة من خالل تناول سبعة أبعاد متثل يف الواقع بعض جوانب اإلدراك يهدف هذا املقي    

وعلـى ذلـك   ) . اإلدراك اللمسي  -اإلدراك الشمي -اإلدراك السمعي -إدراك املفاهيم -إدراك األحجام -إدراك األلوان -األشكال

لتعرف على األشكال املختلفة، والتمييز بني األلوان، والتعرف على األحجـام املختلفـة   يعمل املقياس على حتديد قدرة الطفل على ا

كالكبري والصغري والوسط، وإدراك بعض املفاهيم مثل ساخن وبارد، وفوق وحتت، وخفيف وثقيل، وغريها فضالً عن حتديد التشـابه  

ويعتمد املقياس على تقدمي الصـور  . بني األشياء عن طريق امللمس واالختالف بني األصوات، والتمييز بني الروائح املختلفة، والتمييز 

  .لبعض األشياء إىل جانب األشياء احلقيقية ذاا يف أحيان أخرى 

نشاطاً مصوراً موزعاً على األبعاد السبعة املتضمنة بواقع مخسة أنشطة لكل من إدراك األلوان، واملفاهيم،   32ويتألف املقياس من      

وقد مت توزيعها دائرياً حبيث متثل . السمعي، واللمسي، وأربع عبارات لكل من إدراك األشكال، واألحجام، واإلدراك الشمي واإلدراك 

ويتم إعطاء الطفل درجتني عنـدما يـأيت   . كل صورة بعداً معيناً بالترتيب بدءاً بالبعد األول حىت السابع، مث يتكرر الوضع، وهكذا 

مت تعديلها يف الدراسة الراهنة إىل درجة واحدة لإلجابـة الصـحيحة،   ( واحدة عندما يأيت بإجابة خاطئة باإلجابة الصحيحة، ودرجة 

، وتدل الدرجة املرتفعة على ارتفاع منو اإلدراك لدى الطفل، بينما تدل الدرجة املنخفضة علـى قصـور   )وصفـر لإلجابة اخلاطئة 

  . اإلدراك من جانب الطفل 
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عامالت صدق وثبات مناسبة حيث مت استخدام عدة أساليب لذلك إذ حازت بنوده على إمجاع آراء احملكمـني  ويتمتع املقياس مب     

فأكثر، ومت التأكد من صدق احملتوى عن طريق حتليله والتأكد من أنه ميثل امليدان الذي يقيسه، وأوضـحت  %   88.2بنسبة تساوي

وقد بلغ معامل الثبات بطريقة إعـادة  . ة عوامل متثل جوانب اإلدراك املتضمنةنتائج الصدق العاملي أن بنود املقياس تتشبع على سبع

ألبعاد املقياس ودرجته الكلية   0.78 -0.71بفاصل زمين مقداره ثالثة أسابيع بني )  27= ن( التطبيق على عينة من أطفال الروضة 

 -0.23الكلية والدالة على قيم االتساق الداخلي بني بني درجة كل بند والدرجة ) ر ( وتراوحت قيم .  0.01وهي نسب دالة عند 

  .       0.01وبعضها اآلخر داالً عند   0.05وكان بعضها داالً عند   0.63

 مقياس الذاكرة قصرية وطويلة املدى -8

  الباحـث/ إعداد 

و طويلة املدى بعد الرجوع إىل التراث مت إعداد هذا املقياس بغرض التعرف على وحتديد مستوى أطفال الروضة يف الذاكرة قصرية أ     

ومن املعروف أن الذاكرة قصرية املدى تقيس قدرة الفرد على . السيكلوجي فيما يتعلق بكليهما، وما أعد من مقاييس خمتلفة لقياسهما

ز عشرين ثانية، أما بنود كسالسل األمساء، أو األرقام، وغريها وذلك خالل مدة ال تتجاو  7 -5تذكر سلسلة من البنود تتراوح بني 

وعلى هذا األساس فقد مت إعداد ست قوائم بأرقام، وأمسـاء،  . إذا ما زادت عن ذلك فإا تدخل مباشرة يف إطار الذاكرة طويلة املدى

، وحروف يضم كل منها مخسة بنود تتلى أمام الطفل، ونطلب منه أن يذكرها مرة أخـرى يف  )حيوانات، وفاكهة، وألعاب( وصور 

ة ال تصل إىل عشرين ثانية فتدخل بالتايل يف إطار الذاكرة قصرية املدى، وحيصل الطفل على درجة واحدة يف مقابل كل بند خالل مد

وبعد أن ننتهي من تطبيق هذه القوائم على الطفل نعود بعد . منها يتذكره علماً بأن التذكر هنا حراً وليس مقيداً أو حمدداً بشروط معينة

تذكر ما تضمه كل قائمة من تلك القوائم وذلك بالترتيب الذي حندده له، ويفضل أن نبدأ أو نلتزم بنفس الترتيب ذلك ونطلب منه أن ي

وبذلك يتحول األمر هنا من الذاكرة قصرية املدى ليدخل يف إطار الذاكرة طويلة املدى، وحيصـل  . الذي عرضناها به يف املرة األوىل 

وحلساب صدق وثبات هذه القوائم مت تطبيقها مث إعادة . كره من أي قائمة من تلك القوائم أيضاً على درجة واحدة عن كل بند يتذ

  0.596وبلغ معامـل الثبـات   )  32= ن( تطبيقها مرة أخرى بعد مرور أسبوعني من تطبيقها األول على عينة من أطفال الروضة 

وباستخدام مقياس تذكر منط من اخلرز وذلك .   0.01د للذاكرة طويلة املدى وهي نسب دالة عن  0.534للذاكرة قصرية املدى، 

،  0.674للذكاء كمحك خارجي بلغ معامل الصدق للذاكرة قصرية املـدى    Stanford- Binetبينيه  -من مقياس ستانفورد

للـذاكرة   وباستخدام اختبار تذكر األشياء من نفس املقياس ولكن بعد مرور عشر دقائق من عرضها على الطفل بلغ معامل الصدق

  .وتعين أن هذا االختبار يتمتع بدرجة معقولة من الصدق والثبات  0.01وهي مجيعاً نسب دالة عند  0.591طويلة املدى 

  :خطوات الدراسة : ثالثاً      
  :اتبع الباحث اخلطوات التالية يف سبيل القيام ذه الدراسة وتنفيذها      

  . حتديد وإعداد األدوات املستخدمة، والتأكد من صدق وثبات تلك املقاييس اليت قام الباحث بتصميمها  -1
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 .اختيار أفراد العينة من بني أطفال الصف الثاين بالروضة  -2
 .قياس مستوى املهارات قبل األكادميية لدى أفراد العينة  -3
 .إجراء اانسة بني جمموعات الدراسة  -4
 .املستخدمة تطبيق املقاييس  -5
 .استجابات األطفال، وجدولة الدرجات، وإجراء العمليات اإلحصائية املناسبة عليهاتصحيح  -6
 .استخالص النتائج وتفسريها  -7
 .صياغة بعض التوصيات واملقترحات اليت نبعت مما أسفرت عنه هذه الدراسة الراهنة من نتائج  -8

  :ث إليها يف سبيل الوصول إىل نتائج هذه الدراسة ما يلي هذا وقد متثلت األساليب اإلحصائية اليت جلأ الباح   
  . Kruskal- Wallis ( H )واليز  -اختبار كروسكال   -
  . U  (Mann- Whitney( وتيين  –اختبار مان  -
 .  Wilcoxon ( W )اختبار ولكوكسون -
 .  Zقيمة   -
      partial correlation.معامل االرتباط اجلزئي  -
         linear regression.حندار اخلطي حتليل اال -
    stepwise regression.حتليل االحندار املتدرج  -
     

  النتائـــج     
  :نتائج الفرض األول : أوالً      
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتباه بني متوسـطات رتـب   : " ينص الفرض األول على أنه      

درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف 
رف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية على احلروف اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التع

قيمة ( واليز  -والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام حتليل التباين بطريقة كروسكال" . لصاحل األطفال العاديني 
للفرق بني رتب متوسطات درجات اموعات الثالث يف االنتباه، وكانت النتائج كمـا    U, W, Z، وقيم)هـ 

  .والن التاليان يوضحها اجلد
  للفرق بني ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  9( جدول 

  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن( رتب درجات اموعات الثالث يف االنتباه 
 الداللة  Hهـ ح.د ²كا ك مج الرتب م الرتب اموعة
  األوىل
  الثانية
 الثالثة

10.20  
10.80  
25.50 

102.00  
108.00  
255.00 

1040.0  
1166.4  
6502.5 

19.548 2 19.373 0.01 

للفرق بني متوسطات رتب درجات هـذه اموعـات يف مقيـاس     ( H )ويتضح من اجلدول أن قيمة هـ       
  .، ويوضح اجلدول التايل اجتاه داللة هذه الفروق وذلك بالنسبة للمجموعات الثالث  0.01االنتباه دالة عند 

  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  10( جدول 
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  اموعات الثالث يف االنتباه
  اجتاهها الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة
  األوىل
 الثانية

6.9  
7.1 

10.20  
10.80 

102.00  
108.00 47 102 -0.230 

غري 
 دالة

 ــ

  األوىل
 الثالثة

6.9  
19.7 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.788- 55 صفـر

  الثانية
 الثالثة

7.1  
19.7 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.790- 55 صفـر

بني اموعة الثالثة من ناحية وكل من امـوعتني    0.01ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة عند      
األوىل والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصاحل اموعة الثالثة يف احلالتني، أما الفروق بني امـوعتني  

  .وبذلك تتحقق صحة الفرض األول . اللة إحصائيةاألوىل والثانية يف مستوى االنتباه فلم تكن ذات د
  :نتائج الفرض الثاين : ثانياً      
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بني متوسـطات رتـب   : "  ينص الفرض الثاين على أنه      

اك الفونولوجي، والتعرف درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدر
على احلروف اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية 

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام نفس اإلجراء املتبع للتحقـق مـن صـحة    " . لصاحل األطفال العاديني 
  .ضحها اجلدوالن التاليان الفرض السابق، وكانت النتائج كما يو

  للفرق بني ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  11( جدول 
  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن( رتب درجات اموعات الثالث يف اإلدراك 

 الداللة  Hهـ ح.د ²كا ك مج الرتب م الرتب اموعة
  األوىل
  الثانية
 الثالثة

10.15  
10.85  
25.50 

101.50  
108.50  
255.00 

1030.225  
1177.225  
6502.500 

19.841 2 19.387 0.01 

للفرق بني متوسطات رتب درجات هـذه اموعـات يف مقيـاس     ( H )ويتضح من اجلدول أن قيمة هـ       
  .، ويوضح اجلدول التايل اجتاه داللة هذه الفروق وذلك بالنسبة للمجموعات الثالث  0.01اإلدراك دالة عند 

  اموعات الثالث يف اإلدراك وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  12( جدول 
  اجتاهها الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة
  األوىل
 الثانية

7.1  
7.2 

10.15  
10.85 

101.50  
108.50 46.5 101.5 -0.275 

غري 
 دالة

 ــ

  األوىل
 الثالثة

7.1  
18.9 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.803- 55 صفـر

  7.2  الثانية
18.9 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.798- 55 صفـر
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 الثالثة
بني اموعة الثالثة من ناحية وكل من امـوعتني    0.01ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة عند      

األوىل والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصاحل اموعة الثالثة يف احلالتني، أما الفروق بني امـوعتني  
  .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاين . لة إحصائيةاألوىل والثانية يف مستوى اإلدراك فلم تكن ذات دال

  :نتائج الفرض الثالث : ثالثاً      
) قصرية وطويلة املـدى  ( توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الذاكرة: " ينص الفرض الثالث على أنه    

اريت الـوعي أو اإلدراك  بني متوسطات رتب درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصور يف مه
الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، أو ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال 

والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام نفس اإلجراء السـابق،  ". كمهارات قبل أكادميية لصاحل األطفال العاديني 
  .الفرض  وتوضح اجلداول التالية نتائج هذا

  للفرق بني ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  13( جدول 
  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن( رتب درجات اموعات الثالث يف الذاكرة قصرية املدى 

 الداللة  Hهـ ح.د ²كا ك مج الرتب م الرتب اموعة
  األوىل
  الثانية
 الثالثة

10.20  
10.80  
25.50 

102.00  
108.00  
255.00 

1040.40  
1166.40  
6502.50 

19.662 2 19.378 0.01 

للفرق بني متوسطات رتب درجات هـذه اموعـات يف مقيـاس     ( H )ويتضح من اجلدول أن قيمة هـ       
  .، ويوضح اجلدول التايل اجتاه داللة هذه الفروق للمجموعات الثالث  0.01الذاكرة قصرية املدى دالة عند 

  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  14( جدول 
  اموعات الثالث يف الذاكرة قصرية املدى

  اجتاهها الداللة U W Z مج الرتب م الرتب م اموعة
  األوىل
 الثانية

7.4  
7.5 

10.20  
10.80 

102.00  
108.00 47 102 -0.232 

غري 
 دالة

 ــ

  األوىل
 الثالثة

7.4  
17.2 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.794- 55 صفـر

  الثانية
 الثالثة

7.5  
17.2 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.805- 55 صفـر

بني اموعة الثالثة من ناحية وكل من امـوعتني    0.01ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة عند      
األوىل والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصاحل اموعة الثالثة يف احلالتني، أما الفروق بني امـوعتني  

  . م تكن ذات داللة إحصائيةاألوىل والثانية يف مستوى الذاكرة قصرية املدى فل
  للفرق بني ( H )واليز  -نتائج حتليل التباين بطريقة كروسكال )  15( جدول 

  ) 10= 3ن= 2ن= 1ن( رتب درجات اموعات الثالث يف الذاكرة طويلة املدى 
 الداللة  Hهـ ح.د ²كا ك مج الرتب م الرتب اموعة
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  األوىل
  الثانية
 الثالثة

10.85  
10.15  
25.50 

108.50  
101.50  
255.00 

1177.225  
1030.225  
6502.500 

19.569 2 19.387 0.01 

للفرق بني متوسطات رتب درجات هـذه اموعـات يف مقيـاس     ( H )ويتضح من اجلدول أن قيمة هـ       
  .، ويوضح اجلدول التايل اجتاه داللة هذه الفروق للمجموعات الثالث  0.01الذاكرة طويلة املدى دالة عند 

  وداللتها للفرق بني متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  16( جدول 
  اموعات الثالث يف الذاكرة طويلة املدى

مج الرتب م الرتب م موعةا U W Z اجتاهها الداللة  
  األوىل
 الثانية

6.6  
6.4 

10.85  
10.15 

108.50  
101.50 46.5 101.5 -0.268 

غري 
 دالة

 ــ

  األوىل
 الثالثة

6.6  
17.0 

5.50  
15.50 

55  
155 

 الثالثة 0.01 3.797- 55 صفـر

  الثانية
 الثالثة

6.4  
17.0 

5.50  
15.50 

55  
 الثالثة 0.01 3.794- 55 صفـر 155

  
بني اموعة الثالثة من ناحية وكل من امـوعتني    0.01ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة عند      

األوىل والثانية كل على حدة من ناحية أخرى وذلك لصاحل اموعة الثالثة يف احلالتني، أما الفروق بني امـوعتني  
  .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث . م تكن ذات داللة إحصائيةاألوىل والثانية يف مستوى الذاكرة طويلة املدى فل

  :نتائج الفرض الرابع : رابعاً      
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى كل مـن االنتبـاه، واإلدراك،   : " ينص الفرض الرابع على أنه      

والذاكرة بني متوسطات رتب درجات أطفال الروضة ممن يعانون مـن قصـور يف مهـاريت الـوعي أو اإلدراك     
قصور يف مهاريت التعرف علـى األرقـام،   الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، أو أقرام ممن يعانون من 

والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام نفس اإلجـراء السـابق، وتوضـح    " . واألشكال كمهارات قبل أكادميية 
ت رتب درجات هذه  النتائج حيث يتضح منها عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطا)  16 -9( اجلداول 

) صور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية من يعانون من ق(اموعتني األوىل
، ) 10جـدول  ( يف كل من االنتباه ) من يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال ( والثانية 

وهو مـا  )  16ل جدو( ، والذاكرة طويلة املدى ) 14جدول ( ، والذاكرة قصرية املدى ) 12جدول ( واإلدراك 
  .حيقق صحة هذا الفرض 

  :نتائج الفرض اخلامس : خامساً      
توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بـني مسـتوى االنتبـاه واإلدراك    : "  ينص الفرض اخلامس على أنه      

 الـوعي أو  والذاكرة كما يتضح من درجات أطفال الروضة العاديني، وأقرام ممن يعانون من قصـور يف مهـاريت  
اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية وأقرام ممن يعانون من قصور يف مهـاريت التعـرف علـى    
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وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام معـامالت االرتبـاط   " . األرقام، واألشكال كمهارات قبل أكادميية 
  .اجلزئية، ويوضح اجلدول التايل هذه النتائج 

  االنتباه واإلدراك والذاكرة قصرية وطويلة املدى معامالت االرتباط اجلزئية لدرجات أفراد العينة يف)  17( جدول 
 الذاكرة الطويلة الذاكرة القصرية اإلدراك االنتباه املتغري
 ** 0.558 *  0.403 *  0.435 ــــ االنتباه
 * 0.424 *  0.418 ــــ  اإلدراك

 * 0.411 ــــ   الذاكرة القصرية
 ـــــ    الذاكرة الطويلة

  .      0.01دالة عند **  ،    0.05دالة عند *           
معامالت االرتباط اجلزئي تكشف عن وجود عالقة ارتباطية دالة بني كل متغري من قيم ويتضح من اجلدول أن      

  0.05متغريات االنتباه، واإلدراك، والذاكرة قصرية، وطويلة املدى عند تثبيت املتغريات األخـرى وذلـك عنـد    
  .صحة هذا الفرض ق وهوما حيق  0.01باستثناء العالقة بني االنتباه والذاكرة طويلة املدى فقد كانت دالة عند 

  :نتائج الفرض السادس : سادساً      
تنبئ درجات أطفال الروضة العاديني، أو ممن يعانون من قصور املهـارات  : "  ينص الفرض السادس على أنه      

 قبل األكادميية بشقيها املوضحني يف هذه الدراسة يف كل من االنتباه واإلدراك والذاكرة كعمليات معرفية أساسـية 
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام حتليل االحنـدار اخلطـي،   " . مبستوى قصور تلك املهارات املشار إليها 

  :وكانت النتائج كما يلي 
الدال على العالقة بني )  ²ر( اخلاص مبربع معامل االرتباط املتعدد ) اختبار ف ( نتائج حتليل التباين )  18( جدول 

  ادميية واملتغريات املعرفية جمتمعةدرجة املهارات قبل األك

  املهارة
مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

 ح.د
متوسط 
 املربعات

 ²ر ر ف

الوعي أو 
اإلدراك 
  الفونولوجي

  النموذج
  اخلطـــأ
 الكلي

322.107  
208.860  
530.967 

4  
25  
29 

80.527  
8.354 

9.639 ** 0.779 0.607 

التعرف على 
  احلروف

  النموذج
  اخلطـــأ
 الكلي

322.363  
379.937  
702.300  

4  
25  
29 

80.591  
15.197  

5.303 **  0.678 0.459 

التعرف على 
  األرقام

  النموذج
  اخلطـــأ
 الكلي

333.831  
198.035  
531.867  

4  
25  
29 

83.458  
7.921  

10.536 **  0.792 0.628 

التعرف على 
  األشكال

  النموذج
  اخلطـــأ
 الكلي

179.104  
710.263  
889.367  

4  
25  
29 

44.776  
28.411  

1.576  0.449 0.201 
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التعرف على 
  األلوان

  النموذج
  اخلطـــأ
 الكلي

7.530  
28.337  
35.867  

4  
25  
29 

1.882  
1.133  

1.661  0.458 0.210 

  0.01دالة عند **  
ويتضح من اجلدول أن قيمة ف دالة بالنسبة للمهارات الثالث األوىل فقط وهي مهـارات الـوعي أو اإلدراك        

الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، واألرقام بينما مل تكن ذات داللة إحصائية بالنسبة ملهاريت التعـرف  
ة موضوع الدراسة وهي االنتبـاه، واإلدراك، والـذاكرة   كما أن درجة املتغريات املعرفي. على األشكال، واأللوان 

يف %   45.9يف درجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، %   60.7قصرية وطويلة املدى هلا نسبة مسامهة مقدارها 
يف درجـة التعـرف   %   20.1يف درجة التعرف على األرقام، %   62.8درجة التعرف على احلروف اهلجائية، 

يف درجة التعرف على األلوان أي أا تنبئ بدرجة هذه املهارات أو القصور فيها مبقـدار  %   21على األشكال، 
  .وبالتايل حتقق هذه النتائج يف جانب كبري منها صحة الفرض السادس وذلك يف جانب منه . هذه النسبة

  :نتائج الفرض السابع : سابعاً      
( نوعية حمددة من العمليات املعرفية موضوع الدراسـة الراهنـة    ال توجد فئة: " ينص الفرض السابع على أنه      

أفضل من غريها يف التنبؤ باملهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة العاديني، أو ممـن  ) الذاكرة  -اإلدراك -االنتباه
ام حتليـل  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت اسـتخد " . لديهم قصور يف مثل هذه املهارات بشقيها املشار إليهما 

  :االحندار املتدرج، وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل 
  نتائج حتليل االحندار املتدرج للتنبؤ بدرجة املهارات قبل األكادميية)  19( جدول 

  من درجة االنتباه واإلدراك والذاكرة قصرية وطويلة املدى

طوة  املهارة
اخل

 
  ـرياملتغــ

 لالداخــ
  ر

 اجلزئي
 ²ر

 اجلزئي
 ²ر

 النموذج
اخلطأ 
 املعياري

اللة ف
الد

 

 0.01 39.35 2.808 0.569 0.584 0.764 االنتباه  1 الفونولوجي 

 0.01 23.69 3.686 0.439 0.458 0.677  االنتباه 1 احلروف

 0.01 42.87 2.740 0.591 0.605 0.778  ذاكرة قصرية  1 األرقام
 0.05 6.40 5.084 0.157 0.186 0.431  ذاكرة قصرية 1 األشكال

ويتضح من اجلدول أن درجة االنتباه تنبئ بدرجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي من جانب أطفـال الروضـة        
، وتنبـئ بدرجـة   ) 39.35= ف (   0.01وهي دالة عند مسـتوى  %   58.4وذلك بنسبة مسامهة تساوي 

ف (  0.01دالة عند  وهي نسبة%   45.8التعرف على احلروف اهلجائية من جانب آخر بنسبة مسامهة تساوي 
، وأن درجة الذاكرة قصرية املدى تنبئ هي األخرى بدرجة التعرف على األرقـام بنسـبة مسـامهة    ) 23.69= 

، وتنبئ بدرجة التعرف على األشكال بنسـبة  ) 42.87= ف (   0.01وهي نسبة دالة عند %   60.5تساوي 
بينما مل تنبئ املتغريات األخرى موضوع ) .  6.40= ف(  0.05وهي نسبة دالة عند %   18.6مسامهة تساوي 

وال حتقـق  . الدراسة من جانب آخر بدرجة أي من املهارات األخرى من جانب هؤالء األطفال بنسبة دالة إحصائياً
  .هذه النتائج صحة الفرض السابع وذلك إىل حد ما 
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  مناقشة النتائج وتفسريها     
ق دالة بني أطفال الروضة العاديني وأقرام املعرضني خلطر صعوبات أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فرو     

التعلم سواء ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائيـة، أو  
والـذاكرة   ممن يعانون من قصور يف مهاريت التعرف على األرقام، واألشكال وذلك يف كل من االنتباه، واإلدراك،

كما أسفرت عن عدم وجود فروق دالة إحصـائياً بـني األطفـال    . قصرية وطويلة املدى لصاحل األطفال العاديني
املعرضني خلطر صعوبات التعلم وفق النمطني املستخدمني يف هذه الدراسة يف املتغريات املعرفية موضـوع البحـث،   

أما نتائج حتليل االحنـدار اخلطـي   . دالة بني هذه املتغرياتوأوضحت نتائج االرتباط اجلزئي وجود عالقة ارتباطية 
الـوعي أو اإلدراك  ( فأوضحت أن هذه املتغريات تنبئ مبستوى بعض املهارات قبل األكادميية ألطفـال الروضـة   

يف حني مل تنبئ مبستوى بعضها اآلخر بدرجة ) الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية، والتعرف على األرقام 
، وأوضحت نتائج حتليل االحندار املتدرج أن االنتباه ميثل أفضـل  )التعرف على األشكال، واأللوان ( الة إحصائياً د

فئة نوعية منتقاة من هذه املتغريات يف التنبؤ بالوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية بينمـا  
  .بالتعرف على األرقام، واألشكال من تلك املتغريات يف التنبؤكانت الذاكرة قصرية املدى هي أفضل فئة نوعية 

وتتفق هذه النتائج إمجاالً مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة حيث كشفت نتائجها عن أن أطفال الروضـة       
و األمـر  املعرضني خلطر صعوبات التعلم يتأخرون عن أقرام العاديني يف مستوى النمو العقلي املعريف بوجه عام وه

، وأم يتسمون من جانب )2006عادل عبداهللا ( الذي يترك أثراً واضحاً على قيامهم بالعمليات املعرفية املختلفة 
وخصوصاً التناول البصري   ( Papadopoulos& Mulcahy, 1995 )آخر بقصور يف االنتباه، واإلدراك

فضالً عن قصور يف مسـتوى    (Lowenthal, 2002 )والسمعي للمثريات، والذاكرة قصرية وطويلة املدى 
، وقصور مهام الـذاكرة، أو اسـترجاع املعلومـات    ) ( Grobecker& De Lisi, 2000اإلدراك عامة 

، كما أن القصور يف الذاكرة قصرية وطويلة املدى  (Geary et.al., 2000 )املختلفة من الذاكرة طويلة املدى
ؤثر سلباً وذلك على األقل بدرجة كبرية إىل حد مـا علـى بعـض    الذي يتعرض له هؤالء األطفال من شأنه أن ي

 ;Swanson et.al., 2004; Passenger et.al., 2000 )املهارات قبل األكادميية من جانبـهم      
Lee& Obrzut, 1994)  .  

ذات الصـلة  وميكن تفسري ذلك بأن كالً من االنتباه، واإلدراك، والذاكرة تعد يف مقدمة العمليـات املعرفيـة        
بصعوبات التعلم وما يترتب عليها من آثار سلبية حيث يكون أولئك األطفال الذين يعانون من قصور فيها خـالل  
مرحلة الروضة أكثر عرضة من غريهم خلطر صعوبات التعلم الالحقة سواء النمائية أو األكادميية وهو األمـر الـذي   

ة اليت تعترب شرطاً سابقاً على املهارات الالزمة للتعلم األكادميي بني يفسر وجود فروق دالة يف املهارات قبل األكادميي
األطفال العاديني وأقرام ممن يعانون من قصور تلك املهارات بغض النظر عن منط القصور حيث أن وجـود هـذا   

رحلـة  وعلى ذلك يواجه بعـض األطفـال مب  . القصور يف حد ذاته يعرب يف الواقع عن مشكالت يف هذه العمليات 
الروضة مشكالت متعددة تتعلق باالنتباه حيث قد تعوقهم عن تركيز انتباههم لفترة معينة على مثري ما وهو األمـر  
الذي قد يترتب عليه مشكالت أخرى تتعلق باإلدراك حيث أن الطفل لن يتمكن يف الواقع من إدراك الشيء الـذي  

يترتب على ذلك أيضاً مشكالت أخرى مماثلة تتعلق بتخزينـه يف  مل ينتبه إليه، وال إىل ما يتعلق به من تفاصيل، كما 
إىل أن الصعوبات اليت تتعلق باالنتبـاه  ) ب -2005(ويشري عادل عبداهللا . الذاكرة مث استدعائه وقت احلاجة إليه 

ـ   د تعين من هذا املنطلق عدم قدرة الطفل على أن يستمر يف تركيزه على مثري معني لفترة حمددة وذلك بسـبب أح
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السببني التاليني أو كليهما والذي يتمثل أوهلما يف عدم قدرته على انتقاء ذلك املثري والتركيز عليه لفترة زمنية حمددة 
تتطلبها املهمة املستهدفة أو النشاط الذي جيب عليه أن يقوم به أو يؤديه، بينما يتمثل السبب الثاين يف وجود نشاط 

رته على التمييز قياساً بالطفل العادي مما جيعله يستغرق فترة زمنيـة أطـول   وبالتايل تنخفض قد. حركي مفرط لديه
حىت يتمكن من التعرف على تلك العالمات املنتمية يف املوقف التعليمي حيث قد ينشغل بعالمات أخرى غري مهمة 

شتت االنتبـاه  مما يترتب عليها ظهور العديد من السلوكيات لدى الطفل اليت تدل على ذلك مثل شرود الذهن، وت
أثناء االستماع أو املشاهدة، أو غريها، وعدم القدرة على التركيز فيما يقال أو حيدث أمام الطفل، وعـدم القـدرة   
على التمييز، وما إىل ذلك وهو ما يؤدي يف الواقع إىل إعاقة قدرته على اإلدراك حيث أنه نظراً لعدم قدرته على أن 

ه ال يتمكن بالتايل من مقاومة التشتت الذي يترتب على ذلك وهو األمر الذي يعد يقوم بالتركيز على ذلك املثري فإن
سابقاً على اإلدراك، وشرطاً له، ومتطلباً من تلك املتطلبات الضرورية يف سبيل حدوثه وهو ما يؤثر سـلباً بـالقطع   

هذه الصـعوبات اخلاصـة   على عملية التعلم من جانب مثل هذا الفرد حيث يكون سبباً يف تعرض ذلك الفرد ملثل 
باإلدراك واليت ميكن أن حتول دون تعلمه بالشكل املنشود ومن أمهها أن الطفل عادة ما يعاين من صعوبة يف تنظـيم  

كمـا  . املثريات البصرية، أو السمعية، أو اللمسية، أو احلركية، أو غريها مما يتعلق باحلواس،أو تفسريها، أو تنظيمها 
إدراك العالقات املكانية لألشياء يف الفراغ مما جيعله خيطأ يف القراءة، وال يتمكن من التمييز أنه عادة ما يصعب عليه 

كما أنه يعاين أيضاً من مشكالت يف التتابع أو التسلسل السمعي، أو اتباع سلسلة . بني األشكال اهلندسية املختلفة 
ء احلركة، وجيد صعوبة يف حتقيق التآزر بني العني من التعليمات، ويعاين من مشكالت تتعلق بتآزر أعضاء اجلسم أثنا

وفضالً عن ذلك فإن مثـل  .  واليد أثناء الكتابة، وجيد مشكلة يف حتقيق التناسق والتآزر البصري احلركي السمعي 
هذه الصعوبات حينما تظهر لدى الطفل عادة ما تؤدي إىل صعوبات تتعلق بالذاكرة من أمهها تلك املشكالت الـيت  

بالذاكرة السمعية، أو البصرية، أو اللمسية، أو احلركية، ووجود صعوبة يف استقبال املعلومات، أو تفسـريها،  تتعلق 
كما أنه عادة ما يواجه مشكلة يف ختزين املعلومات اليت خيربها، وجيد صعوبة يف استرجاع املعلومـات  . أو تشفريها

يوجه إليه، أو تذكر أمساء الصور واألشكال املختلفـة، أو  املختلفة، ويكون غري قادر على تذكر ما يقال أمامه، أو 
احلروف اهلجائية، أو تذكر بعض األحداث القريبة اليت وقعت أمامه، أو تذكر األلعاب، أو التعليمات أو التوجيهات 

ء علـى  وهذا من شأنه أن يفسر ما يتعرض الطفل له من مشكالت يف هذه العمليات املعرفية بنا. اخلاصة بلعبة معينة 
ما قد يتعرض له من مشكالت أخرى أو قصور يف أي منها وهو األمر الذي يوضح ما يوجد بني تلك العمليات من 

  .عالقات متداخلة، ويفسر بالتايل ما أسفر عنه الفرض اخلامس من نتائج 
ـ         ارات قبـل  ولذلك يصبح من الطبيعي أن نتمكن من خالل تلك العمليات املعرفية من التنبـؤ مبسـتوى امله

األكادميية ألطفال الروضة وهو ما أكدت عليه نتائج الفرض السادس حيث كشفت عـن أن العمليـات املعرفيـة    
موضوع هذه الدراسة ميكنها التنبؤ بدرجة املهارات قبل األكادميية أو القصور فيها من جانب أطفال الروضة وذلك 

تسـاوي  )   ²ر( قيمة مربع معامل االرتبـاط املتعـدد   يتضح أن )  18( وبالرجوع إىل اجلدول .  إىل حد كبري 
للتعـرف علـى     0.628للتعرف على احلروف اهلجائية،   0.459للوعي أو اإلدراك الفونولوجي،   0.607

وتدل هذه النتيجة على وجود عالقة خطيـة متعـددة ذات داللـة    .  0.01األرقام وهي نسب دالة إحصائياً عند 
بني درجة الوعي أو اإلدراك الفونولـوجي، والتعـرف علـى      0.792،  0.678،  0.779إحصائية مقدارها 

احلروف اهلجائية، والتعرف على األرقام على التوايل كمهارات قبل أكادميية وبني درجة العمليات املعرفية موضـوع  
يباً من تقر%   62.8، %  45.9، %  60.7الدراسة جمتمعة كمتغريات مستقلة، وتساهم تلك املتغريات بنسبة 
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ويشري ذلك إىل أن هناك نسبة . تباين قيمة املتغري التابع الذي يتمثل يف تلك املهارات قبل األكادميية بالترتيب السابق
ال تعزى إىل املـتغريات  %   37.2، %  54.1، %  39.3هلا اعتبارها من هذا التباين للمتغري التابع ومقدارها 

الدراسة احلالية وهو األمر الذي يشري إىل أن هناك متغريات أخرى مستقلة غري املستقلة أو العمليات املعرفية موضوع 
متضمنة يف هذه الدراسة حيتمل أن تساهم يف رفع نسبة هذا التباين، وبالتايل تسهم يف زيادة إمكانية التنبؤ بدرجـة  

تنبئ بدرجة التعرف على األشكال، أما درجة تلك املتغريات املعرفية فلم . املهارات قبل األكادميية بني أطفال الروضة
واأللوان بدرجة دالة إحصائياً وهو ما مل يكن متوقعاً، وإن كانت تفسر جانباً ال بأس به من تباين تلك الدرجة وهو 
األمر الذي قد يرجع إىل وجود بعض املتغريات األخرى اليت متثل أمهية كبرية يف هذا اإلطار ومل تتضمنها الدراسـة  

مبا كان األمر يتطلب بعض اإلجراءات األخرى اليت مل تتضمنها الدراسة نظراً ألن االنتباه يأيت دائماً يف الراهنة، أو ر
مقدمة أي من العمليات أو املتغريات اليت تسهم يف تفسري تباين درجة هذه املهارات أو غريها من السـلوكيات ذات  

  .الصلة 
واخلاصة بنتائج الفرض السـابع أن مـتغري االنتبـاه     )  19دول ج( ويتضح من نتائج حتليل االحندار املتدرج      

يشكل أفضل فئة نوعية منتقاة من املتغريات املستقلة أو العمليات املعرفية املستخدمة يف هذه الدراسة اليت ميكن مـن  
هـارات قبـل   خالهلا التنبؤ بدرجة الوعي أو اإلدراك الفونولوجي، والتعرف على احلروف اهلجائية كمهارتني من امل

املصاحب لدخول تلك املـتغريات إىل منـوذج   ) النموذج   ²ر( وبلغ معامل التحديد النهائي للنموذج . األكادميية 
تقريباً للتعرف على احلروف اهلجائيـة    0.439تقريباً للوعي أو اإلدراك الفونولوجي،   0.569االحندار املتعدد 

  ²ر( اجلدول أيضاً أن قيم مربع معامل االرتباط اجلزئـي املتعـدد   ويتضح من .  0.01وهي قيم دالة إحصائياً عند
هلـاتني املهـارتني     0.458،  0.584املصاحب لدخول تلك املتغريات إىل منوذج االحندار قد بلغـت  ) اجلزئي 

تفسـري   وتدل هذه النتائج إمجاالً على اإلسهام النسيب لكل من هذه املـتغريات يف . بالترتيب وهي قيم دالة إحصائياً
%   58.4ـــ  %  45.8تباين هاتني املهارتني من جانب أطفال الروضة، وهو ذلك اإلسهام الذي يتراوح بني 

  .تقريباً
كما يتضح أيضاً أن متغري الذاكرة قصرية املدى يشكل أفضل فئة نوعية منتقاة مـن املـتغريات املسـتقلة أو          

كن من خالهلا التنبؤ بدرجة التعرف على األرقام، والتعـرف علـى   العمليات املعرفية املستخدمة يف هذه الدراسة مي
املصاحب ) النموذج   ²ر( وبلغ معامل التحديد النهائي للنموذج . األشكال كمهارتني من املهارات قبل األكادميية 
لـة إحصـائياً   تقريباً للتعرف على األرقام وهي قيمة دا  0.591لدخول تلك املتغريات إىل منوذج االحندار املتعدد 

ويتضح مـن اجلـدول   .  0.05تقريباً للتعرف على األشكال وهي قيمة دالة إحصائياً عند  0.157،  0.01عند
املصاحب لدخول تلـك املـتغريات إىل منـوذج    ) اجلزئي   ²ر( أيضاً أن قيم مربع معامل االرتباط اجلزئي املتعدد 

وتدل هذه النتائج إمجـاالً  . الترتيب وهي قيم دالة إحصائياًهلاتني املهارتني ب  0.186،  0.605االحندار قد بلغت 
على اإلسهام النسيب لكل من هذه املتغريات يف تفسري تباين هاتني املهارتني من جانب أطفال الروضة، وهـو ذلـك   

  . تقريباً%   60.5ــ %  18.6اإلسهام الذي يتراوح بني 
أما كون بعض املتغريات موضـوع هـذه   . وتوضحهاوتتفق هذه النتائج يف جمملها مع نتائج الفروض السابقة،      

الدراسة ال تنبئ بدرجة بعض املهارات قبل األكادميية بنسبة دالة إحصائياً فإن ذلك قد يرجـع إىل أن عينـة هـذه    
لقصور يف واحدة أو أكثر من هذه املهارات يـنعكس  الدراسة تعاين بالفعل من قصور يف تلك املهارات، وأن هذا ا
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على غريه من املهارات، كما أن األلوان قد ترتبط باألشكال دون أن يقلل ذلك من أمهية هاتني املهـارتني بالنسـبة   
  .للمهارات األخرى وهو األمر الذي نلفت االنتباه إىل ضرورة إجراء دراسات مستقبلية تتناوله وتعمل على تفسريه 

  التوصيات      
  .متت صياغة التوصيات التالية يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الراهنة من نتائج      

  .االهتمام باالكتشاف املبكر ألي قصور يف املهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة  -1
 .ضرورة التشخيص الدقيق للحالة منذ مرحلة الروضة  -2
شطة متباينة ومتعددة لتنميـة االنتبـاه واإلدراك والـذاكرة    أن تتضمن برامج التدخل املبكر تدريبات وأن -3

 .ألولئك األطفال 
 .أن يتم تدريب هؤالء األطفال على إدراك التمييز بني األشياء املختلفة  -4
أن تراعي اخلطة التربوية الفردية للطفل مستوى سلوكه االنتباهي، واإلدراكي فضالً عن مستوى قدرتـه   -5

 .على التذكر 
أولئك األطفال على استخدام االستراتيجيات املناسبة اليت يكون من شأا أن تسـاعدهم   أن يتم تدريب -6

  .على االحتفاظ باملعلومات املختلفة، واسترجاعها وقت احلاجة إليها 
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