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 صعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضة
 من وجهة نظر معلميهم مبدينة مصراتة

 محد حممد الشوكيأأ.
 ربيعة أمحد كرميأ.
 كلية اآلداب/مصراتةجامعة 

 ملخص البحث
احلارل إذل التعرؼ على صعوبات التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة من وجهة  هدؼ البحث       

 نظر معلميهم، وقد ربددت مشكلة البحث بالسؤاؿ التارل : 
 ما صعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضة من وجهة نظر ادلعلمني مبدينة مصراتة. -

ا وورر  هاا ادلنهج من ولتحقيق هدؼ البحث اتبع الباحثاف ادلنهج الوصفي؛ نظرا دل       
إمكانية التوصل إذل احلقائق الدقيقة، والظروؼ القائمة ادلتعلقة دبوضوع البحث، وقد تكوف 

( معلمة، 79رلتمع البحث من مجيع معلمات أطفاؿ الروضة دبدونة مصراتة والبالغ عددهم )
قبل  ( معلمة، وقد مت استخداـ مقياس جاهز معد من04حيث تكونت عينة البحث من ) 

(، وادلطبق على البيئة ادلصروة، ومت التأكد من 6442) عادؿ عبد هللا( للعاـ اجلامعي )  الباحث
        صدؽ ادلقياس بعرضه على رلموعة من احملكمٌن، ومت التأكد من ثباته حيث بلغ معامل الثبات 

(، وللوصوؿ إذل نتائج البحث استخدـ الباحثاف الوسائل اإلحصائية: الوسط ادلرجح 4.96) 
 والوزف ادلئوي. 

 وقد توصل البحث إىل النتائج التالية:  
من أجل التوصل إذل معررة صعوبات التعلم النمائية األكثر حدة، أو نسبة شيوعها، مت       

من االستبانات ورق بدائلها، وترتيبها حسب أوساطها ادلرجحة، وأوزاهنا  تفروغ كل استبانه
( 06( رقرات، أما عدد الفقرات غًن ادلتحققة )2ادلئووة، اتضح أف عدد الفقرات ادلتحققة )

( عبارات تنتمي جملاؿ صعوبات 3رقرة، وبعد رحص زلتوى العبارات الستة ادلتحققة وتضح )
مي جملاؿ صعوبات اإلدراؾ، كالك عبارة واحدة تنتمي إذل رلاؿ االنتبا ، وعبارة واحدة تنت
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صعوبات التفكًن،  أوضًا عبارة واحدة تنتمي جملاؿ الصعوبات اللغووة، شلا وعين أف صعوبات 
االنتبا  كانت أوضح من بقية الصعوبات، كما تشًن نتائج البحث إذل اخنفاض انتشار صعوبات 

اجملاؿ الثالث الاي خيتص بصعوبات الااكرة، واجملاؿ السادس  التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة يف
 الاي خيتص بالصعوبات البصروة احلركية.

 Introductionأواًل: ادلقـــدمـة
أصبح االهتماـ بالعملية التعليمية اليـو ضرورة حتمية دلا ذلا من أمهية بالغة يف حياة الفرد        

ال سيما أننا يف مطلع األلفية الثالثة ، واليت تتميز بالتطور  واجملتمع ، وربدود مكانته االجتماعية،
النفسي ادلعريف، الاي وثًن الفرصة جلميع أرراد اجملتمع احلصوؿ على ما ورودونه ، ومن هؤالء 

 أطفاؿ ذوي صعوبات التعلم .
ت اصة ، اليت شهدوعد موضوع صعوبات التعلم من ادلوضوعات اجلدودة يف رلاؿ الرتبية اخل     

، حيث كاف ، واهتماما متزاودًا حبيث أصبح زلورًا للعدود من األحباث والدراسات منوًا متسارعاً 
، منصبا على أشكاؿ اإلعاقات ،كاإلعاقة العقلية، والسمعية، والبصروة، اهتماـ الرتبية سابقاً 

واحلركية، ولكن بسبب ظهور رلموعة من األطفاؿ األسوواء يف منوهم العقلي والسمعي 
لبصري، واحلركي والاون وعانوف من مشكالت تعليمية، رقد بدأ ادلختصوف بالرتكيز على ها  وا

 (3,ص2008)األحرش, الزبيدي, اجلوانب األكادديية واحلركية واالنفعالية.
إف مشػػػػاكل اضػػػػطرا  الػػػػتعلم هػػػػي مػػػػن ادلشػػػػاكل الػػػػيت تظػػػػل مػػػػدى احليػػػػاة وربتػػػػاج تفهػػػػم        

سة من االبتدائي إذل الثانوي، ومػا بعػد ذلػك مػن الدراسػة. ومساعدة مستمرة خالؿ سنوات الدرا
 ًن هاـ ليس رقط يف الفصل الدراسيإف هاا االضطرا  وؤدي إذل إعاقة يف احلياة ووكوف ذلا تأث

وأنشػػطتهم اليوميػػة وكػػالك علػػى   والتحصػػيل األكػػادديي ولكػػن أوضػػاً وػػؤثر علػػى لعػػب األطفػػاؿ 
 تعػين أكثػػر مػػن رلػػرد تنظػػيم اعدة هػػؤالء األطفػػاؿرػػ ف مسػػ  قػدرامم علػػى عمػػل صػػداقات ولػالك 

 (forum.stop55.com\285192.htmi,2010)بػػرامج دراسػػية تعليميػػة بادلدرسػػة،
التعلم من اجملاالت ادلهمة واليت تظهػر ريهػا الفػرؽ بػٌن األرػراد، وخاصػة ريمػا  صعوبات رلاؿ ووعد

وظهر لػدوهم وكػأهنم عػادوٌن سبامػاً يف معظػم ادلظػاهر إال أهنػم يف احلقيقػة وعػانوف مػن ع ػز واضػح 
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يف رلػػاؿ أو أكثػػر مػػن رلػػاالت الػػتعلم، ووشػػهد العػػادل احلػػارل وجػػود انتشػػار رلموعػػة مػػن األطفػػاؿ 
ين يف التحصػػػيل الدراسػػػي مػػػع تػػػوارر مسػػػتووات سلتلفػػػة مػػػن ادلتغػػػًنات البيئيػػػة مثػػػل وعػػػانوف مػػػن تػػػد

العوامػػل الصػػحية واألسػػروة واالجتماعيػػة واالقتصػػادوة، وعنػػد متابعػػة حالػػة هػػا  الفئػػة اتضػػح أهنػػا 
تشمل علػى أطفػاؿ وتمتعػوف بقػدرات جسػدوة وحسػية وعقليػة تقػع ضػمن ادلتوسػط العػادي، ومػع 

األداء الفعلػي واألداء ادلتوقػع ذلػم، حػ  مػع تػوارر رػرص تعليميػة وتربووػة  ذلك ذبد ر وة كبًنة بػٌن
متساووة بيػنهم وبػٌن أقػراهنم يف نفػس البيئػة التعليميػة، ووتضػح ذلػك يف تػدين مسػتوى أداء الطفػل 
يف بعض ادلهارات الرئيسية اليت وقـو عليها تعلمه ادلستقبلي أو يف بعض اجلوانب النفسػية النمائيػة 

 يف العملية التعليمية مثل االنتبا ، الدارعية، التفكًن.                                            ادلساعدة
 (117,ص2006)ملحم,

وال شك أف مجيع مراحل العمر تأخا أدوارًا هامة يف تشكيل الصورة النهائية لشخصية      
نساف عن باقي مراحل العمر يف الفرد، غًن أف أحدًا ال ونكر امتياز السنوات األوذل من عمر اإل

تكوون األسس اليت تبىن عليها مجيع اخلصائص الشخصية الالحقة من جسمية وعقلية 
ومسلكية، ومن هنا كاف من الالـز االلتفات ألمهية مرحلة )رواض األطفاؿ( يف العملية الرتبووة؛ 

                                                                           خارج حياته البيتية واألسروة.                                                            ألف الروضة سبثل أوذل البيئات ادلنظمة وادلراقبة اليت وواجهها الطفل
 (7,ص1999)عدس,مصلح,

 ثانياً: مشكلة البحث : 
 أف هناؾ بعض مدارس رواض ٌنمن خالؿ استقراء واقع مؤسسات اجملتمع اتضح  للباحث     

األطفاؿ هبا عدد منهم وعانوف من مشاكل تعليمية سلتلفة كالتأخر يف الكالـ، وعدـ استخداـ 
اللغة بشكل جيد مقارنة دبن هم يف سنهم ومواجهتهم لصعوبات أثناء القراءة، والكتابة، وعند 

منهم غًن قادرون على الرؤوا واإلدراؾ البصري ، وأهنم وظهروف  اكما أف هناؾ بعضً   الته ئة،
بٌن أدائهم العقلي ادلتوقع وأدائهم الفعلي مقارنة بأقراهنم األسوواء كدراسة أمًن  اواضحً  اتباعد
 ( اليت أشارت إذل انتشار مؤشرات صعوبات التعلم لدى األطفاؿ دبرحلة الروضة .6442طه)

 حتديد مشكلة البحث:  ثالثاً:



 ةصعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضالعدد  السابع                          -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

01 

 

 من خالؿ ما مت عرضه ديكن ربدود مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤاؿ اآليت:
 ما صعوبات التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة من وجهة نظر ادلعلمٌن دبدونة مصراتة؟. -

 رابعاً: أمهية البحث : 
 ميكن حتديد أمهية البحث احلايل فيما يأيت:     

ث يف الكشف عن صعوبات التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة وتقدمي مؤشر قد وفيد هاا البح -1
بأف وأخاوا ها  الصعوبات بعٌن االعتبار دلا ذلا من تأثًن على  ،للقائمٌن على مؤسسات التعليم

 ربصيل الطلبة وإقباذلم على الدراسة . 
   اد الطفل إعدادً أمهية تعليم أطفاؿ الروضة باعتبار ها  ادلرحلة ذلا دور كبًن يف إعدا -6

 ، وتكوون ادلفاهيم، والسلوكيات لدوه . اسليمً 
الفئة من  يف كيفية التعامل مع ها  ائج هاا البحث ادلعلمٌن بادلدارسديكن أف تفيد نت -3

 . األطفاؿ أثناء التدروس

حياوؿ هاا البحث رتح اجملاؿ للمزود من الدراسات للوقوؼ على الواقع احلقيقي ذلا   -0
 وكيفية التعامل معها. ادلشكلة

 خامساً: أىداف البحث: يهدف البحث احلايل إىل : 
 التعرؼ على صعوبات التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة من وجهة نظر معلميهم. 

 سادساً: حدود البحث: تعتمد حدود البحث على ما يلي:
 مت إجراء البحث احلارل ببعض مدارس رواض األطفاؿ دبدونة مصراتة. احلدود ادلكانية :  -1
 . ـ6412-6412مت إجراء البحث احلارل يف العاـ اجلامعي ربيع احلدود الزمانية :  -2
 اقتصر هاا البحث على عينة من معلمات أطفاؿ الروضة دبدونة مصراتةاحلدود البشرية : -3
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 سابعاً: ادلصطلحات وادلفاىيم:
مصدرها صعب وهي عقبة ما ال ديكن التغلب عليه .  مفهوم الصعوبة : -  

(WWW.a.luuaany.com/home.php?1a.nguge) 
هو عملية ونشأ دبقتضاها أحد األنشطة خالؿ االست ابة دلوقف مواجهة مفهوم التعلم : -

خصائص هاا التغًن إذل عوامل رطروة ، أو عوامل النضج ، واذل حاالت عارضة بشرط أال ترجع 
 (22, ص2006)سليمان ,  وتعرض ذلا الكائن احلي مثل التعب أو ادلرض ... اخل.

هو طفل وعاين من صعوبة تعليمية ذو قدرة ذكائية عقلية متوسطة، وما صعوبات التعلم :  -
هاز العص ي ادلركزي، والاي وؤثر على ادلهارات الاهنية روؽ، ولكنه وعاين من ضرر دماغي يف اجل

التعليمية التحصيلية،مثل: عملية االستيعا ، واإلدراؾ، والتاكر، والتحليل، والرتكيب، والتمييز 
يف اجملاالت العلمية مثل القراءة، الكتابة، احلسا ، واليت تؤثر على تصرراته وقدرته على التأقلم، 

 (149,ص2000نبيل وآخرون,)والتكيف مع البيئة. 
 التعريف اإلجرائي لصعوبات التعلم:

هو زبلف أو اضطرا  أو تأخر تطور واحدة ، أو أكثر من عمليات الكالـ واللغة والقراءة، 
والكتابة، واحلسا ، أو ادلواد الدراسية األخرى، واليت تنشأ عن اإلعاقة النفسية اليت وسببها 

االضطرابات السلوكية والوجدانية، كما أنه ليس نتي ة  االختالؿ الوظيفي النصفي ادلخ أو
 للتخلف العقلي أو غيا  بعض احلواس أو العوامل التعليمية أو الثقارية . 

وهي صعوبات تتعلق بالوظائف الدماغية، والعمليات العقلية صعوبات التعلم النمائية:  -
تقسيمها إذل نوعٌن صعوبات أولية وادلعررية اليت حيتاجها الطفل يف ربصيله األكادديي، وديكن 

مثل : االنتبا ، واإلدراؾ، والااكرة، وصعوبات ثانووة مثل: التفكًن، الكالـ، والفهم، أو اللغة 
الشفهية، وقد توجد صعوبات التعلم النمائية لدى الطفل يف رلاالت أساسية ثالث هي: النمو 

 (77, ص2009) كرمي, ة.  اللغوي، والنمو ادلعريف، ومنو ادلهارات البصروة احلركي
 
 

http://www.a.luuaany.com/home.php?1a.nguge
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 التعريف اإلجرائي لصعوبات التعلم النمائية :
هي الصعوبات اليت تنتج من خلل يف بعض وظائف دماغية، وبالعمليات العقلية وادلعررية اليت 

 حيتاجها الطفل يف ربصيله األكادديي . 
هم أولئك األطفاؿ الاون ولتحقوف ب حدى رواض األطفاؿ والاون ترتاوح أطفال الروضة : -

 (26,ص2006)سليمان,    سنوات . 2-3أعمارهم عامة مابيػػػػػن 
 ثامناً: خطوات البحث:

 سار البحث احلارل ورق اخلطوات اآلتية :
فادة منه.مث مراجعة األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع البحث واالست -1  
( وعرضه 6442اعتماد استبانه الباحث)عادؿ عبد هللا( ادلطبق على البيئة ادلصروة للعاـ ) -6

 على احملكمٌن للتأكد من صدؽ عباراته.
استخراج ثبات االستبانة بطروقة ألفاكرونباخ. -3  
دهم تطبيق االستبانة على عينة من مجيع معلمات أطفاؿ الروضة دبدونة مصراتة البالغ عد -0
( معلمة.04)  
مجع االستبانة بعد توزوعها على أرراد عينة البحث من أجل تفروغ است ابتهم. -2  
معاجلة النتائج باستخداـ الوسائل اإلحصائية ادلناسبة.-2  
عرض النتائج وتفسًنها. -9  
 التوصل إذل رلموعة من التوصيات وادلقرتحات. -2

 الدراسات السابقة
 : ( 1994دراسة عواد, أمحد )  -1

 ) صعوبات التعلم النمائية اليت تواجو األطفال مبرحلة ما قبل ادلدرسة (.          
أجروت ها  الدراسة يف مصر، وهدرت إذل التعرؼ على صعوبات التعلم النمائية اليت تواجه    

 األطفاؿ دبرحلة ما قبل ادلدرسة، وكانت نتائج الدراسة كاأليت:
 %(. 2.22األطفاؿ دبرحلة ما قبل ادلدرسة بنسبة ) شيوع صعوبات التعلم النمائية لدى .1
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إف أكثر أمناط صعوبات التعلم النمائية شيوعا بٌن األطفاؿ هي الصعوبات ادلعررية بنسبة  .6
% (، وجاءت الصعوبات البصروة، احلركية 2.39%(، مث الصعوبات اللغووة بنسبة) 16.30)

 %(.9.74يف ادلرتبة الثالثة حٌن بلغت نسبتها )
 ( :2006راسة خبش ,أمرية طو )د  -6

 ) تأثري األلعاب التعليمية يف عالج صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة(
أجروت ها  الدراسة يف مكة ادلكرمة، وهدرت الدراسة إذل ربدود نسب انتشار مؤشرات 

يف صعوبات التعلم لدى األطفاؿ دبرحلة الروضة، والكشف عن الفروؽ بٌن الاكور واإلناث 
 مؤشرات صعوبات التعلم، وكانت نتائج الدراسة كاأليت:

وجود رروؽ ذات داللة إحصائية بٌن األطفاؿ شلن لدوهم مؤشرات صعوبات التعلم وبٌن  -
األطفاؿ الاون ليس لدوهم مثل ها  ادلؤشرات يف مفهـو الاات لصاحل األطفاؿ الاون ال وعانوف 

 من مؤشرات صعوبات التعلم.
 (: 2008صفاء حممد )دراسة علي,  -3

 ) تأثري  استخدام األلعاب التعليمية يف عالج صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة(
أجروػػػػت هػػػػا  الدراسػػػػة يف مصػػػػر، وهػػػػدرت الدراسػػػػة إذل التعػػػػرؼ علػػػػى تػػػػأثًن اسػػػػتخداـ األلعػػػػا  

 ة كاأليت:التعليمية يف عالج صعوبات التعلم النمائية لدى أطفاؿ الروضة،وكانت نتائج الدراس
توجػػد رػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػٌن متوسػػط درجػػات أطفػػاؿ رلموعػػة الدراسػػة يف التطبيػػق  -1

القبلػػي ومتوسػػط درجػػامم يف التطبيػػق البعػػدي الختبػػار تشػػخيص صػػعوبات الػػتعلم ككػػل لصػػاحل 
 (. 4.41التطبيق البعدي وذلك عند مستوى)

موعة البعدي الختبار توجد رروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات أطفاؿ رل -6
تشخيص صعوبات التعلم عند مستوى التاكر لصاحل التطبيق البعدي، وذلك عند مستوى 

(4.41 . ) 
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توجد رروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات أطفاؿ رلموعة الدراسة يف تطبيق القبلي  -3
الدراؾ ومتوسط درجامم يف تطبيق البعدي الختبار تشخيص صعوبات التعلم عند مستوى ا

 ( . 4.41لصاحل التطبيق البعدي ، وذلك عند مستوى )
توجد رروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات أطفاؿ رلموعة الدراسة يف تطبيق القبلي  -0

ومتوسط درجامم يف التطبيق البعدي الختبار تشخيص صعوبات التعلم عند مستوى التنظيم 
 ( . 4.41لصاحل التطبيق البعدي وذلك عند مستوى )

توجد رروؽ ذات داللة يف التطبيق القبلي ومتوسط درجامم يف التطبيق البعدي الختبار  -2
تشخيص صعوبات التعلم عند مستوى القدرة اللغووة لصاحل التطبيق البعدي ، وذلك عند 

 ( .4.41مستوى )
توجد رروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات أطفاؿ رلموعة الدراسة يف التطبيق  -2

لي ومتوسط درجامم يف التطبيق البعدي الختبار تشخيص صعوبات التعلم عند مستوى القب
 ( . 4.41القدرة على حل ادلشكالت لصاحل التطبيق البعدي وذلك عند مستوى)

 ( : 2009دراسة الشمريي )-4
 )تشخيص صعوبات التعلم النمائية الشائعة عند أطفال الروضة (

 أجروت ها  الدراسة يف مدونة تعز، وهدرت ها  الدراسة إذل :      
 بناء بطاروة لتشخيص صعوبات التعلم النمائية الشائعة عند أطفاؿ الروضة يف مدونة تعز.  -1
التعرؼ على الفروؽ يف صعوبات التعلم النمائية الشائعة عند أطفاؿ الروضة ورقا لتمييز  -6

 ز . النوع ) ذكور، وإناث( يف مدونة تع
 التعرؼ على صعوبات التعلم النمائية الشائعة عند أطفاؿ الروضة يف مدونة تعز.  -3
 تشخيص صعوبات التعلم النمائية البصروة احلركية عند أطفاؿ الروضة يف مدونة تعز. -0
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( طفال 334بناء برنامج عالجي لعالج الصعوبات النمائية عند أطفاؿ الروضة من )  -2
 ( طفال وطفلة.1679) وطفلة من رلتمع البحث البالغ

 وكانت نتائج الدراسة كاأليت:
%( رقد 23نسبة شيوع صعوبات التعلم النمائية عند أطفاؿ الروضة بشكل عاـ هي ) -1

جاءت الصعوبات النمائية البصروة احلركية أكثر الصعوبات شيوعا وانتشارا عند أطفاؿ 
%( تليها الصعوبات ادلعررية وبلغت 22الروضة يف مدونة تعز حيث بلغت نسبتها )

 %( . 26نسبتها )
( طفل، وطفلة من 163وي صعوبات التعلم النمائية البصروة احلركية )إف عدد األطفاؿ ذ-6

 ( طفل وطفلة . 1679رلموع أطفاؿ رلتمع البحث البالغ عددهم )
( بٌن متوسطات الاكور واإلناث يف 4.42ال توجد رروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )-3

 صعوبات التعلم النمائية . 
 إجراءات البحث

ـ الباحثاف ادلنهج الوصفي باعتبار أف هاا ادلنهج تفرضه طبيعة ها  استخدمنهج البحث:أوال: 
ادلشكلة أكثر من غًن  من ادلناهج، نظرا دلا وورر  هاا ادلنهج من إمكانية التوصل إرل احلقائق 

 الدقيقة، والظروؼ القائمة ادلتعلقة دبوضوع البحث.
ؿ الروضة دبدونة مصراتة تكوف رلتمع البحث من مجيع معلمات أطفاثانياً: جمتمع البحث:

 ( مدارس روضة.9( معلمة موزعٌن على )79والبالغ عددهم )
وعد اختيار العينة بطروقة شلثلة للم تمع األصلي، خطوة أساسية يف مجع ثالثاً: عينة البحث: 

ادلعلومات والبيانات للوصوؿ إذل نتائج دقيقة عن موضوع البحث، وقد بلغ عدد أرراد عينة 
%( من 01، مت اختيارها بالطروقة العشوائية الطبقية النسبية وديثلوف نسبة ) لمة( مع04البحث )

 ( مدارس روضة.9رلموع أرراد اجملتمع األصلي للبحث، موزعٌن على )
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 (1جدول رقم )
 عدد ادلعلمات _ عينة البحث_موزعة على مدارس رياض األطفال
 ت اسػػم الروضػة العدد
3 
2 
2 
0 
3 
11 
3 

 اإلبانة
 ادلستقبلجيل 

 دلسات
 الشهب
 ادلعارؼ

 روضة األمل
 القلم

1 
6 
3 
0 
2 
2 
9 

 الػػػمػػػػػ ػػػػػمػػوع 04

من أجل ربقيق هدؼ البحث مت االعتماد على مقياس جاهز من إعداد  رابعاً: أداة البحث:
 (.6442)عادؿ عبد هللا زلمد(، ادلطبق على البيئة ادلصروة للعاـ اجلامعي )

  وقصد بالصدؽ أف وكوف ادلقياس قادرًا على قياس ما وضع لقياسه.خامسًا : صدق األداة:  
واعتمد الباحثاف الصدؽ الظاهري لألداة، وذلك بعرض ادلقياس  (99,ص2002) الصراف,

( رقرة، وقد مت عرض ادلقياس على رلموعة من احملكمٌن وكاف 24ادلكوف من ) بشكله األورل
بياف  م( أعضاء هيئة التدروس من سلتلف األقساـ بكلية اآلدا ، حيث طلب منه14عددهم )

صحة صياغة وصالحية الفقرات اليت تتمثل يف صعوبات التعلم النمائية ألطفاؿ الروضة من 
دلقياس من احملكمٌن، ويف ضوء توجيهامم مت األخا دبالحظامم وجهة نظر معلميهم، وبعد مجع ا

حيث مت حاؼ بعض  ؛( كنسبة اتفاؽ على صالحية الفقرة%94واعتمد الباحثاف بنسبة)
الفقرات من ادلقياس، ومت تعدول البعض اآلخر من الفقرات، وبالك أصبحت األداة تتصف 
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وبالك أصبحت األداة  )نعم،أحياناً،ال(ذلا مدرج اإلجابة الثالثي و  ؛بصفة الصدؽ الظاهري 
 موزعة على ست رلاالت ( رقرة02نهائية وتكوف من))ادلقياس( بصورته ال

: وقصد به مدى إعطاء االختبار نفس الدرجة أو القيمة لنفس الفرد أو سادساً:ثبـات األداة
حيث مت تطبيق ادلقياس على (, 59, ص1999.) عوض, األرراد إذا ما تكررت عملية القياس

( معلمات، وبعد ذبميع ادلقياس وترمجته إذل درجات وطبقاً 2عينة استطالعية مكونة من )
للمقياس ادلتدرج مث استخداـ معادلة ألفاكرونباخ لالتساؽ الداخلي حلسا  الثبات، حيث 

الكلية واتضح تعتمد ها  ادلعادلة على حسا  مصفورة االرتباط بٌن عبارات ادلقياس والدرجة 
 (.4.966أف قيمػػػػة الثبػػػػػػػػػػػػػات بألفا كرو نباخ=)

مت توزوع استمارات ادلقياس بصورته النهائية على أرراد العينة   سابعاً:التطبيق النهائي لألداة:
( معلمة وقد اعتمد الباحثاف يف توزوع االستمارات )ادلقياس( طروقة االتصاؿ 04البالغ عددها )

حيث أشرؼ الباحثاف على عملية التطبيق، وقمنا بتوضيح أهداؼ ادلقياس وطروقة ادلباشر، 
 .اإلجابة عنه، وطلبنا من أرراد العينة اإلجابة بكل صدؽ وموضوعية عن ادلقياس

للوصوؿ إذل نتائػػج البحث استخدـ الباحثاف الوسػػػػائل اإلحصائية ثامًنا: الوسائل اإلحصائية: 
 اآلتية:

الوزن ادلئوي -2ح                                                       الوسط ادلرج -1  
 
 
 
 
 
 

 



 ةصعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضالعدد  السابع                          -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

11 

 

 عرض النتائج و تفسريىا
 أواًل: عـرض النتائج :

من أجل اإلجابة عن تساؤؿ البحث، والتحقق من أهداره، قاـ الباحثاف باإلجابة عنه والاي 
 ونص على:

 وجهة نظر معلميهم؟. ما صعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضة من
مت تفروغ   ، أو نسبة شيوعها،ومن أجل التوصل إذل معررة صعوبات التعلم النمائية األكثر حدة

كل استبانه من االستبانات ورق بدائلها، وترتيبها حسب أوساطها ادلرجحة، وأوزاهنا ادلئووة رنتج 
 عن ذلك ما ديثله اجلدوؿ اآليت:

(2جدول)   
واألوزان ادلئوية لفقرات االستبانة مرتبة ترتيباً تنازليااألوساط ادلرجحة   

الوسط  الوزن ادلئوي
 ادلرجح

التسلسل  الفقرات
 احلايل

ل التسل
 السابق

 اجملال األول صعوبات االنتباه
صلد  شارد الاهن. عادة ما 2.1 70  2 1 

 2 1 وتشتت انتباهه بسرعة أثناء االستماع أو ادلشاهدة،أو غًنها. 2.13 70.83
 3 6 غًن قادر على الرتكيز ريما وقاؿ أو حيدث أمامه . 1.58 52.5
 4 10 ليس دبقدور  أف وست يب بشكل مناسب للمثًنات البيئية ادلختلفة. 1.28 42.5
 5 8 غالباً ما وتسم باخلموؿ وقلة احلركة . 1.5 50

 6 3 وتميز بالنشاط ادلفرط و االندراعية . 2.03 67.5
قادر على االستمرار يف أداء ادلهاـ ادلختلفة أو استكماذلا .غًن  1.8 60  4 7 
 8 5 ونسحب من ادلواقف و التفاعالت االجتماعية . 1.65 55

 9 9 وصعب عليه االستمرار يف أنشطة اللعب مع اآلخرون . 1.38 45.83
 مدى انتباهه قصًن. 1.53 50.83

 
7 10 
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 اجملال الثاين صعوبات االدراك
 11 10 وعاين من صعوبة يف التنظيم والتفسًن ادلثًنات البصروة. 1.4 46.67
 12 2 عادًة ما وعكس احلروؼ أو األرقاـ عند كتابتها . 1.38 65.83
 13 3 وصعب عليه إدراؾ أوجه الشبه واالختالؼ بٌن ادلثًنات ادلختلفة. 1.78 65.83
 14 1 غالباً ما خيلط بٌن احلروؼ ادلتشاهبة . 2.23 59.17
 15 7 جيد صعوبة يف التاكر البصري .  1.6 34.17
 16 5 وصعب عليه إدراؾ العالقات ادلكانية لألشياء يف الفراغ . 1.7 53.33
 17 4 ال وتمكن من التمييز بٌن األشكاؿ اذلندسية ادلختلفة.  1.73 56.67
 18 9 وواجه مشكالت عدودة يف التنظيم للمثًنات السمعية. 1.43 57.5
 19 8 جيد صعوبة يف إدراؾ التتابع أو التسلسل السمعي . 1.53 47.5

 20 6 وواجه مشكلة يف إتباع سلسله من التعليمات. 1.63 50.83
 صعوبات الذاكرة

 
 اجملال الثالث

 21 6.5 وعاين من مشكالت يف الااكرة السمعية . 1.35 54.17
 22 6.5 تواجهه مشكالت عدودة يف الااكرة البصروة . 1.35 45
 23 2 وواجه مشكلة يف زبزون ادلعلومات اليت حيفظها . 1.75 45

 24 1 جيد صعوبة يف اسرتجاع ادلعلومات ادلختلفة. 1.78 58.33
وواجه صعوبة يف تاكر أمساء الصور و األشكاؿ ادلختلفة اليت شاهدها  1.58 59.17

 . 
3 25 

اليت تعلمها .غًن قادر على تاكر احلروؼ اذل ائية  1.38 45.5  5 26 
 27 4 ال وتمكن من تاكر بعض األحداث القروبة اليت وقعت أمامه  1.43 47.5

 اجملال الرابع صعوبات التفكري
 28 1 جيد صعوبة يف التوصل إذل حل مناسب دلشكلة بسيطة . 2.05 68.33
ا دل ولحق بسيارة ادلدرسة إذورتبك وال وستطيع أف وتصرؼ  1.85 61.67  3.5 29 
غًن قادر على ترتيب أركار  للوصوؿ إذل حل مناسب للغز ادلعروض  1.85 61.67

 عليه .
3.5 30 

ال وتمكن من تركيب ادلكعبات معاً بالقدر ادلعقوؿ من ادلهارات لعمل  1.45 48.33
 الشكل ادلطلو .

6 31 
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 32 5 تركيب أجزاء اللغز معا بشكل مناسب ديثل مشكلة كبًنة له  1.83 60.83
 33 2 عادة ما وكوف لدوه أسلو  واحد ألداء األشياء. 1.88 62.5
 34 7 غًن قادر على التأكد من سالمة حله للمشكلة. 1.2 40

 اجملال اخلامس الصعوبات اللغوية
 35 7 وعاين من تأخر واضح يف النمو اللغوي . 1.48 49.17
 36 10 جيد صعوبة يف االستقباؿ السمعي للمثًنات . 1.25 41.67
 37 9 ال وفهم اللغة ادلنطوقة أمامه بشكل جيد . 1.33 44.17
 38 8 وعاين من صعوبة اإلدراؾ السمعي رال دييز بٌن األصوات ادلتشاهبة . 1.4 46.67
 39 5 جيد صعوبة يف الربط بٌن الصور و األمساء أو ادلزاوجة بينها . 1.53 50.83
 40 2 تصادره العدود من ادلشكالت يف نطق الكلمات ادلختلفة .  1.93 64.17
 41 1 وتحدث بل ل ة أو تأتأة . 2 66.67
 42 4 جيد صعوبة يف التلفظ بالتعليمات اليت تعتمد على مساعه ذلا . 1.63 54.17

 43 6 وصعب عليه تكرار ما مسعه أو النطق به . 1.5 50
اللغووة ادلستعاف هبا يف الفصل زلدودة .غالباً ما تكوف مفرداته  1.8 60  3 44 

 اجملال السادس الصعوبات البصرية احلركية

 45 1.5 وواجه صعوبات متعددة يف ادلهارات البصروة احلركية . 1.63 54.17

 46 3 جيد صعوبة يف ترتيب أدواته أو عند استخدامها أثناء اللعب 1.53 50.83

استخداـ أدوات اللعب .تواجهه مشكلة يف  1.43 47.5  4 47 
 48 1.5 غًن قادر على لصق الصور يف األماكن احملددة ذلا . 1.63 54.17
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 ثانياً: تفسري النتائج:
استنادًا إذل اجلدوؿ السابق سيقـو الباحثاف بتفسًن النتائج اليت توصل إليها البحث حسب  

 اجملاالت الستة وريما ولي توضيح ذلك تفصيالً:
والوزف ( 2)دلا كاف ادلقياس ادلتدرج ادلعتمد يف االستبانة ثالثياً رقد اعتمد الباحثاف الوسط ادلرجح 

دد يف ضوئها درجة ربقق العبارة، رالعبارة اليت وساوي أو 4. 22ادلئوي) ( كنقطة قطع راصلة حيح
ًا لدى ( تعترب متحققة ) أي الصعوبات األكثر انتشارًا وشيوع6وزود وسطها ادلرجح عن )

األطفاؿ( وما وقل عنها تعترب غًن متحققة ) أي الصعوبات أقل انتشارًا ومالحظة لدى 
 .األطفاؿ(

(رقرات، أما عدد الفقرات غًن ادلتحققة بلغ 2بناًء عليه بلغ عدد الفقرات ادلتحققة )    
( 2,6,1)( ادلتحققة وتضح أف العبارة رقم 2( رقرة، وبفحص زلتوى العبارات )06عددها)

( 62(  تنتمي جملاؿ صعوبات اإلدراؾ، أما العبارة )10تنتمي جملاؿ صعوبات االنتبا ، والعبارة )
 ( تنتمي إذل رلاؿ الصعوبات اللغووة.01تنتمي إذل رلاؿ صعوبات التفكًن، والعبارة )

 سوؼ وقـو الباحثاف بتفسًن الفقرات الستة األكثر شيوعاً كاًل حسب اجملاؿ اليت تنمي إليه:
 اجملال األول: جمال صعوبات االنتباه:  

''يتشتت انتباىو بسرعة أثناء االستماع أو ( ادلرتبة األوذل6رقد احتلت الفقرة رقم)  -
( وورجع ذلك إذل عدـ قدرة 94.23( ووزف مئوي )6.13بوسط مرجح ) ادلشاىدة وغريىا''

ى ذلك إذل زلدودوة سعة الطفل على الرتكيز على مثًن معٌن لفرتة زمنية زلدودة كما قد وعز 
 االنتبا  واخنفاض قدرته على االستيعا  أكثر من مثًن يف وقت واحد. 

رقد احتلت ادلرتبة الثانية ''عادة ما جنده شارد الذىن''( اليت تنص على1أما الفقرة رقم )-
( وقد وعزى ذلك إذل زلدودوة قدرته على إدراؾ 94.44( ووزف مئوي )6.41بوسط مرجح )

وله  من أحداث مقارنة بنظروة العادي، كما ديكن إرجاع ذلك إذل سرعته يف رهم ما ودور ح
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 ادلعلومات ادلقدمة إليه أقل من سرعة ادلعلم يف تقدمي ادلعلم لتلك ادلعلومات.
" ادلرتبة الثالثة بوسط مرجح " يتميز بالنشاط ادلفرط و االندفاعية( 2احتلت الفقرة رقم) -
ووعزى ذلك إذل انشغاؿ تفكًن الطالب بأمور أخرى غًن ( 29.42( ووزف مئوي )6.43)

الدرس رمثاًل ماذا سيفعل بعد اخلروج من احلصة، أو إذل أون سياهب اليـو بعد انتهاء الدواـ أو 
 ماذا سيلعب وغًن ذلك.

 اجملال الثاين: جمال صعوبات اإلدراك:  
رتبة األوذل بوسط مرجح ادل غالبًا ما خيلط بني احلروف ادلتشابو"( "10احتلت الفقرة ) -
( وورجح ذلك إذل عدـ قدرة الطفل على التمييز بٌن سلارج 90.19( ووزف مئوي)6.63)

احلروؼ ادلتشاهبة حيث دل وتم تدروبه على النطق الصحيح لتلك احلروؼ رغالبية األطفاؿ 
لى ونطقوف حريف "الكاؼ،القاؼ" وكالك "السٌن،التاء" كما لو كانت متشاهبة، وهاا وعوؿ ع

الوالدون إذ أف تدروب الوالدون الطفل على النطق الصحيح  منا بداوة تقليد  للكالـ وعوؿ عليه 
 بعد ذلك قدرته على النطق السليم و التمييز بٌن احلروؼ ادلتشاهبة نطقاً وكتابًة.

 اجملال الرابع: جمال صعوبات التفكري:  
" ادلرتبة األوذل ب دلشكلة بسيطةجيد صعوبة يف التوصل إىل حل مناس("62احتلت الفقرة )-

( وورجح الباحثاف ذلك إذل تشتت انتبا  الطفل 22.33(، ووزف مئوي )6.42بوسط مرجح )
 شلا وؤدي إذل اخنفاض قدرته على إدراؾ أبعاد ادلشكلة مهما كانت بسيطة.

 اجملال اخلامس: جمال الصعوبات اللغوية:  
( ووزف مئوي 6ادلرتبة األوذل بوسط مرجح )"يتحدث بلجلجة أو تأتأة" (01رقد احتلت ) - 
( وديكن أف ورجع ذلك إذل أف بعض األطفاؿ لدوهم تشتت يف االنتبا  ووتعرضوف 22.29)

وتعرضوف للعقا  سواء من الوالدون أو ادلعلمات كما أف انطواء الطفل على  قددلواقف إحباطية 
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 و تأتأة عند احلدوث .ذل جلل ة إته على االنس اـ مع زمالئه وؤدي نفسه وعدـ قدر 
ويشري الباحثان إىل عدم وجود أو انتشار صعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضة يف 

 اجملاالت اآلتية:
 اؿ الثالث الاي خيتص بصعوبات الااكرة.اجمل -1
 اجملاؿ السادس الاي خيتص بالصعوبات البصروة احلركية. -6

 التوصيات
 البحث يوصى الباحثان:يف ضوء النتائج اليت توصل إليها   
أف متم أقساـ رواض األطفاؿ بالكليات بعمل وتش يع البحوث العلمية وادليدانية احمللية  -1

اليت متم بدراسة وتشخيص وعالج القصور يف بعض االضطرابات األكادديية والسلوكية عند 
 األطفاؿ.

الؿ تورًن أدوات رعاوة األطفاؿ والعمل على الكشف ادلبكر لالضطرابات وذلك من خ -6
 القياس الدقيقة والالزمة للتعرؼ عليهم.

على القائمٌن إعداد الربامج لرواض األطفاؿ ومراعاة اخلصائص النمائية لدى األطفاؿ  -3
 ومشوؿ ادلنهج على ادلهارات قبل األكادديية ألمهيتها يف تطوور تعليمه النظامي مستقبالً.

التعلم لدى األطفاؿ عند التحاقهم بالروضة إعداد كوادر مؤهلة للكشف عن صعوبات  -0
 بقسم رواض األطفاؿ.

عقد دورات دلعلمات الرواض أثناء اخلدمة لتدروبهم على اكتشاؼ جوانب القصور يف  -2
 ادلهارات لدى األطفاؿ.

        تقدمي برامج التوعية األسروة الالزمة يف هاا اجملاؿ، واحلفاظ على التواصل بٌن  -2
 الروضة للعمل على التقليل من الصعوبات اليت تواجه هؤالء األطفاؿ.األسرة، و 
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 ادلقرتحات:
 بناًء على ما سبق من توصيات، وقرتح الباحثاف إجراء البحوث اآلتية:      

دراسة العالقة بٌن صعوبات التعلم النمائية لدى أطفاؿ الروضة وبعض ادلتغًنات  -1
 االقتصادي، واالجتماعي، والثقايف، والعالقات األسروة(.األسروة)ادلعاملة الوالدوة، ادلستوى 

 إجراء دراسة شلاثلة للبحث احلارل على األطفاؿ يف مراحل دراسية أخرى. -6
 إجراء دراسة حوؿ الصعوبات األكادديية لدى أطفاؿ مرحلة الرواض. -3
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 ادلراجع

 أواًل: الكتب: 
دار الكتب : ليبياصعوبات التعلم,األحرش، ووسف، أبو القاسم الزبيدي، زلمد شكر،  -1

 ـ. 6442الوطنية ، 
، الكووت: دار الكتا  احلدوث، القياس والتقومي يف الرتبية والتعليمالصراؼ، قاسم علي،  -6

 ـ. 6446
ار الفكر ، عماف: د3ط رياض األطفال,عدس، زلمد عبد الرحيم، مصلح، عدناف عارؼ، -3

 ـ. 1777للطباعة والنشر والتوزوع، 
، مصر، اإلسكندروة: دار القياس النفسي بني النظرية والتطبيقعوض، عباس زلمود، -0

 ـ. 1777ادلعررة اجلامعية، 
 ـ.6442، عماف : دار ادلسًنة للنشر والتوزوع، صعوبات التعلمملحم، سامي زلمد،  -2
، عماف : دار وائل بطء التعلم وصعوباتونبيل، عبد اذلادي، عمر، نصر هللا، مسًن، اشقًن،  -2

 ـ. 6444للنشر والتوزوع، 
 ثانياً: الدراسات السابقة:

خبش، أمًنة طه، " التعرؼ على تأثًن األلعا  التعليمية يف عالج صعوبات التعلم النمائية  -9
 ـ.  6442معة أـ القرى، مكة ادلكرمة،طروحة دكتورا ، جاألدى أطفاؿ الروضة"، 

طروحة أالشمًني، " تشخيص صعوبات التعلم النمائية الشائعة عند أطفاؿ الروضة"،  -2
 ـ.  6447دكتورا ، اليمن، 

علي، صفاء زلمد،" التعرؼ على تأثًن استخداـ األلعا  التعليمية يف عالج صعوبات  -7
 ـ. 6442دكتورا ، جامعة اسيوط، مصر  طروحةأالتعلم النمائية لدى أطفاؿ الروضة"، 

عواد، أمحد علي، " صعوبات التعلم النمائية اليت تواجه األطفاؿ دبرحلة ما قبل ادلدرسة"، -14
 ـ.1770طروحة دكتورا  ،مصر، أ



 ةصعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضالعدد  السابع                          -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

17 

 

كرمي، ليلي ووسف،" تشخيص القصور يف بعض ادلهارات قبل األكادديية ألطفاؿ   -11
 ـ. 6447طروحة دكتورا ، تعز، أالروضة"، 

 : ثالثاً :اجملالت والدوريات
سليماف، عادؿ عبد هللا زلمد،" قصور بعض ادلهارات قبل األكادديية ألطفاؿ الروضة   -16

، اجمللد 02، العدد اجمللة ادلصرية للدراسات النفسية كمؤثرات لصعوبات التعلم"،
 ـ. 6442، 07 -19اخلامس عشر، صػ 

 رابعاً: االنرتنت:
13-forum.stop55. com \285192.htmi,2010 
10- (WWW.a.luuaany.com/home.php?1a.nguge) 
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