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 الملخص
مستوى مهارات االدراك البصري بين عينة من  تحديد الفروق فيهدفت هذه الدراسة إلى 

طلبة الُمشخصين بصعوبات التعلم القرائية وصعوبات التعلم الحسابية. باالضافة إلى تبيان اثر 
طالبًا  730تضمنت عينة الدراسة   .ة اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة عليهامصاحب

مجموعات رئيسية  3عامًا، انقسمت إلى  12و 7( اناث اعمارهم بين ال331( ذكور و )399)
طالب غير ُمشخص باي اعاقة. والمجموعة الثانية من  100حيث تكونت المجموعة االولى من 

بنسبة  ADHD( ُمشخصين بـ 74( منهم )342التعلم القرائية ) الطلبة الُمشخصين بصعوبات
( 60( منهم )288%  والمجموعة الثالثة الُمشخصين بصعوبات التعلم الحسابية )21.6

%. تم استخدام اختبار مهارات االدراك البصري للكشف عن 20.8بنسبة  ADHDُمشخصين بـ 
موعة االولى من الطلبة العاديين قد حققوا مستوى افراد العينة. واظهرت النتائج ان افراد المج

متوسطات عالمات اعلى بشكل واضح عن االفراد من ذوي صعوبات التعلم في كافة االختبارات 
الفرعية. اما في ما يتعلق بالفروق بين المجموعتين الثانية والثالثة فلم تكن هناك فروق واضحة 

          ختبار اال ان  ظهرت فروق فيفي الدرجة الكلية لال (α>0.01) على مستوى الداللة
تفوق افراد المجموعة الثانية بالمجاالت )العالقات المكانية( درجات االختبارات الفرعية فقد 

)الذاكرة التتابعية( بينما تفوق افراد المجموعة الثالثة بمجاالت رقم )التمييز البصري( )ثبات 
ي المجاالت )الذاكرة البصري( و)الشكل الشكل( )االغالق البصري( ولم يكن هناك فروق ف

وكان اداء مجموعة  .0.05α<مستوى الداللة  علىوالخلفية( بين المجموعتين الثانية والثالثة 
الطلبة الُمشخصين بصعوبات التعلم المحددة والمصاحبة لتشتت االنتباه والفرط الحركة اقل في 

 الدرجة الكلية لالختبار عن باقي المجموعات.  
مهارات االدراك البصري، صعوبات التعلم المحددة، تشتت االنتباه وفرط  ات المفتاحية:الكلم

 الحركة.
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Abstract 
     This study aimed to determine the differences in the level of visual 
perception skills among a sample of students diagnosed with reading 
learning difficulties and arithmetic learning difficulties. In addition to 
showing the effect of accompanying attention deficit hyperactivity 
disorder on it. The sample of the study included 730 students (399) 
males and (331) females, aged between 7 and 12 years, divided into 3 
main groups, where the first group consisted of 100 students who were 
not diagnosed with any disability. And the second group of students 
diagnosed with reading learning difficulties (342), of whom (74) were 
diagnosed with ADHD with a rate of 21.6%, and the third group was 
diagnosed with arithmetic learning difficulties (288), of whom (60) were 
diagnosed with ADHD with a rate of 20.8%. The visual perception skills 
test was used to detect the level of the sample members. The results 
showed that the members of the first group of normal students achieved 
significantly higher average scores than individuals with learning 
difficulties in all sub-tests. As for the differences between the second 
and third groups, there were no clear differences at the significance 
level (α>0.01) in the total test score, but there were differences in the 
scores of the sub-tests, as the members of the second group excelled 
in the domains (spatial relations). ) (sequential memory), while the 
members of the third group excelled in the domains of (visual 
discrimination) (shape stability) (visual closure) and there were no 
differences in the domains (visual memory) and (shape and 
background) between the second and third groups at the level of 
significance And the performance of the group of students diagnosed 
with specific learning difficulties and associated with attention deficit 
hyperactivity disorder was lower in the total test score than the rest of 
the groups. 
Keywords: visual perception skills, specific learning difficulties, attention 
deficit hyperactivity disorder 
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 المقدمة:
قد تكون عملية تقييم الطلبة احد اهم عناصر دائرة عمل الميدان التربوي، فهي الخريطة 

في عملية التخطيط للتدريس واختيار انسب االساليب واالستراتيجيات  التي يستدل بها المعلم
اصة ليس استثناًء؛ فعملية تقييم اداءات الطلبة ذوي التدريسية لتعلم الطلبة. وميدان التربية الخ

االعاقة قد تكون ذات اهمية اكبر نتيجة للفردية التي تميز كل طالب عن االخر من الناحية 
النفسية والجسدية واالكاديمية والسلوكية وغيره. فالطلبة ذوي صعوبات التعلم يختلفون بتقييمهم 

ة ذوي االعاقة السمعية كما يختلف عن الطلبة ذوي التربوي واالكاديمي والنفسي عن الطلب
          (. 2013االعاقة العقلية عن الطلبة المشخصين بتشتت االنتباه وفرط الحركة )الروسان، 

              وبذلك فإن قلة توفير المقاييس واالختبارات المقننة قد يشكل عائقًا للعملية التربوية.
 (2010)الخطيب والحديدي،

د تقييم المهارات االدراكية من اهم المجاالت التي يقوم معلم التربية الخاصة او ويع
اخصائي التأهيل بتقييمها لما لها من أثر على كافة المهارات االخرى وانعكاس على قدرة الفرد 

( وتشير العديد من الدراسات إلى 2014الوظيفية في شتى مجاالت الحياة. )الروسان وكيالني،
هارات االدراكية مرتبطة بالضعف االكاديمي الذي يعاني من  الطلبة ذوي صعوبات ان هذه الم

 ( 2008التعلم المحددة.)الزيات،
وتعتبر فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم من اكثر الفئات التي يواج  العاملون معهم 

في  مشكالت وتحديات في عملية التقييم وتصميم البرامج التربوية الفردية. فهي فئة وصفت
االدب التربوي بانها ضبابية المعالم حيث يصعب على المعلم مهمة تحديد الخصائص الفردية 

 (2018لكل طالب خاصة في ظل عدم توفر ادوات التقييم والطلبة. )الخطيب واخرون، 
ويعود السبب االساسي في صعوبات التعلم المحددة إلى مجموعة من االضطرابات في 

تتمثل في صعوبة في استخدام وتوظيف القدرات السمعية ية التي العمليات النفسية االساس
واللغوية واستخادم االعداد والمنطق الرياضي والتي تنعكس على مجموعات المهارات االكاديمية 
كالقراءة والكتابة والحساب. يقسم االدب فئات صعوبات التعلم إلى فئتين رئيسيتين هما: 

(، )الخطيب واخرون، 2003لتعلم االكاديمية، )الوقف، صعوبات التعلم النمائية وصعوبات ا
(. فصعوبات التعلم النمائية هي تلك المتعلقة بضعف في مهارات االدراك البصري 2018

والسمعي والقدرة على االنتباه و التركيز والتذكر واستخدام اللغة المنطوقة والمحسوسة، بينما 
ضطرابات على المهارات االكاديمية كالقراءة تتعلق صعوبات التعلم االكاديمية بأثر هذه اال

 ,Bradley, R., Danielson)والكتابة والحساب والمعروفة باالدب بصعوبات التعلم المحدد 
L.C. and Hallahan, D.P. 2011)  اما في القراءة ) الديسليكسا( او الكتابة )ديسغرافيا( او

 الحساب )ديسكالكوليا(. 
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تي تؤثر على مستوى االداء االكاديمي لدى لطلبة ذوي ومن المهارات االدراكية ال
صعوبات التعلم هي مهارات االدراك البصري،) الخصاونة، م.، الهرش، ج.، الضمرة، ل.، 

( وهي وظيفة االبصار ومعالجة المعلومات االتية من حاسة البصر، ومن 2016الخوالدة، م.، 
علم الطلبة هي مهارات التمييز البصري اهم مهارات االدراك البصري التي تؤثر على عملية ت

والذاكرة البصرية والعالقات المكانية وثبات الشكل والذاكرة التتابعية ووالشكل والخلفية واالغالق 
حيث ان الضعف في هذه المهارات يعني ضعفًا في قدرة الطالب  (Martin, 2006) البصري.

 ت استخدام االعداد والعمليات الحسابية. على القراءة الصحيحة والكتابة السليمة وتطوير مهارا

وبعتبر اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة من اكثر االضطرابات المصاحبة 
لصعوبات التعلم المحددة لدى االطفال  ويعرف اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة بان  

النتباه اضطراب عصبي نمائي يؤثر يظهر يتمثل بشكل اساسي بضعف في قدرة الفرد على ا
والتركيز على عنصر او مهمة معينة لمدة زمنية باالضافة إلى نوع من السلوك االندافعي 

 .(DSM-V, 2013)ومستوى النشاط المرتفع والمختلف عن مستوى نشاط اقران . 

ويشير الدليل التشخيصي الخامس لإلضطرابات النفسية بأن اضطراب تشتت االنتباه 
% من المجتمع البالغين. ويشير 2.5راد في سن الطفولة و% من االف5وفرط الحركة يصيب 

Jung   إلى ان الطلبة ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة يظهرون  2014في دراست
 ضعفًا في مهارات االدراك البصري مقارنة بأقرانهم. 

وعلى هذا الصعيد هناك مجموعة من الدراسات التي قامت بدراسة الفروق في مجاالت 
دراسة في  Gajreراك البصري بين فئتين من فئات صعوبات التعلم المحددة حيث اجرت االد

تبحث فيها الفروق في مهارات االدراك البصري والتكامل البصري الحركي لدى  2015عام 
االطفال الُمشخصين بصعوبات التعلم واالطفال المتعثرين دراسيًا في المدارس، وتكونت عينة 

 8طالب ذو صعوبات تعلم اعمارهم بين ال 100متعثر دراسيًا و  طالب 780الدراسة من 
وقد اشارت نتائج الدراسة الى ان متوسطات الدرجات الخام للطلبة المشخصين  14وال

بصعوبات التعلم اقل بشكل ملحوظ في مهارات التمييز البصري والعالقات المكانية عن الطلبة 
وعتين اقرب في مهارات الذاكرة البصرية حيث ان تقدير المتعثرين دراسيًا بينما كانت نتائج المجم

متوسط درجات المجموعتين في المقياس كانت اقل من المتوسط مقارنة بالفئة العمرية، ورغم ان 
الدراسة اقتصرت على اختباريين فرعيين هما التمييز البصري والذاكرة البصرية اال ان هناك عدة 

ي صعوبات التعلم يتسمون بالضعف في مهارات االدراك دراسات اتفقت معها في ان الطلبة ذو 
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التي درست الفروق في مهارتي التمييز  2016البصري، حيث تتفق معها دراسة التازي، 
البصري والذاكرة البصرية بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة ذوي متدنيي التحصيل 

اسة قليل نسبيًا اال انها تعطي تصورًا عامًا ورغم ان عينة الدر  12إلى  9المدرسي اعمارهم بين 
عامًا حول خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مهارات االدراك البصري، واجرى 

Pieteurs, 2012  مقارنة بين اداءات الطلبة ذوي صعوبات التعلم الحسابية وبين الطلبة الغير
لبصري، وتكونت عينت  ا-ُمشخصين باي اعاقة في مهارات االدراك البصري واالدراكي الحركي

طالب من غير ذوي االعاقة. حيث اظهر الطلبة ذوي  109طالبًا ذو صعوبة حساب و 39من 
صعوبات التعلم الحساب متوسط اداء اقل بشكل ملحوظ عن الطلبة من غير ذوي اإلعاقة، كما 

اذا ماكان ضعف اإلدراك البصري شائعًا في كل من  (Cheng, et al, 2018)بحثت دراسة 
طالب من الصف الثالث إلى الخامس،  1142عوبات القراءة وصعوبات الحساب على ص

واظهرت نتائج الدراسة ان كال من صعوبات القراءة وصعوبات الحساب وحاالت الصعوبات 
 القرائية، اتسمت بضعف في مهارات اإلدراك البصري. -المشتركة الحسابية

ن ببحث الفروق بين الطلبة ذوي وبناء على ما تقدم في عدة دراسات قام الباحثو 
صعوبات التعلم سواء في الحساب او القراءة وبين الطلبة الغير ُمشخصين باي اعاقة او بطلبة 
متأخرين دراسيًا السباب ال تتعلق بصعوبة تعلم او اعاقة. وقد اشارت غالبية البحوث إلى ان 

ة العاديين الغير مشخصين باي هناك فرق بين مستويات اداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلب
اعاقة، مما جعل من المسلمات ان الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في مهارات االدراك 
البصري، اال ان ايًا من الدراسات لم يقارن بين مهارات االدراك البصري بين الفئات المحددة في 

هذه الدراسات ركزت بشكل صعوبات التعلم وفي صعوبات القراءة وصعوبات الحساب. كما ان 
اكبر على مهاراتي التمييز البصري والذاكرة البصرية وبشكل اقل على مهارة العالقات المكانية، 
مع ان هناك العديد من المهارات االخرى التي قد ينعكس الضعف فيها على اداء الطالب 

لذاكرة البصرية االكاديمي مثل مهارات االغالق البصري والشكل والخلفية وثبات الشكل، وا
التتابعية، في هذه الدراسة يقوم الباحثان بمقارنة نتائج تطبيق مقياس االدراك البصري بإختبارات  
الفرعية السبعة وهي: التمييز البصري، الذاكرة البصرية، العالقات المكانية، ثبات الشكل، الشكل 

لبة ذوي صعوبات التعلم القراءة والخلفية، الذاكرة التتابعية واالغالق البصري بين عينة من الط
والطلبة ذوي صعوبات التعلم في الحساب، وهو ما يعد استكمااًل للجهود البحثية في مجال 

 االدراك البصري لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم.  
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فقد قرر الباحثان في هذه الدراسة بحث مستويات مهارات االدراك وبناء على ما تقدم 
طلبة ذوي صعوبات التعلم بهدف تحليل احتياجاتهم وجوانب قوتهم البصري لدى عينة من ال

كمجموعة وتبيان في حال وجود فروق بين الطلبة حسب نوع صعوبة التعلم التي يواجهوها واثر 
 التشخيص المصاحب لتشتت االنتباه وفرط الحركة على مستوى هذه المهارات. 

 مشكلة الدراسة واسئلتها: 
م برنامج تربوي فردي خاص بكل طالب ُملتحق لدي  في غرفة ان سعي المعلم نحو تصمي

المصادر ُيلزم علي  ان يكون على اطالع بمستوى مهارات الطالب في العديد من الجوانب 
(. ومن الواضح ان الطلبة ذوي صعوبات التعلم 2014النفسية واالكاديمية واالدراكية )البحيري، 

ى مهارات اقل نمائيًا عن االفراد الغير مشخصين الملتحقين في غرف المصادر يمتلكون مستو 
 .Bakken, J.P., Obiakor, F.E.  and Rotatori, A.F) في مجاالت االدراك البصري

وهو ما يوجب على ملعم غرفة المصادر ان يضع ل  اعتبارًا في عملية تقييم الطلبة  (2013
احث بتقييم مجموعة من الطلبة ذوي ووضع الخطة التربوية الفردية. لذا في هذه الدراسة قام الب

صعوبات التعلم في االردن بهدف الكشف عن خصائص مهارات االدراك البصري لديهم. وكانت 
 اسئلة الدراسة كما يلي:

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستوى اداء مجموعة الطلبة الغير ُمشخصين  .1
 باي اعاقة وبين مجموعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟ 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء مجموعة الطلبة ذوي صعوبات  .2
 القراءة وبين مجموعة الطلبة ذوي صعوبات الحساب؟ 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء مجموعة الطلبة ذوي صعوبات  .3
بة ذوي صعوبات التعلم الغير مصاحب لتشتت االنتباه وفرط الحركة وبين مجموعة الطل

 التعلم المصاحب لتششت االنتباه وفرط الحركة؟ 
 أهمية الدراسة:

 تقسم أهمية الدراسة الى قسمين:
 األهمية النظرية: 

سد ثغرة ادبية في المكتبة العربية االردنية بمجال فروق مستويات مهارات االدراك 
ددة وتأثيرها على تعلمهم، البصرية لدى التشخصيات الدقيقة للطلبة ذوي صعوبات التعلم المح

والعمل على تزويد البحوث المستقبلية في مجال المهارات االدراكية البصرية بمعلومات مفصلة 
 حول اداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحددة وعالقتها بتشتت االنتباه وفرط الحركة.
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 األهمية التطبيقية: 

لتعليمي والتأهيلي على فهم خصائص تساعد هذه الدراسة العاملين في المجال التربوي وا
االدراك البصري لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتسليط الضوء على المجاالت التي قد يحتاج 

توضح لنا الدراسة عمق اثر مصاحبة اضطراب تشتت االنتباه الطالب فيها إلى تقوية وتدريب، و 
لبة ذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة على مستوى المهارات االدراكية البصرية لدى الط

المحددة، حيث يمكن اعتبار نتائج الدراسة كمؤشرات اولية يلجأ لها المعلم في عملية الكشف عن 
 الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف العادي.

 اهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى:

ة الغير هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستوى اداء مجموعة الطلبالتعرف اذا كان  .1
 ُمشخصين باي اعاقة وبين مجموعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

التعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء مجموعة الطلبة ذوي  .2
 صعوبات القراءة وبين مجموعة الطلبة ذوي صعوبات الحساب.

جموعة الطلبة ذوي التعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء م .3
صعوبات التعلم الغير مصاحب لتشتت االنتباه وفرط الحركة وبين مجموعة الطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم المصاحب لتششت االنتباه وفرط الحركة.

 حدود الدراسة:
 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود االتيه: 

لطلبة ذوي صعوبات اقتصرت على الطلبة الغير ُمشخصين باي اعاقة، ا: الحدود البشرية .1
وعلى ومجموعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم  القراءة والطلبة ذوي صعوبات التعلم الحسابية

 .المحددة المصاحبة لتشتت االنتباه وفرط الحركة
والفصل الدراسي الثاني  2019/2020الفصل الثاني من العام المدرسي  الحدود الزمانية: .2

 .2020/2021للعام المدرسي 
تم اختيار المدارس التي خضع افرادها للتقييم بشكل عشوائي من اقليم  مكانية:الحدود ال .3

 الوسط والشمال والجنوب للمملكة األردنية الهاشمية. 
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 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية: 
هي عملية تنظيم وتفسير المعلومات البصرية وادراك  مهارات المعالجة البصرية:

دة، تبدأ بمرحلة ايصال المعلومات البصرية واإلنتباه لها ثم التعرف عملية معق معانيها، وهي 
 السابقة. وهي مهارات ضرورية في عملية التعلم خاصة اكتساب  عليها وربطها بالمعارف 

وتشمل مهارات المعالجة البصرية كل من مهارات التمييز  مهارات القراءة والكتابة والحساب. 
البصرية المكانية، الشكل والخلفية واإلغالق البصري  القات البصري، الذاكرة البصرية، الع

  (Martin, 2006), (Zhou, 2015)  ، على انها الدرجات التي يتحصل عليها وتعرف اجرائي :
 (. TVPS-3 ) الطالب من خالل إختبار مهارات المعالجة البصرية 

النفسية االساسية  على انها اضطراب في واحدة او اكثر من العمليات صعوبات التعلم:
المتعلقة بفهم واستعمال اللغة المكتوبة او المنطوقة والتي تتمثل في عدم القدرة على االستماع 
والتفكير والكالم والقراءة والكتابة والتهجئة والحساب. على ان ال يشتمل على الطلبة الذين تعود 

ية او التخلف العقلي إو مشاكلهم التعليمية إلى اإلعاقات البصرية او السمعية او الحرك
هم ويعرفه الباحث إجرائيا: (، 2018إضطرابات انفعالية او الحرمان البيئية. )الخطيب وأخرون، 

الطلبة الملتحقين في غرف المصادر بموجب المعايير واإلختبارات المعتمدة من قبل وزارة التربية 
لى الصف الخامس.   والتعليم األردنية، من الصف الثاني وا 

            هي عملية انتقاء وتنظيم وربط المعلوماتف مهارات المعالجة اإلدراكية: تعري
               القادمة من الحواس وهي مكونة من اربع عناصر رئيسية اولها التمييز، وهي القدرة 
على تبيان الفروق بين المعلومات الواردة، يليها المعالجة وهي القدرة على تحويل المعلومات 

           واردة إلى لغة داخلية مفهومة، ثم الذاكرة وهي القدرة على استرجاع ما سبق تخزين ال
من معلومات، واخيرًا اإلستيعاب وهي القدرة على ربط المعلومات الجديدة بالخبرات والمعتقدات 

 (Priyadarshi, et al, 2012)السابقة. 

 الطريقة واالجراءات: 
 مجتمع وافراد الدراسة:

مجتمع العينة في هذه الدراسة طلبة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم من عمر ضم 
، غير مشخصين بأي اضطراب 2021/ 2020سنة، خالل العام الدراسي  12سنوات إلى  7

 عصبي أو عقلي أو نفسي أو حسي بخالف صعوبات التعلم القرائية والحسابية.
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 عينة الدراسة: 
( طالب غير مشخص باي 100ثة مجموعات  األولى: )انقسمت العينة إلى ثال

( طالب مشخص بصعوبات تعلم الحساب 288اضطراب أو اعاقة، المجموعة الثانية: )
( طالب ُمشخصين باضطراب تشتت االنتباه وفرط 60والملتحق بغرفة مصادر تعليمية منهم )

التعلم القرائية  ( طالب مشخص بصعوبات342%، المجموعة الثالثة: )20.8الحركة بنسبة 
( طالب ُمشخصين باضطراب تشتت االنتباه وفرط 74والمتلحق بغرفة مصادر تعليمية منهم )

%، وقد تم اخذ موافقات اولياء االمور لكافة افراد العينة. واستثناء أي فرد لم 21.6الحركة بنسبة 
عاقة. غير حاصل على تقرير تشخيص معتمد يثبت تشخصي  من ضمن عينة الطلبة ذوي اال

 ( توضيح لتوزيع أفراد العينة:1في الجدول التالي رقم )
 (: توزيع أفراد المجموعة االولى: الطلبة الغير ُمشخصين باي اضطراب او اعاقة:1)الجدول رقم

 المجموع اناث ذكور االقليم/ الجنس
 57 24 33 اقليم الوسط
 24 8 16 اقليم الشمال
 19 11 8 اقليم الجنوب
 100 43 57 المجموع

 (: توزيع أفراد العينة للطلبة ذوي اإلعاقة حسب الفئة العمرية.2الجدول رقم )
العمر/ نوع 
 صعوبة التعلم

RLD  MLD المجموع 
 اناث ذكور اناث ذكور

7 41 23 25 30 119 
8 44 20 20 31 115 
9 46 16 20 27 109 
10 25 22 17 30 94 
11 29 22 19 23 93 
12 34 20 22 24 100 

 630 المجموع الكلي 288 342 المجموع
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 اإلجراءات:
تم تحديد العينة باألسلوب الطبقي العشوائي وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث تم تقسيم مناطق 
المملكة إلى ثالثة أقاليم )شمال، وسط، وجنوب(، وتم تقسيم كل أقليم الى ثالث مناطق، وتم 

ئمة ثم ترقيم كل مدرسة، وتقسيم القائمة الى حصر غرف المصادر التابعة لكل منطقة بقا
نصفين، نصف تم اختيار المدارس ذات الترقيم الفردي، ومن النصف االخر تم اختيار المدارس 

 ذات الترقيم الزوجي.  
تم وضع مجموعة من الشروط لكي يتم اعتماد الطلبة المفحوصين في هذه الدراسة وهي 

 كما يلي: 
 المر.الموافقة الخطية من ولي ا . أ

ان يكون المفحوص ُمشخصًا بشكل منفصل بصعوبات تعلم القراءة أو الحساب حيث تم  . ب
 استبعاد األفراد الذين كانوا مشخصين بصعوبات تعلم القراءة والحساب بشكل مشترك. 

 أن يتلقى أو تلقى المفحوصين خدمات غرفة المصادر في اي مرحلة دراسية.   . ت
ربية الخاصة لمدة سنة على االقل خالل الثالث سنوات استمرارية تلقي الطالب لبرامج الت . ث

 السابقة.
 :ادوات الدراسة

 مقياس مهارات اإلدراك البصري:
وصف اإلختبار: يقدم إختبار المعالجة البصرية معلومات تفيد الفاحص في أن ُيَكِون 
تصور مفاهيمي شمولي ومفصل حول قدرات الطالب اإلدراكية  البصرية من خالل تحليل 

نتائج التي يحققها المفحوص على االختبار، وهو ما يعطي مؤشرًا لنوع التعليم العالجي الذي ال
يحتاج  الطالب. ويضم اإلختبار رسومات خطية باللونين االبيض واالسود كمثيرات بصرية 
للمهمات اإلدراكية  البصرية، وهذه الرسومات مقدمة من خالل كتيب، ومعروضة على هيئة 

من متعدد،  وتكون استجابة الطالب صوتية شفهية )يخبر الطالب باإلجابة أسئلة إختيار 
الصحيحة من خالل قول رقم اإلجابة المختارة(، أو من خالل اإلشارة إليها. يتكون اإلختبار من 
اإلختبارات الفرعية التالية: ) التمييز البصري، الذاكرة البصرية، العالقات المكانية، ثبات الشكل، 

لتتابعية، الشكل والخلفية، اإلغالق البصري( موزعة على ثالثة أبعاد رئيسية هي الذاكرة ا
)المعالجة االساسية، المعالجة التتابعية، المعالجة المعقدة(. ولم يقم الباحث بارفاق نماذج الفقرات 

 التزامًا بحقوق النشر الخاصة بالمقياس. 



 أيمن عودهأ/              مستوى مهارات االدراك البصري
 ده الناطورميا د/       
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: يقيس اإلختبار قدرة المفحوص على (DIS)اإلختبار الفرعي األول: التمييز البصري  .1
تمييز خصائص الشكل كاللون والحجم واإلتجاه، حيث ُيعرض على المفحوص شكاًل ثم 

 يطلب من  أن يشير الى الشكل المطابق ل  من بين مجموعة من األشكال.
: يقيس هذا اإلختبار قدرة المفحوص (MEM)اإلختبار الفرعي الثاني: الذاكرة البصرية  .2

رف على الشكل المطلوب بعد فترة زمنية قصيرة، حيث يقوم الفاحص بعرض على التع
شكل على المفحوص لمدة خمس ثواني، وبعد أن يقلب صفحة الشكل ُيطلب من 
المفحوص االشارة إلى الشكل الذي عرض علي  قبل لحظات من بين مجموعة من 

 االشكال المختلفة في ثبات الحجم واالتجاه والتفاصيل. 
: في هذه اإلختبار الذي يقيس قدرة (SPA)الفرعي الثالث: العالقات المكانية  اإلختبار .3

المفحوص على تحديد الفروق بين الخصائص المكانية والتي يتوجب على المفحوص أن 
يقوم  بتحديد الشكل المختلف من بين مجموعة متشابهة من االشكال وقد يكون االختالف 

 اللون أو الحجم أو الزواية. في اي من خصائص الشكل كاالتجاه أو 
: يقيس هذا اختبار قدرة الفرد على ايجاد (CON)اإلختبار الفرعي الرابع: ثبات الشكل  .4

الشكل المطلوب رغم اختالف بعض التفاصيل كاالتجاه والحجم أو كأن يكون جزءًا من 
ُكل. حيث يقوم الفاحص بعرض الشكل مع االختيارات ويطلب من المفحوص أن يقوم 

 شارة الى االختيار الذي يحتوي ذات الشكل بغض النظر عن اتجاه  أو حجم . باال
: يقيس هذا اإلختبار قدرة المفحوص (SEQ)اإلختبار الفرعي الخامس: الذاكرة التتابعية  .5

على استدعاء األنماط البصرية التي تعرض أمام ، حيث ُيعرض على المفحوص أنماط 
ثواني لحفظهاـ وبعد أن يقلب الفاحص  5عدد، وُيعطى من أشكال هندسية منفصلة متزايدة ال

 الصفحة على المفحوص أن يشير الى الشكل الذي رأه مراعيًا ترتيب النمط الصحيح.   
: ويقيس هذا اإلختبار قدرة الفرد على (FGR)اإلختبار الفرعي السادس: الشكل والخلفية  .6

ض الشكل المطلوب على الفصل بين الشكل والخلفية التي يقع عليها، حيث يتم عر 
المفحوص ويطلب من  اإلشارة إلى الشكل المطابق ل  من بين مجموعة من األشكال 

 المختلفة بتفاصيل الشكل وتتشاب  بالخلفية.  
: يقيس إختبار اإلغالق البصري قدرة (CLO)اإلختبار الفرعي السابع: االغالق البصري  .7

ط. حيث يعرض على المفحوص شكل الفرد على رصد الشكل الكلي من خالل أجزاءه فق
كامل ويطلب من  مطابقت  باالشارة مع الشكل الصحيح من بين اختيارات غير مكتملة 

 الشكل.   
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 دالالت الصدق والثبات لإلختبارات: 
 أواًل: داللت صدق مقياس المعالجة البصرية:

في  والمستخدم (TVPS-3)تم التحقق من دالالت الصدق لمقياس المعالجة البصرية 
 هذه الدراسة بثالث انواع من الصدق هي:

 صدق المحتوى:
تم اختيار فقرات اإلختبار من النسخ السابقة، وتراعي تدرج الصعوبة من السهل الى 
الصعب، وبعد ان تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية، تم االبقاء على فقرات االختبار كما 

 ة. هي، ولم يكن هناك حاجة إلضافة فقرات جديد
 :صدق المحك

و كان معامل  VMI-5و مقياس TVPS-3تم استخراج معامل االرتباط بين المقياس 
على االختبار الفرعي  )0.67)حيث حقق معامل ارتباط   (0.50)على االختبار الكلي  االرتباط

(VMI Visual) على االختبار الفرعي  (0.35)و(VMI Motor) . 
 :صدق البناء

 تبار عدة افتراضات عند استخدام مقياس المعالجة البصرية وهي: تم االخذ في عين االع
أواًل: العمر الزمني: حيث تتطور مهارات المعالجة البصرية مع تقدم عمر الفرد، فيجب 
ان يكون هناك عالقة ايجابية بين ارتفاع مستوى االداء على المقياس مع التقدم بالعمر لدى 

 القة بين اداء الطالب مع العمر الزمني:( الع 3الطلبة. ويظهر الجدول رقم ) 
 ( بيين متوسط عالمات االفراد الغير ُمشخصين بأي اعاقة وفقًا للعمر الزمني3جدول )

التمييز  العمر
 البصري

الذاكرة 
 البصرية

العالقات 
 المكانية

ثبات 
 الشكل

الذاكرة 
 المتتابعة

الشكل 
 والخلفية

االغالق 
 البصري

مجموع 
 الدرجات

7 7.83 8.61 9.00 6.78 9.28 7.72 7.16 56.39 
8 9.79 9.84 9.84 7.26 10.63 8.47 8.05 63.89 
9 10.61 10.50 11.17 9.22 11.28 9.44 9.27 71.50 
10 11.53 11.07 11.67 9.73 12.07 9.60 10.20 75.87 
11 12.35 12.06 12.71 10.35 12.59 10.41 10.47 80.94 
12 13.54 12.69 13.23 11.54 13.31 10.77 11.23 86.31 
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ثانيًا: الحاالت الخاصة: يجب ات يحقق الطلبة ذوي اإلحتياجات التعلمية الخاصة مثل 
صعوبات التعلم درجات اقل على المقياس، حيث اظهرت نتائج اداء عينة من الطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم ان هناك فروق احصائية كبيرة بينهم وبين الطالب من دون تشخيص. 

 يًا: دالالت ثبات مقياس المعالجة البصرية:ثان
من خالل االساليب  (TVPS-3)تم التحقق من دالالت ثبات اختبار المعالجة البصرية    
 التالية:

االتساق الداخلي: لتحديد االتساق الداخلي لفقرات االختبار، تم حساب معامل الفا كرونباخ، 
ستخدام التجزئة النصفية من خالل استخراج معامل لكل اختبار فرعي، ولألختبار كاماًل، كما تم ا

إلى  0.77االرتباط بين الفقرات الزوجية والفقرات الفردية. وكان معامل الفا كرونباخ لالختبار بين 
(. 4على االختبار كاماًل وهو ما يظهر في الجدول رقم ) 0.97على االختبارات الفرعية و 0.90

ون كانت معامالت االرتباط على االختبارات الفرعية بين برا -بينما بإستخدام معامل سبيرمان
 (. 5كما هو مبين في الجدول رقم ) 0.95إلى  0.89

 ( الوسط الحسابي ومعامل كرونباخ الفا ومعامل االستقرار 4جدول رقم )

 بتطبيق االختبار واعادته.

االنحراف  الوسط الحسابي االختبار
كرونباخ  عدد الفقرات المعياري

 الفا
ختبار اال

 واعادت 
 0.90 0.85 16 2.744 5.31 التمييز البصري
 0.88 0.83 16 2.453 5.32 الذاكرة البصرية
 0.91 0.82 16 2.404 5.90 العالقات المكانية
 0.86 0.78 16 2.111 4.16 ثبات الشكل

 0.84 0.90 16 3.190 5.39 الذاكرة التتابعية
 0.81 0.77 16 1.938 4.36 الشكل والخلفية
 0.88 0.83 16 2.344 5.05 االغالق البصري

 0.90 0.97 112 15.926 34.84 الكلي
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معامل االستقرار: لتحديد معامل االستقرار لإلختبار تم استخدام اسلوب االختبار واعادة 
يومًا، كان معامل ارتباط االستقرار بين  21االختبار، وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين 

وهو  0.91إلى  0.84حيث تراوح معامل اإلستقرار لإلختبارات الفرعية بين  0.90 التطبيقين ككل
 (4ما يظهر في جدول رقم ) 
 براون لالختبارات الفرعية: -( يبين معامالت ارتباط بيرسون 5جدول رقم )

مجموع 
 االختبارات

التمييز 
 البصري

الذاكرة 
 البصرية

العالقات 
 المكانية

ثبات 
 الشكل

الذاكرة 
 بعيةالتتا

الشكل 
 والخلفية

االغالق 
 البصري

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

.952** .938** .947** .893** .943** .915** .943** 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة
N 100 100 100 100 100 100 100 

 اجراءات الدراسة: 
االدراك البصري، حيث قام الباحثان بعقد مقيميين اثنين على تطبيق اختبار  4م تدريب ت .1

ورشة عمل )نظري وعملي( لمدة يومين، وقام بتطبيق االختبار على فرد راشد مشارك في 
% من جلسات التقييم، ومتابعة باقي الجلسات من  10ورشة العمل، واشرف الباحثان على 

 خالل تسجيالت الفيديو. 
بحث العلمي لوزارة التربية والتعليم الحصول على كتاب تسهيل المهمة من عمادة ال .2

ومديريات التربية الخاصة في اقليم الشمال والوسط والجنوب، وذلك للوصول إلى العينة 
 .وتطبيق اإلختبارات

 730تحديد العينة العشوائية للمدارس، ثم تحديد العينة العشوائية اللطلبة البالغ عددهم  .3
 .طالب

راء المدارس، والتوج  للمدارس لتطبيق االختبارات الحصول على الموافقات الالزمة من مد .4
مع الحرص على تبليغ المفحوصين ان نتائج االختبار لن تستخدم إال في اطار البحث 

  .العلمي
فرز الطلبة الُمشخصين بإضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة المصاحب لصعوبات التعلم  .5

 وذلك لتهيئة غرف االختبار الخالية من المشتتات.
طبيق اختبار االدراك البصري على المفحوص في غرفة المصادر او في غرفة خالية من ت .6

 المشتتات. 



 أيمن عودهأ/              مستوى مهارات االدراك البصري
 ده الناطورميا د/       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تجميع نتائج االختبارات ومناقشة المطبقين حول اجراءات التطبيق واعداد النتائج للتحليل  .7
  .االحصائي

ص ادخال البيانات حاسوبيًا، ومعالجتها احصائيًا لإلجابة عن اسئلة الدراسة واستخال .8
 النتائج، ثم مناقشة النتائج، والخروج بالتوصيات.

 منهجية الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي المقارن، وذلك لمالءمت  لطبيعة البحث الذي هدف إلى 
ايجاد الفروق في مستوى اداء مهارات االدراك البصري بأبعاده السبعة )التمييز البصري، الذاكرة 

بات الشكل، الذاكرة التتابعية، الشكل والخلفية، االغالق البصري( البصري، العالقات المكانية، ث
 بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم القراءة والطلبة ذوي صعوبات الحساب.  

 التحليل االحصائي:
 SPSSالجراء التحليالت االحصائية للدراسة تم استخدام برنامج الرزم االحصائية 

ن نتائج الطلبة على اختبار مهارات االدراك البصري، لمعالجة البيانات التي تم استخراجها م
حيث تم احتساب متوسطات الدرجات الخام واحتساب الفروق بين المجموعات من خالل اختبار 

(T .لالجابة عن اسئلة الدراسة ) 
 النتائج والمناقشة:

 متوسطات درجات مجموعات العينة على اختبار مهارات االدراك البصري: 
 (:6لى الطلبة العاديين من غير ذوي االعاقة جدول رقم )المجموعة االو 

المجموعت7ت6ت5ت4ت3ت2ت1العمر / االختبار

77.838.619.006.789.287.727.1756.39

89.799.849.847.2610.638.478.0563.89

910.6110.5011.179.2211.289.449.2871.50

1011.5311.0711.679.7312.079.6010.2075.87

1112.3512.0612.7110.3512.5910.4110.4780.94

1213.5412.6913.2311.5413.3110.7711.2386.31

ت تبارات متوسطا فرعية االخ 10.9410.8011.279.1511.539.409.40434.9ال

العاديين

 



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
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 (:7المجموعة الثانية الطلبة ذوي صعوبات التعلم القرائية جدول رقم)

ت7ت6ت5ت4ت3ت2ت1العمر / االختبار

75.464.744.805.203.804.155.2833.43

86.215.235.755.633.965.086.3538.21

96.185.886.396.244.206.066.5141.47

107.336.286.897.335.066.256.5845.72

117.336.437.627.626.077.077.1049.24

129.336.957.608.236.077.498.7954.47

6.975.926.516.714.866.026.7743.76متوسطا االختبارات الفرعية

متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات قراءة 

 
 (:8المجموعة الثالثة الطلبة ذوي صعوبات التعلم الحسابية جدول رقم)

جموعت7ت6ت5ت4ت3ت2ت1العمر / االختبار  م

73.855.196.483.885.235.443.4633.52

84.746.026.984.846.075.744.4038.79

95.146.707.956.036.516.224.5743.11

105.836.978.256.897.146.445.4246.94

115.977.778.657.167.557.005.8749.97

126.558.189.368.097.798.366.8855.21

5.356.817.946.156.716.535.1044.59متوسطا االختبارات الفرعية

متوسطات درجات الطلبة صعوبات حساب 

 
باه وفرط الحركة المجموعة الرابعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحددة المصاحبة لتشتت االنت

 (:9جدول رقم )

المجموعاالختبار7االختبار6االختبار5االختبار4االختبار3االختبار2االختبار 1العمر/ االختبار

74.104.515.034.693.483.001.8126.62

84.835.215.585.333.563.732.9631.21

95.315.285.935.934.073.703.5233.74

105.865.686.367.054.914.914.3639.14

116.315.557.177.435.794.864.6841.79

127.196.377.598.075.845.865.7346.65

5.605.436.286.424.614.343.84متوسط االختبارات الفرعية

الطلبة ذوي صعوبات التعلم المشتركة مع تشتت االنتباه وفرط الحركة

 



 أيمن عودهأ/              مستوى مهارات االدراك البصري
 ده الناطورميا د/       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هل هناك فروق دالة احصائيًا في مستوى مهارات االدراك البصري السؤال االول: 
بين الطلبة من غير ذوي االعاقة وبين الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحددة على مستوى 

 ؟0.05α<الداللة 

اء على اختبار مهارات اشارت نتائج الدراسة الحالية ان هناك فروق بين مستويات االد 
           االدراكي البصري لصالح طلبة المجموعة االولى )الطلبة من غير ذوي االعاقة( والتي
               كانت اعلى من اداء طلبة المجموعتين الثانية)الطلبة صعوبات التعلم القراءة( والثالثة 

                ق مع دراسة كل من )الطلبة ذوي صعوبات تعلم الحساب(،  وهذه النتيجة تتواف
(cheng, 2019 ،ان هناك عالقة بين ضعف مهارات االدراك البصري 2018( و)التازي )

 وبين صعوبات التعلم المحددة. 

هل هناك فروق دالة احصائيًا في الدرجة الكلية لمستوى اداء مهارات االدراك السؤال الثاني: 
ئية والطلبة ذوي صعوبات التعلم الحساب على مستوى البصري بين ذوي صعوبات التعلم القرا

 ؟0.01α<الداللة 

 12إلى  7بعد استخراج متوسطات الدرجات الخام وتوزيعها على الفئات العمرية من 
سنة لكال المجموعتين ومقارنة العالمة الكلية لالختبار، تبين ان  ال توجد فروق ذات داللة 

اك البصري بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم القراءة احصائية في مستوى اداء مهارات االدر 
اال ان  وبتحليل الفروق . (α>0.01)والطلبة ذوي صعوبات التعلم الحساب على مستوى الداللة 

بين المجموعتين الثانية والثالثة في كل من االختبارات الفرعية السبعة تبين وجود فروق 
             ة الثانية بالمجاالت )العالقات المكانية(واختالفات في االداء؛ فقد تفوق افراد المجموع

            )الذاكرة التتابعية( بينما تفوق افراد المجموعة الثالثة بمجاالت رقم )التمييز البصري(
)ثبات الشكل( )االغالق البصري( ولم يكن هناك فروق في المجاالت )الذاكرة البصرية( 

 . 0.05لة و)الشكل والخلفية( على مستوى الدال



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  فرباير – الثاني العدد  – 38اجمللد  267

رررر   

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء مجموعة الطلبة السؤال الثالث: 
ذوي صعوبات التعلم الغير مصاحب لتشتت االنتباه وفرط الحركة وبين مجموعة الطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم المصاحب لتششت االنتباه وفرط الحركة؟ 

ذات داللة احصائية على مستوى  اشارت نتائج الدراسة إلى ان  هناك فروق
في  متوسطات االداء على اختبار مهارات االدراك البصري والتي كانت لصالح  0.05α<الداللة

مجموعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحدد الغير مصاحبة لتشتت االنتباه وفرط الحركة الذين 
ي، وهذه النتيجة تتوافق تحصلوا على مستوط درجات اعلى على اختبار مهارات االدراك البصر 

 (. Gajre, 2015مع دراسة )

 مناقشة النتائج: 
( نرى ان نتائج هذه الدراسة تعكس 1من خالل التحليل البصري المبدي للشكل رقم )

ضرورة ايالء مهارات االدراك البصري االهتمام الالزم نظرًا الرتباطها الوثيق بتشخيص الطلبة 
لنتائج إلى ان مستوى اداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم اقل ذوي صعوبات التعلم، حيث اشارت ا

بفارق واضح عن الطلبة من غير ذوي االعاقة، وهو ما يشير إلى ضرورة تضمين مجال فرعي 
 خاص بمهارات االدراك البصري عند تصميم البرنامج الفردي للطالب ذوي صعوبات التعلم.

 (1الشكل )

 



 أيمن عودهأ/              مستوى مهارات االدراك البصري
 ده الناطورميا د/       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بين   α<0.01الة احصائيًا على مستوى الداللة وعلى الرغم من ان  ال توجد فروق د
اداء مجموعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم القراءة واداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم القراءة، اال 

           مجموعتين الثانية والثالثة في كل من االختبارات الفرعية ان  بتحليل االداءات البصري لل
              ت في االداء؛ فقد تفوق افراد المجموعة الثانية بالمجاالتالسبعة تبين وجود فروق واختالفا

)العالقات المكانية( )الذاكرة التتابعية( بينما تفوق افراد المجموعة الثالثة بمجاالت رقم )التمييز 
البصري( )ثبات الشكل( )االغالق البصري( ولم يكن هناك فروق في المجاالت )الذاكرة 

 (:2والخلفية( والذي يظهر في الشكل ) البصرية( و)الشكل
 (2الشكل )

 
وهو ما قد يعكس نوعًا من خصوصية كل تشخيص دقيق لصعوبات التعلم عن االخر، 
والذي قد يوفر على المعلمين واالخصائيين التأهيليين الوقت والجهد في تصميم البرامج الفردية 

 االنسب لهؤالء الطلبة. 

ن بشكل مصاحب لصعوبات التعلم وتشتت االنتباه وفرط اما بالنسبة للطلبة الُمشخصي
الحركة، فقد اثرت خصائص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة على اداءات الطلبة، والتي 
يرجح الباحثان سببها إلى ان متطلبات االنتباه البصري لالختبار عالية، مما قد يعني ان هؤالء 

ليمات او ان تململهم من التركيز على مهمة واحدة الطلبة قد واجهوا صعوبة في االنتباه للتع
ساهم بشكل او بأخر في تدني قدراتهم بشكل اكبر مقارنة بالطلبة العاديين والطلبة المشخصين 

( الفروق بين اداء المجموعة 3بصعوبات تعلم محددة بصفة منفردة. ويظهر لنا الشكل رقم )
 الرابعة مقارنة بالمجموعيتن الثانية والثالثة.
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 التوصيات: 
 بناء على نتائج الدراسة فقد خرج الباحثان بمجموعه من التوصيات كان أهمها:

 االهتمام بتوظيف استراتيجيات التدريسية والتدريبية لمهارات االدراك البصري.  .1
بحث امكانية استخدام تقييم مهارات االدراك البصري لتكون مؤشر خطر مبكر لتشخيص  .2

 . صعوبات التعلم المحددة
بحث الفروق بين مستوى مهارات االدراك الحركي والسمعي بين الفئات الفرعية للطلبة ذوي  .3

 صعوبات التعلم المحددة وعالقتها بمستوى مهارات االدراك البصري.



 أيمن عودهأ/              مستوى مهارات االدراك البصري
 ده الناطورميا د/       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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