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 المستخلص:               
يهدف هذا البحث إلى إعداد وبناء بطارية تشخيصية للكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية لدى األطفال في مرحلة ما  

وثباتها، وتم وصف   المدرسة والتحقق من دالالت صدقها  كيفًيا، وتكونت قبل  الطفل وصًفا  التي حصل عليها  الدرجات 
( طفاًل. 144البطارية من ثالثة مقاييس تناولت المجاالت التالية: )االنتباه، واإلدراك، والذاكرة(، وتكونت عينة البحث من )

لبطارية في الكشف عن واتبع هذا البحث المنهج الوصفي السيكومتري، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية للتأكد من فاعلية ا
البطارية تتمتع بدرجات صدق وثبات تتفق مع  التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة، تم التوصل إلى أن  صعوبات 
باستخدام   البحث  ويوصي  لقياسه.  ما وضعت  وقياس  لالستخدام  وأنها صالحة  الجيد،  للمقياس  السيكومترية  الخصائص 

بات التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة لقابليته لالستخدام في ميدان التربية البطارية التشخيصية للكشف عن صعو 
 الخاصة. 

 
 مرحلة ما قبل المدرسة.   –صعوبات التعلم النمائية    –الكشف المبكر  -تشخيص  - بطارية  الكلمات المفتاحية:  
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Abstract: 

      The aim of this study was to prepare and build a diagnostic battery for early detection of 
developmental learning difficulties in preschool children, and checking the indications of validity 
and reliability, and describing the grades the child gets, a qualitative description, The battery 
consisted of three measures that covered the following areas (attention, perception, memory). The 
sample of the study involved (144) child. The study descriptive psychometric approach, after 
conducting statistical operations to ensure the effectiveness of the battery in detecting 
developmental learning difficulties in the preschool stage, it was concluded that the battery has 
degrees of validity and stability consistent with the characteristics of a good scale and that it is 
suitable for use and measuring what it is designed to measure. The study recommended on the 
experience of the diagnostic device for special batteries listening to the special education stage. 
 
Keywords: battery  - Diagnostic - Early detection - Developmental Learning Disabilities - 
Preschool. 
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 مقدمة البحث:
تشككككككككككككككككل عمليكة القياس والتشككككككككككككككخيص أمًرا بال   
األهمية في ميدان التربية الخاصكككككككككككة وصكككككككككككعوبات التعلم  
حيككككث إنهككككا البككككدايككككة الفعليككككة في التعككككامككككل مع الحككككاالت، 
وتسكككككميتها تسكككككمية دقيقة جًدا ليسكككككهل التعامل معها وتقديم  

المسكككاندة الال مة لها، حيث يعد الكشكككف المبكر الخدمات 
ا،   عن الجوانككا النمككائيككة في مرحلككة ريككاه األطفككال مهمككً
فهو يسككككككككاعد في التعرف على المشكككككككككالت التعليمية التي 
يقع فيهككا األطفككال وتفثر في اسككككككككككككككتعككدادهم المككدرسككككككككككككككي،  
والتعامل معها قبل أن تفدي إلى مشككككككككككالت وصكككككككككعوبات  

وقكككككك عليهككككككا.  الت لككككككا  يصككككككككككككككعككككككا  من تعلم  كككككككل   ذكر  د 
( أن الكشكككككككككف المبكر في  2019(، ومباركة )2004 ياد)

هكذه المرحلكة للعكديكد من الرواهر السككككككككككككككلوكيكة، والمهكارات 
الكذهنيكة والمعرةيكة لكذوي صككككككككككككككعوبكات التعلم لكه أهميكة في  
هكككككذه   التعرف على  إن  حيكككككث  المبكرة   الطفولكككككة  مرحلكككككة 
الرواهر من شككككككأنها أن يقلل المشكككككككالت المسككككككتقبلية التي 

 فيها هفالء األطفال.  يقع
(، ومحمككد 2018ووضككككككككككككككب كككل  من العتيبي )  

( أن العالقككككة بين صككككككككككككككعوبككككات التعلم النمككككائيككككة 2010)
وصكككككككككعوبات التعلم األكاديمية هي عالقة سكككككككككبا ونتيجة،  
وأن المهارات واألسكككككككككس النمائية مطلا للتعلم األكاديمي،  
ومن خالل القصكور في واحدة أو أكرر من هذه المجاالت 

ة يتمكن األخصكككككائيون من التنبف بصكككككعوبات التعلم النمائي
( في  2016األكاديمية، وقد أوصككككككككككى الشككككككككككوكي، وكريم )

دراسكككة بعنوان صكككعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضكككة،  
بضككككككككرورة االهتمام ورعاية األطفال والعمل على الكشككككككككف  
للتعرف  الال مككككة  الككككدقيقككككة  القيككككاس  المبكر وتوفير أدوات 

ميكككة القيكككام بككالكشككككككككككككككف المبكر عن عليهم، لككذلككت أتككت أه
ا في صكعوبات  صكعوبات التعلم النمائية  كونها سكبًبا رئيسكً

 التعلم األكاديمي.
( أن عمليكة كشككككككككككككككف  2017وذكر مصككككككككككككككبكا  )

وتشكخيص ذوي صكعوبات التعلم تمرل مشككلة كبيرة  حيث  
يركز ميككدان التربيككة الخككاصكككككككككككككككة على صككككككككككككككعوبكات التعلم 

ثككككك تصككككككككككككككني   الر م من وجود  اٍن وهو األككككككاديمي على 

صككككعوبات التعلم النمائية  حيث إنه لم يحه باهتمام كاٍف  
نتيجة قلة أدوات التشخيص والقياس التي تستخدم للكشف 

( حيث  2016عنه، وكما جاء في دراسكة الشكوكي وكريم )
اسكككككككككككتخدم الباحران اسكككككككككككتبانة معدة مسكككككككككككبًقا للتعرف على 
الصكككككككككككككعوبات النمائية ألطفال الروضكككككككككككككة من وجهة نرر 

( حيث  2017وكما جاء في دراسكككككككة مصكككككككبا  )  معلميهم.
قام الباحث ببناء مقياس تشخيص التالميذ ذوي صعوبات 

التفكير    –الكذاكرة   –اإلدراك   –التعلم النمكائيكة في )االنتبكاه  
الل ة الشكككككككفهية( وهو موجه إلى المعلمين للكشكككككككف عن  –

 صعوبات التعلم النمائية.
هدفت   (2019وفي دراسككككككة الحسككككككيني و خرين )

راسككككككككة إلى إعداد مقياس لتشككككككككخيص صككككككككعوبات التعلم الد 
ذاكرة( لكدى األطفكال  –إدراك بصككككككككككككككري    –النمكائيكة )انتبكاه  

في المرحلة االبتدائية في مدينة المنوةية بمصككككككر والتحقق 
( طفاًل 150من صككككدقه وثباته، وبل ت العينة العشككككوائية )

( سكككنوات، وعضر ه  8-6من الصكككف األول والراني بعمر )
من المحكمين للتحقق من صكككككككككككككككدقككه، وتم على مجموعككة  

%(، وكان حسكككا   90اختيار المهام التي حصكككلت على )
( ممكا يكدل على أن 0.01االتسكككككككككككككككاق الكداخلي للمقيكاس )

المقياس متمتع بدرجة عالية من صكدق االتسكاق الداخلي،  
( 0.925واسكككتضخدم معامل الربات ألفا كرونباي حيث بل  )

(، 0.922يحه )والتجزئة النصكككككككككفية حيث بل  بعد تصكككككككككح
 ( مهمة مو عة.  38حيث يتكون المقياس من )

( إلى 2012وهدفت دراسككككككككككككة الربيتي والحارثي )
بناء مقياس تشككككخيص صككككعوبات التعلم للصككككفوف الرال  
على  التعرف  من خالل  االبتكككككدائيكككككة،  بكككككالمرحلكككككة  األولى 
الخصكككككككككككككككائص السككككككككككككككيكومتريككة التي يمتككا  بهككا المقيككاس، 

المحككددة للتفرقككة بين الطال   والتعرف على درجككة القطع  
ذوي صكككككعوبات التعلم والطال  العاديين من خالل أدائهم 
 –على المقيكككاس، وتحكككديكككد صككككككككككككككعوبكككات التعلم )االنتبكككاه  

الذاكرة( األكرر انتشككككككككككككككاًرا في عينة الدراسككككككككككككككة،    –اإلدراك  
( طالًبا من طال  الصككككفوف 144واشككككتملت العينة على )

 الرال  األولى بالمرحلة االبتدائية.
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 Farghali, et))دراسككككككككة الفر لي و خرون أما 
al.,2020   هدفت إلى توفير أداة محوسكككبة لتشكككخيص فقد

صككككككعوبات التعلم، ولتحديد نقاف الضككككككعف التي قد تسككككككهم  
، واحتوت البطكككاريكككة التي تم  في صككككككككككككككعوبكككاتهم التعليميكككة

تصكككككميمها على شككككككل ل بة الختبار مجموعة واسكككككعة من 
فتره أن يكون لهكا أهميكة  المهكارات المعرةيكة التي من الم

في المهكككارات األككككاديميكككة، واشككككككككككككككتملكككت على )المهكككارات 
المعرةية البصككككرية: اإل الق البصككككري، والتمييز البصككككري 
والذاكرة البصكككككككككككرية، والذاكرة المتتابعة، والفهم البصكككككككككككري، 
بككككالككككككل( و)المهكككككارات  الجزء  المككككككانيكككككة، وعالقككككة  والقكككككدرة 

الصكككككككككككوتي،  المعرةية السكككككككككككم ية واشكككككككككككتملت على: الوعي
والتمييز السكككككككمعي، والذاكرة السكككككككم ية، والذاكرة السكككككككم ية 
المتتابعة، والفهم السكككككككككككمعي( وأجريت هذه الدراسكككككككككككة على 

 طال  الصف الرابع في مدينة أسيوف بمصر.
التي   (sharma,et al,.2018)وجاءت دراسككة 

هدفت إلى بنكاء بطكارية تسككككككككككككككاعد في توفير التشككككككككككككككخيص 
( طفاًل 40البطارية على )لصكككككككككعوبات التعلم، وتم تطبيق 

من المكدارس العكاديكة في مكدينكة شككككككككككككككانكدي كار بكالهنكد، وبل  
( سككككككككككككككنككة، وتحتوي 16( سككككككككككككككنوات إلى )6أعمككارهم من )

 البطارية أيًضا على اختبارات المنهج المدرسي.
( التي هدفت  ,Cayir 2017كما تأتي دراسكككككككة )

إلى تشككككككككككككككخيص مهكارة اإلدراك البصككككككككككككككري لكدى التالميكذ، 
قة بينها وبين مسكككتوى القراءة، وتكونت العينة وتحديد العال

من اإلنككككا (    40  –من الككككذكور    40( تلميككككًذا )80من )
 بالصف األول االبتدائي في تركيا.

ويتضككككككككككككككب من ذلكككت نكككدرة توفر مقكككاييس أدائيكككة 
اإلدراك   –للكشككككف عن صككككعوبات التعلم النمائية )االنتباه  

الذاكرة( في مرحلة ما قبل المدرسكة، واقتصكار المقاييس  –
على القوائم واالسككككككككككككككتبكانكة لهكذه الفهكة التي يتم تقكديمهكا إلى 
المعلمات أو أولياء األمور، ولذا فإن هذا البحث سكككككككيكون 

لكل من المعلمين واألخصككككككككككككائيين  في صككككككككككككعوبات  مفيًدا 
التعلم، مما يسكككككككككككككهل لهم وضكككككككككككككع برامج عالجية وتأهيلية 
وتدريبية تناسكككككككككككا قدرات األطفال ذوي صكككككككككككعوبات التعلم 
نتككككائجهم في البطككككاريككككة  ومن هككككذا   بنككككاء على  النمككككائيككككة 

المنطلق حكككاولكككت البكككاحركككة ت طيكككة تلكككت الفجوة من خالل 
تشككككخيص صككككعوبات تصككككميم بطارية تسككككاعد على قياس و 

التعلم النمائية في مدينة الجبيل الصككناةية بصككورة خاصككة  
 وفي المملكة العربية السعودية بصورة عامة.

 مشكلة البحث:
تنبع مشكككككلة البحث الحالي من واقع ما أشككككارت 
إليه الدراسكات السكابقة من توصكيات  حيث ذكرت ضكرورة 
ل بناء مقاييس لتشكخيص صكعوبات التعلم النمائية  من أج

( وأوصكككككككككى الربيتي 2017تحقيق جودة التعلم )مصكككككككككبا ،
( ببنكككاء مقكككاييس أدائيكككة تعطي أحككككام أكرر دقكككة 2013)

وموضككككككككككوةية في تشككككككككككخيص صككككككككككعوبات التعلم النمائية، 
إضافة إلى ما تم رصده من خالل خبرة الباحرة في ميدان  
تعليم األطفككال بمرحلككة مككا قبككل المككدرسكككككككككككككككة، فقككد لوحرككت 

وفر مقاييس تشكخيص صكعوبات الحاجة الماسكة لضكرورة ت
التعلم النمككائيككة قككائمككة على اسككككككككككككككتجككابككة الطفككل وأدائككه في  
األنشكككطة، ال مقاييس تقتصكككر على قوائم رصكككد واسكككتبانة  
من أجل القدرة على تحديد نقاف ضككككككككككعف الطفل بشكككككككككككل 
دقيق  ل ره تصكككميم برامج عالجية تتناسكككا مع احتيا   
في    الطفككل، وبنككاء على مككا تقككدم تتمرككل مشكككككككككككككككلككة البحككث

 اإلجابة عن األسهلة اآلتية:  
هل تتميز البطارية التشكككككخيصكككككية بالقدرة على الكشكككككف  -

المبكر عن صككككككككككككككعوبكات التعلم النمكائيكة )االنتبكاه واإلدراك  
 والذاكرة( لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؟

هل تتمتع البطارية التشككخيصككية للكشككف عن صككعوبات  -
راك والككذاكرة( لككدى األطفككال التعلم النمككائيككة )االنتبككاه واإلد 

في مرحلة ما قبل المدرسككككككككككككككة بدالالت صككككككككككككككدق تتفق مع 
 الخصائص السيكومترية للمقياس الجيد؟

هل تتمتع البطارية التشككخيصككية للكشككف عن صككعوبات  -
التعلم النمككائيككة )االنتبككاه واإلدراك والككذاكرة( لككدى األطفككال 
في مرحلككة مككا قبككل المككدرسككككككككككككككككة بككدالالت ثبككات تتفق مع 

 الخصائص السيكومترية للمقياس الجيد؟
 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى: 
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التعرف على فاعلية البطارية التشخيصية في الكشف  -1
الذاكرة(  -اإلدراك  –عن صككككعوبات التعلم النمائية )االنتباه

 لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
تع بها  التعرف على دالالت الصكككدق والربات التي تتم -2

البطارية التشكخيصكية للكشكف المبكر عن صكعوبات التعلم 
الككذاكرة( لككدى األطفككال في  -اإلدراك    –النمككائيككة )االنتبككاه  

مرحلة ما قبل المدرسكة في ضكوء الخصكائص السكيكومترية 
 للمقياس الجيد.

 أهمية البحث: 
من خالل الرجوع ألدبيكككات البحكككث العلمي التي  

لقياس صككككككككككعوبات التعلم تناولت إعداد مقاييس وبطاريات 
 تكمضن أهمية البحث الحالي في جانبين:  النمائية

 األهمية النظرية: -أ
إعداد بطارية تشككككخيصككككية تهدف للكشككككف المبكر عن  -1

صكككعوبات التعلم النمائية لمحاولة سكككد الفجوة في األدبيات 
والدراسككات التي تتسككم بالندرة حتى تصككبب مرجًعا للباحرين 

 الالحقة في هذا المجال.في الدراسات 
إلقاء الضكككككوء على مرحلة ما قبل المدرسكككككة بوصكككككفها  -2

أهم مراحل النمو اإلنسكككككاني، لما لها من أهمية في التدخل  
المبكر للكشككككككككف عن المشكككككككككالت النمائية التي تفدي إلى 

 مشكالت أكاديمية الحقة.  
 األهمية التطبيقية: -ب
عد على تزويد المعلمين والمختصككككككككككين ببطارية تسككككككككككا -1

الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية في مرحلة ما 
 قبل المدرسة.

تحديد مواطن القوة والضكككككككعف في مسكككككككتوى المهارات  -2
قبككككل  مككككا  لككككدى األطفككككال في مرحلككككة  المعرةيككككة  النمككككائيككككة 

 المدرسة.
تسككككككككككككككهم درجكات األطفكال على البطكاريكة األدائيكة في    -3

سككككككككككككا مع نوع  وضككككككككككككع وتحديد البرامج العالجية التي تتنا
 صعوبات التعلم النمائية التي يعاني منها األطفال.

 حدود البحث: 
ينحصككككر موضككككوع البحث الحدود الموضككككوةية:  •

في بطارية تشكككككككككخيصكككككككككية للكشكككككككككف المبكر عن 

صككككككككككككككعوبكككات التعلم النمكككائيكككة لكككدى األطفكككال في  
 مرحلة ما قبل المدرسة.

الحككدود الزمككانيككة: تم تطبيق البحككث خالل العككام   •
 م.2021  -م 2020الدراسي  

المكككككانيككككة: تم تطبيق البحككككث في ) • ( 6الحككككدود 
روضكككات بالهيهة الملكية بالجبيل الصكككناةية في  

 المملكة العربية السعودية.
( 144الحدود البشككككككككرية: اشككككككككتمل البحث على ) •

 5طفاًل في مرحلككة مككا قبككل المككدرسككككككككككككككككة )عمر  
 سنوات(.

 مصطلحات البحث: 
 :Diagnostic Batteryبطارية تشخيصية  

"هي مجموعة أو سككككككككككككلسككككككككككككلة من االختبارات أو 
االختبكارات الفرةيكة التي تجرى لقيكاس التحصككككككككككككككيكل العكام 
)البتككككككال،  الكككككككامنككككككة"  أو  الوايفيككككككة  والقككككككدرات  والمهككككككارات 

 (.27،ص.2015
هي    تعرف الباحرة البطارية التشكخيصكية إجرائًيا:

مجموعة من المقاييس األدائية للكشككككككف والتشككككككخيص عن 
ائية )االنتباه واإلدراك والذاكرة( في  صكككككككككككككعوبات التعلم النم
 مرحلة ما قبل المدرسة.

 :Early Detectionالكشف المبكر 
"محاوالت من المتخصكككككككصكككككككين التربويين ليميزوا 
بين األطفال الصكككككك ار، ويتعرفوا إلى األطفال الذين يمكن  
أن يواجهوا مشكككككككالت عند دخولهم إلى المدرسككككككة، وكيفية 

مات التربوية المناسبة" )أبو منع ذلت من خالل تقديم الخد 
 (.62، ص.2012الديار و خرون،

التعرف  : تعرف الباحرة الكشككككككككككف المبكر إجرائًيا
على المشكككككككككككككككالت النمكائيكة في ككل من )االنتبكاه واإلدراك  
قككككد تواجككككه األطفككككال في مرحلككككة مككككا قبككككل  والككككذاكرة( التي 

 .المدرسة للتمكن من تقديم خدمات تربوية متخصصة
ا العتعععلعم   Development  لعنعمعععععا عيعععععةصععععععععععععواعععععات 

Learning Disabilities: 
"الصككككككككككككككعوبكككات التي تتنكككاول العمليكككات مكككا قبكككل  
الكككدراسككككككككككككككيكككة التي تتمركككل في العمليكككات المعرةيكككة المتعلقكككة 
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بكاالنتبكاه، واإلدراك، والكذاكرة، والتفكير، والل كة الشككككككككككككككفويكة،  
وهذه العمليات تشككل أهم األسكس التي يقوم عليها النشكاف  

لفرد، ومن ثم فإن أي اضككككطرا  أو خلل العقلي المعرفي ل
يصككككيا واحًدا أو أكرر من هذه العمليات يفر  بالضككككرورة 
المزيككد من الصككككككككككككككعوبككات الالحقككة، ويمكن أن ترهر هككذه  
الصككككككككعوبات لدى الطفل في سككككككككن دخول المدرسككككككككة" )أبو 

 (.123، ص.2012الديار و خرون، 
  تعرف الباحرة صككككككعوبات التعلم النمائية إجرائًيا:

ة في التطبيق األدائي أو العملي للنشككككككككاطات هي صككككككككعوب
الموكلككة إلى األطفككال في مرحلككة مككا قبككل المككدرسكككككككككككككككة في  

 بعض العمليات المعرةية كاالنتباه واإلدراك والذاكرة.  
  Attention Disabilities :صعواات االنتباه  

"ضككككككككككككككعف القكدرة على التركيز وتشككككككككككككككتكت انتبكاه  
للمريرات السككككككم ية أو  الطفل، ويصككككككعا عليه االسككككككتجابة 

البصككككككككككرية أو اللمسككككككككككية أو اإلحسككككككككككاس بالحركة، ومن ثم  
يصعا على الطفل التعلم إذا لم يتمكن من تركيز انتباهه 
وأبكو   الكمكعكطكي  )عكبكككككككد  يكككككككديكككككككه"  بكيكن  الكتكي  الكمكهكمكككككككة  عكلكى 

 (.   363،ص.2007قلة،
 :  Cognitive Disabilitiesصعواات اإلدراك   

والمعرةيكة( التي يعكاني  "هي العمليكة النمكائيكة )العقليكة        
منهككا كرير من األطفككال ذوي صككككككككككككككعوبككات التعلم المتمرلككة 
بإعطاء معنى للمريرات الحسككككككككككية، أًيا كانت هذه المريرات 
سككككككككككككككواء بصككككككككككككككريكككة أو سككككككككككككككم يكككة أو لمسككككككككككككككيكككة و يرهكككا" 

 (.     153،ص.2012)الراهر،
 :  Memory Disabilitiesصعواات الذاكرة 

مشككككككككككككككاهكدتكه، أو   "عكدم القكدرة على اسككككككككككككككتكدعكاء مكا تم      
سككككككككماعه، أو ممارسككككككككته، أو التدر  عليه، مما يفدي إلى 
مشكككككككككلة في تعلم القراءة والهجاء والكتابة وعجراء العمليات 

 (.20،ص.1988الحسابية" )السرطاوي والسرطاوي،  
 :Preschoolمرحلة ما قبل المدرسة  

"تشككككير إلى المرحلة التعليمية التي تسككككبق مرحلة  
حق بهككككككككككككككككا األطفككككككككككككككككال في المرحلة  التعليم األسكاسكي، ويلت

( سكككككككككككنوات سكككككككككككواء في رياه األطفال 6-4العمرية من )

الملحقة بمككككككككككككككككدارس التعليم األسككاسككي، أو في المفسككسككات  
 (.64،ص.2012الخاصة" )عواد والشوار ،

وتعرف الباحرة مرحلة ما قبل المدرسككككككة إجرائًيا:  
بكأنهكا هي المرحلكة التعليميكة التي تسككككككككككككككبق التحكاق الطفكل  

سككككككنوات( وهي   5سككككككة، وتم تحديدها بنطاق عمري )بالمدر 
عينكة البحكث الحكالي، ويتم فيهكا اكتسككككككككككككككا  البنكاء المعرفي 

 للمهارات العقلية العليا مرل االنتباه واإلدراك والذاكرة.
 منهج البحث وإجراءاته

: منهج البحث ومتغيراته:    أوالا
 منهج البحث: -1

اسككككتضخدم المنهج الوصككككفي السككككيكومتري لمالءمته ألهداف 
 البحث.

 متغيرات البحث: -2
المت ير المسكككتقل: بطارية قياس وتشكككخيص صكككعوبات  -أ

 التعلم النمائية )االنتباه واإلدراك والذاكرة(.
سكككككككنوات في مرحلة  5المت ير التابع: األطفال بعمر   - 

 ما قبل المدرسة.
 ثانياا: مجتمع وعينة البحث: 

 مجتمع البحث:  -1
 ار عينة البحث:  اتبعت الباحرة المراحل التالية في اختي  
المرحلة األولى: تم إحصككككككككاء إجمالي عدد الروضككككككككات   -

بككالهيهككة الملكيككة بككالجبيككل الصككككككككككككككنككاةيككة بككالرجوع  للمركز 
عككككككدد  إجمككككككالي  بل   حيككككككث  األطفككككككال،  لريككككككاه  اإلداري 

( روضكة، وتم اختيار الروضكات توجد بها  23الروضكات )
( عكككككددهن  بل   حيكككككث  التعلم،  ( 6معلمكككككات صككككككككككككككعوبكككككات 

وبنكاء على ذلكت تم تحكديكد تطبيق البطكاريكة على معلمكات،  
 ( روضات فقط.6)
المرحلكة الركانيكة: تم تحكديكد إجمكالي عكدد األطفكال ممن  -

( سكككككككككككنوات كونهم مجتمع البحث الحالي، 5يبل ون عمر )
 ( روضات.6( طفاًل في )497وبل  عددهم )

المرحلة الرالرة: تم تحديد النسككككككككبة المهوية لعينة البحث  -
 (.1كما هو موضب في الجدول رقم )بكل روضة  

المرحلكة الرابعكة: تم اختيكار أطفكال عينكة البحكث بطريقكة  - 
العينة العشككككككككككككوائية البسككككككككككككيطة، كما أشككككككككككككار إليها الخليلي  
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( من خالل وضكككككع أرقام على قصكككككاصكككككات ورق، 2012)
وخلطها وسككككككككحا رقم بشكككككككككل عشككككككككوائي، مع االسككككككككتعانة  

لكل   بجداول كشكككككوف األطفال من الروضكككككات حيث يضرمز
 طفل برقم.

 ( يوضح عدد عينة البحث 1جدول رقم )

 ثالثاا: أداوت البحث: 
النمائية  التعلم  عن صعوبات  للكشف  تشخيصية  بطارية 

 الذاكرة(، )إعداد الباحرة(. –اإلدراك    -)االنتباه
 خطوات إعداد واناء المقياس: 

( في إعداد البطارية 2015تبنت الباحرة خطوات عريفج )
 التشخيصية مراةية تسلسل هذه الخطوات:

 :الخطوة األولى: تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه
تبلورت فكرة تصككككككككككككككميم بطكاريكة أدائيكة لتشككككككككككككككخيص       

صككككككككككككككعوبككات التعلم النمككائيككة في ذهن البككاحرككة من خالل 
الخبرة في العمككل، حيككث إن المقككاييس المطبقككة على هككذه  
الفهككة العمريككة قككائمككة على المالحرككة واالسككككككككككككككتبككانككة، وأن  
ال ره من تصككككميم البطارية هو تحديد مواطن الضككككعف 

كر وتقكككديم البرامج  بشككككككككككككككككككل أدق  من أجكككل التكككدخكككل المب
 العالجية الخاصة والال مة لهم.  

 :الخطوة الثانية: تحديد هدف البطارية
 الهدف من تصميم البطارية ينقسم إلى:       

 أهداف عامة:   -أ
توفير بطارية أدائية لتشخيص صعوبات التعلم النمائية   -1

 بمرحلة ما قبل المدرسة.
تشخيص -2 في  البطارية  فاعلية  من  صعوبات    التأكد 

 التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة. 
 أهداف خاصة:    - 

االنتباه  -1 تعلم  لتشخيص صعوبات  البطارية  استخدام 
 واإلدراك والذاكرة لدى األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة.

الخطوة الثالثة: تحديد اإلطار النظري للمتغيرات المعنية 
 :بالقياس

ارية بعدة تعريفات  تم االستعانة عند تصميم البط
وتعري    النمككككككائيككككككة،  التعلم  صككككككككككككككعوبككككككات  تعري   وهي: 
صكككككعوبات االنتباه، وتعري  صكككككعوبات اإلدراك، وتعري   
صككعوبات الذاكرة، وتم االسككتعانة بعدد من النرريات التي 

التأخر في النضككج  تناولت مت يرات الدراسككة ومنها: نررية 
والنرريكككة  ،  العمليكككات النفسككككككككككككككيكككةنرريكككة  و   لجكككان بيكككاجيكككه،

المعرةيكككة لتجهيز ومعكككالجكككة المعلومكككات لروبرت جكككانييكككه،  
والنررية اإلدراكية الجيشكككككطالت لفرتهيمر وكوفكا وكوهلر، 

 والنررية السلوكية لجون واطسون.
 :الخطوة الرابعة: تحديد طبيعة وخصا ص األفراد

ذكور واإلنككككا  ممن  من الككككتم اختيككككار األطفككككال  
قبككل المككدرسككككككككككككككككة    ( سككككككككككككككنوات بمرحلككة مككا5يبل  عمرهم )

لمناسكككككككككبتهم أل راه البحث، حيث إن الفهة العمرية التي 
( سكككككككككككنوات هي مرحلة ما قبل تكوين المفا يم  5تسكككككككككككبق )

حسككككككككككككككا نرريكة النمو المعرفي لبيكاجيكه )سككككككككككككككمكارة والنمر 
 (. 1999والحسن، 

الخطوة الخامسة: تحديد األبعاد الفرعية للخاصية  
 :المقاسة

 الدراسة إجرائًيا على النحو التالي:عرفت الباحرة أبعاد  

 النسبة المئوية لعينة البحث   عينة البحث  اسم الروضة   الرقم
 % 16.7 24 روضة دارين  1
 % 16.7 24 روضة الفردوس 2
 % 16.7 24 روضة الخزامى  3
 % 16.7 24 روضة الفيحاء  4
 % 16.7 24 2روضة الفاروق  5
 % 16.7 24 روضة النخيل  6

 % 100 144 المجموع 
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   مقياس االنتباه:  -
هو عكككدم قكككدرة الطفكككل على االنتبكككاه إلى المرير  
البصكككككري أو السكككككمعي، وانتقائه من بين عدة مريرات ونقل 
أو   المطلو ،  ا عن  بحركككككً سككككككككككككككواء  المريرات  بين  االنتبكككككاه 
التسكككككككلسكككككككل في إكمال النشكككككككاف الموكل إليه، وعدم إعطاء 

بكاه ككاةيكه إلتمكامهكا، ويحصككككككككككككككل الطفكل ذوي المهكام مكدة انت
 ( درجة فأقل.29صعوبات االنتباه على )

 :  مقياس اإلدراك  -
هو عككدم قككدرة الطفككل على التمييز وال لق بين  
المريرات البصككككككرية والسككككككم ية فور عرضككككككها أمامه، وعدم 
معرفته وتمييزه بين الشككل وأرضكيته، والشككل وعالقته من 

قكدرتكه على التعرف وععطكاء معنى  بين عكدة مريرات، وعكدم 
لما يتم لمسه مستخدًما يديه، ويحصل الطفل ذا صعوبات 

 ( درجة فأقل.27اإلدراك على )
   مقياس الذاكرة:  -

هو عكدم قكدرة الطفكل على اسككككككككككككككتكدعكاء وتكذكر مكا  
تمكت مشككككككككككككككاهدته من صككككككككككككككور وبطكاقات وأدوات أو تذكر 
المريرات السككككككككم ية التي أضلقيت على مسككككككككمعه، ويحصككككككككل  

 ( درجة فأقل.17ل ذا صعوبات الذاكرة على )الطف
الخطوة السادسة: تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق 

 :التطبيق 
تتكون البطارية من صكككككككككككندوق يتضكككككككككككمن أدوات 
محسككوسككة، وبطاقات مصككورة وكتيبات تحتوي على أسككهلة  
لقياس االنتباه واإلدراك والذاكرة، واسكككككككتمارة تصكككككككحيب لكل 

ق البطككاريككة بشكككككككككككككككككل فردي مقيككاس على حككدة، ويتم تطبي
وأدائي من قبل الطفل، واسترشدت الباحرة بكككطريقة تطبيق 

 المقاييس التالية:
 (. 2011)فر ، مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة    -  
 (.2004اختبار الذكاء المصور ألحمد  كي )حماد،  -  

الخطوة السابعة: حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف 
 :الخاصية نفسهاقياس  

اطلعت الباحرة واستعانت بعدد من المقاييس التي تناولت 
 قياس االنتباه واإلدراك والذاكرة ومنها: 

بطارية فتحي الزيات لقياس صعوبات التعلم النمائية   -
 (.2007)الزيات،

اختبار فروستج لإلدراك البصري )البطاينة والرشدان  -
 (.2009والسبايلة والخطاطبة،

)الربيتي  مقياس   - التعلم  صعوبات  تشخيص 
 (.2012والحارثي،

لألطفال  - النمائية  التعلم  صعوبات  تشخيص  مقياس 
 (.2019)الحسيني ونور وحسيني،  

 :الخطوة الثامنة: الصياغة الفعلية للوحدات
اطلعت الباحرة على األطر النررية للدراسكككككككككككات 
السكككككابقة، ومراهر صكككككعوبات التعلم النمائية بشككككككل عام،  
وتحككديككًدا مرككاهر كككل من صككككككككككككككعوبككات االنتبككاه واإلدراك  
تم تضككككككككككككككمينهكككككا في   التي  الفرةيكككككة  والمهكككككارات  والكككككذاكرة، 
المقاييس السابقة من أجل تحديد وصيا ة فقرات البطارية  
المسككككككككككككككتخكدمكة في البحكث الحكالي، وتم صككككككككككككككيكا كة فقرات  
مقاييس البطارية على شككككككككل أسكككككككهلة أدائية قابلة للقياس،  

فرةيكة في البطكاريكة بصككككككككككككككورتهكا األوليكة واحتوت األبعكاد ال
( االنتبككككككاه  )27على  اإلدراك  فقرة،  الككككككذاكرة  37(  فقرة،   )

 ( فقرة.16)
 الخطوة التاسعة: تحديد شكل االستجابة:  

يتم احتسككككككككككككككا  درجكة واحكدة للطفكل في حكالكة اإلجكابكة  -1
بشكككل صككحيب، وصككفر في حال كانت اإلجابة خطأ على 

 االنتباه ما عدا:جميع بنود فقرات مقياس  
قم بشككككككطا الشكككككككل المتماثل من بين مرونة االنتباه ) -أ

عدة أشككككال، قم بشكككطا صكككورة الكعكة المتطابقة من بين 
صككككككككككككككور الكعكت األخرى، قم بشككككككككككككككطكا حرف   من بين 

بكاللون األ رق والرقم   2األحرف األخرى، قم بتلوين الرقم  
األحمر والرقم    3 يتم    5بكككككاللون  ثم  األصككككككككككككككفر،  بكككككاللون 
تسكا  كل اسكتجابة صكحيحة بدرجة واحدة حيث يصكبب اح

 درجات(. 3مجموع درجة الفقرة الواحدة  
قم بإيصككككال المربعات المتطابقة االنتباه المتواصعععل ) -ب

في اللون لتصككككككككككككككبب مربعكات كبيرة، ويتم احتسكككككككككككككككا  ككل 
اسككككككككتجابة صككككككككحيحة بدرجة، حيث يصككككككككبب مجموع درجة 

مكماًل    2ممع الرق 1درجات، قم بإيصكككككككال الرقم    5الفقرة 
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يتم احتسكككا  كل و  بشككككل متسكككلسكككل، 7ما تبقى إلى الرقم 
استجابة صحيحة بدرجة حيث يصبب مجموع االستجابات  

 درجات(. 6الصحيحة للفقرة 
يتم احتسككككككككككككككا  درجكة واحكدة للطفكل في حكال اإلجكابكة  -2

 بشكل صحيب، وصفر في حال اإلجابة الخطأ.
االنتباه واإلدراك في  يتم إيقاف تطبيق فقرات مقياسككي   -3

حال حصككككككككول الطفل على ثالثة أصككككككككفار متتالية، وأربعة 
أصكككككفار متتالية في مقياس الذاكرة على كل بعد من أبعاد 

 المقياس، ويتم االنتقال إلى البعد الذي يليه.
 :الخطوة العاشرة: صياغة تعليمات المقياس

 شروط تطبيق البطارية التشخيصية: -أ
عمر   - في  هم  ممن  األطفال  على  البطارية   5تطبق 

 سنوات.
 :تعليمات تطبيق الفاحصين -ب
التأكد من جاهزية ال رفة وخلوها من المشتتات وبعدها  -

 عن ضوضاء الروضة.
بلهجته  - للطفل  الفاحص  قبل  من  التعليمات  تقديم  يتم 

 المحلية. 
االطالع على التعليمات التي وضعت في كل فقرة من  -

، مع مراعاة عدم توضيب افقرات البطارية قبل البدء بتطبيقه
 اإلجابة للطفل. 

تجهيز األدوات التي ستضستخدم في كل فقرة مع الطفل،  -
وعدم ترك األدوات التي ال يتم استخدامها أمامه حتى ال 

 يتشتت انتباهه وينش ل بها، ويتم وضعها جانًبا.
ال  - عليها  يحصل  التي  الدرجات  تسجيل  في  يتم  طفل 

وتدوين  حدة،  على  مقياس  لكل  المخصصة  االستمارة 
 المالحرات إن وجدت.

لعلعبعنعود   العلعغعوي  العتعععععدقعيعق  عشعععععععععرة:  العحعععععاداعععععة  العخعطعوة 
 :والتعليمات

تم التكككدقيق الل وي لفقرات البطكككاريكككة والتعليمكككات  
بشككككككككككل دقيق للتأكد من الصكككككككككيا ة الصكككككككككحيحة  حتى ال 

 والمفحوصين.يحصل سوء فهم من قبل الفاحصين 
ععلعى  العمعقعيعععععاس  ععر   عشععععععععععرة:  العثعععععانعيعععععة  العخعطعوة 

 :المتخصصين في المجال

تم عره البطارية على المتخصكككككككككككككصكككككككككككككين في  
المجال بهدف الصكككككككدق الراهري كما أشكككككككار إليه الخليلي  

(، وهو مكا يربكت إذا مكا ككانكت فقرات االسككككككككككككككتبكانكة 2012)
 مناسبة وتقيس ما أعدت لقياسه.

لى عككدد من  قككامككت البككاحرككة بعره البطككاريككة ع
)المحكمين( ذوي االختصككككككككككاص والخبرة في مجال التربية 
الخاصكككككككككككة والتربية وعلم النفس ومناهج البحث، حيث بل  

ا بجكككامعكككة اإلمكككام عبكككد الرحمن بن 12عكككددهم ) ( محكمكككً
ةيصككككككككل وجامعة الملت سككككككككعود ومشككككككككرفيين تربويين بو ارة 
 التعليم، وكانت نتيجة الصدق الراهري تضسفر عما يلي:  

 يد  من استجابة الطفل على الفقرات.تحد  -
 حذف بعض الفقرات المكررة في مقياس االنتباه. -
 إضافة فقرات في مقياس الذاكرة. -
 التعديل على الصيا ة الل وية في تعليمات البطارية. -
التعديل على صكككككيا ة األسكككككهلة وتحديد السكككككفال بشككككككل  -

 أدق لكي يتالءم مع عمر الطفل.
يهات المحكمين، وأصككبحت وعملت الباحرة بتوج

( سكككفااًل مو عة 80البطارية بشككككلها النهائي تحتوي على )
 كالتالي:

االنتبععععاه:  - )  مقيععععاس  على  مو عككككككة 25يحتوي  فقرة   )
فقرات(، )مرونة االنتباه:    10كالتالي: )االنتباه البصككككري: 

فقرات(، )االنتبكككاه   4فقرات(، )االنتبكككاه المتواصكككككككككككككككككل:    6
 فقرات(.  5السمعي :

اإلدراك:  - )  معقعيعععععاس  عكلكى  مكو عكككككككة 37يكحكتكوي  فكقكرة   )
البصككككككككككككككري:   )التمييز  )اإل الق   9ككككككككالتكككككككالي:  فقرات(، 

فقرات(،    4فقرات(، )الشكككككككككككككككككل والعالقككة:    5البصككككككككككككككري:  
 6فقرات(، )اإلدراك السكككككككككمعي: 5)الشككككككككككل واألرضكككككككككية: 

اك اللمسي: فقرات(، )اإلدر   4فقرات(، )اإل الق السمعي:  
 .فقرات( 4
الععععذاكرة:  - )  مقيععععاس  على  مو عكككككككة 18يحتوي  فقرة   )

فقرات(، )الذاكرة السكككم ية:  9كالتالي: )الذاكرة البصكككرية: 
 فقرات(. 9

 :الخطوة الثالثة عشرة: التجراة االستطالعية األولى



 مالك ساملني عوض الصيعري . بطارية تشخيصية للكشف املبكر عن صعوابت التعلم النمائية لدى األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2022; Vol. 5 (5) 77 

5، الجزء 5؛ العدد 2202مجلة بحوث التعليم واالبتكار    

 

قكامكت البكاحركة بتطبيق البطكاريكة على عينكة أوليكة 
اختيارهم بطريقة عشكككككككوائية ( أطفال، تم  6بسكككككككيطة بل ت )

للتككأكككد من صككككككككككككككالحيككة التعليمككات ووضككككككككككككككوحهككا لكككل من 
الفاحص والمفحوص، والتأكد من ترتيا الفقرات حسككككككككككككا  
اسككككككككتجابة األطفال من األسككككككككهل إلى األصككككككككعا، وتحديد  
الزمن الكلي لككككل مقيكككاس على حكككدة والزمن الكلي الكككذي  
يسكككككككككت رق في تطبيق البطارية، حيث اسكككككككككت رق متوسكككككككككط 

( دقيقككة، ومتوسككككككككككككككط مقيككاس 15يككاس االنتبككاه )تطبيق مق
( 15( دقيقكككة، ومتوسككككككككككككككط مقيكككاس الكككذاكرة )17اإلدراك )

دقيقكككة، وبنكككاء على ذلكككت تم تحكككديكككد الزمن الكلي لتطبيق 
 ( دقيقة.47البطارية وهو )

 :الخطوة الرابعة عشرة: التجراة االستطالعية الثانية
قكامكت البكاحركة بتطبيق المقيكاس على عينكة أكبر  

( طفاًل، تم اختيككارهم بطريقككة عشككككككككككككككوائيككة من 40بل ككت )
ضككككككمن عينة البحث للتأكد من التعديالت التي تم إدخالها  
في العينة االسككككككتطالةية األولى، وأوضككككككحت هذه الخطوة  

  أن البطارية جاهزة للتطبيق.
الخطوة الخامسعة عشعرة: الصععواات التي واجهص مصعمم 

 :المقياس
  واجهكككت البكككاحركككة عكككدة تحكككديكككات في تصككككككككككككككميم
البطارية، ومن أبر ها الشككككككككككككل النهائي للبطارية حيث إنه 
تم التواصكككككككل مع معمل التصكككككككنيع الرقمي بالجبيل، وطر  
فكرة البطارية وتقديم مقياس سكككككككككككتانفورد بينيه السكككككككككككتيحاء  
المرهر الخككارجي لهككا، وكككانككت كيفيككة صككككككككككككككيككا ككة الفقرات 
الفعلية التي سكككككككككيتم تقديمها للطفل وتقييمه من خاللها من 

ا ، وتم االطالع والبحث على العديد  أبر   التحديات أيضكككككً
من األدبيكات والمركاهر والنرريكات ممكا اسككككككككككككككت رق الوقكت 
األكبر في إعداد البطارية، ومن ثم التواصكككككل مع مشكككككرف  
التربية الخاصكككككككككة ناي  الصكككككككككقر )اتصكككككككككال شكككككككككخصكككككككككي، 

(، ومناقشكككته حول الصكككيا ة الفعلية التي 04،2020أبريل
تقككككدم لطفككككل صككككككككككككككعوبككككات   التعلم، وتم األخككككذ يجككككا أن 

بالمالحرات التي ذكرها، من أجل أن تكون متناسككككككبة مع 
 الفهة العمرية المستهدفة. 

 

 إجراءات تطبيق البحث:  
قامت الباحرة بالتواصككككل مع إدارة التخطيط والتطوير   -1

التابعة لإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشككككككككككككككرقية من 
 باحرة.أجل الحصول على خطا  تسهيل مهمة  

توجهككت البككاحرككة إلى المركز اإلداري لريككاه أطفككال  -2
الهيهكة الملكيكة بكالجبيكل الصككككككككككككككنكاةيكة، من أجكل تقكديم  
خطا  تسكككككهيل المهمة وتوضكككككيب هدف البحث وأخذ  
إحصككككككككككائية عدد الروضككككككككككات التي توجد بها معلمات  

 صعوبات التعلم.
بدأت الباحرة بتنفيذ الشكككل النهائي للبطارية بالتعاون  -3

تصكككككككككككنيع الرقمي )فا  ال  الجبيل( من مع معمل ال
أجل تصكككميم صكككندوق البطارية الخارجي، والبطاقات 
نعت من مادة األكريليت.  التي تعره للطفل، وقد صض

قامت الباحرة بالتوجه إلى النسككككككككككككع والتصككككككككككككوير بعد  -4
 االنتهاء من تصميم كتيبات البطارية لطباعتها.

توجهكت الباحرة إلى لقاء معلمات صككككككككككككككعوبات التعلم  -5
ن أجككل شككككككككككككككر  طريقككة تطبيق البطككاريككة وتككدريبهن م

 عليها.
البطككككاريككككة على أطفككككال   -6 البككككاحرككككة في تطبيق  بككككدأت 

 الروضة بالتعاون مع معلمات صعوبات التعلم.
 األساليب اإلحصا ية:

لتحليكل البيكانكات واسككككككككككككككتخرا  معكامكل الصككككككككككككككدق  
والربات، اسككتضخدم العديد من األسككاليا اإلحصككائية كالحزم 

 Statistical Packageاالجتماةية  اإلحصكككائية للعلوم 
for Social Sciences   التي يرمز لها اختصككاًرا بالرمز

(SPSS.) 
الصكككككككككككككككدق التمييزي )القكاعكدة المتطرفكة(، للتحقق من   -1

 قدرة البطارية على التمييز بين درجات األطفال.
مسككككككككككككككتقلتين  -2 لعكيكنكتين   Independent اختكبكككككككار"ت" 

Samples T test"  داللة الفروق اإلحصكككككككائية "  لمعرفة
 بين متوسطي عينتين.

معامل ارتباف بيرسككككككككون    -صككككككككدق االتسككككككككاق الداخلي -3
(Pearson's  Correlation  Coefficient لككلككتككحككقككق   )

 من صدق الفقرات ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه.
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4-  ( كرونبككككككاي  ألفككككككا  الربككككككات   Cronbach'sمعككككككامككككككل 
Alpha.للتحقق من ثبات فقرات البطارية  ) 

معكادلكة جتمكان للتجزئكة النصككككككككككككككفيكة  للتحقق من ثبكات   -5
 فقرات البطارية.

الربيعات  لوضع وصف للدرجات التي يحصل عليها   -6
 الطفل على مقاييس البطارية.

 :عينة تقنين البطارية األساسية
قككككامككككت البككككاحرككككة بتطبيق البطككككاريككككة على عينككككة  

( 6( طفاًل مو عة على )144البحث الكلية، حيث بل ت )
 روضات، وذلت لإلجابة عن تساؤالت البحث التالية:

إجابة السعاال األول: هل تتميز البطارية التشعخيصعية   -
بالقدرة على الكشعف المبكر عن صععواات التعلم النما ية  
)االنتبععاه واإلدراك والععذاكرة( لععدا األطفععال في مرحلععة مععا 

 قبل المدرسة؟

البطارية التشكككخيصكككية على الكشكككف لتحديد قدرة 
المبكر عن صككككككككككككككعوبكات التعلم النمكائيكة لكدى األطفكال في  
مرحلة ما قبل المدرسككككة، تم اسككككتخدم الصككككدق التمييزي أو  
صدق المقارنة الطرةية الذي يقوم على اختيار مجموعتين 
متكككافهتين في العككدد من طرفي درجكات األفراد الكليككة بعككد 

%  27% من الفهة العليا و27  ترتيبها تنا لًيا، ويتم سككحا
من الفهة الدنيا من عدد أفراد العينة الكلية، ويتم حسككككككككككا   
الفروق بين المجموعتين بككاسككككككككككككككتخككدام اختبككار "ت" لككداللككة  
الفروق بين متوسكككككطين حسكككككابيين لعينتين مسكككككتقلتين )عبد 

(. وفي البحكككث الحكككالي بل كككت المجموعكككة 2008الرحمن،
( طفككككل وتم 39يككككا )( طفاًل، والمجموعككككة الككككدن39العليككككا )

تحكديكدهكا في ككل مقيكاس على حكده كمكا هو موضككككككككككككككب في  
(، وجكدول  3(، وجكدول رقم )2الجكداول التكاليكة جكدول رقم )

 (.4رقم )

 " مقياس االنتباه  Independent Sample T-test( يوضح نتا ج اختبار ت: "  2الجدول )
 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  االنتباه  العبارة

قم باإلشارة إلى اللون 
 المختلف.

 دالة ** 0.006 2.890- 0.393 0.82 39 منخفض 

 0.000 1.00 39 مرتفع
قم باإلشارة إلى اللون 

 المختلف.
 دالة * 0.044 2.086- 0.311 0.89 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

باإلشارة إلى اللون قم 
 المختلف.

 دالة ** 0.000 4.386- 0.481 0.66 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الشكل 
 الهندسي المختلف

 دالة * 0.031 2.209- 0.446 0.74 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الشكل 
 الهندسي المختلف

 دالة ** 0.000 5.187- 0.500 0.58 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الحجم 
 المختلف

 دالة ** 0.000 6.761- 0.504 0.45 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الحجم 
 المختلف

 دالة ** 0.000 7.954- 0.273 0.08 39 منخفض 
 0.442 0.74 39 مرتفع

باإلشارة إلى الحجم قم 
 المختلف

 دالة ** 0.000 8.473- 0.273 0.08 39 منخفض 
 0.427 0.77 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى اتجاه 
 الرسمة المختلف

 

 دالة * 0.031 2.209- 0.446 0.74 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع
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 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  االنتباه  العبارة
قم باإلشارة إلى اتجاه 

 السهم المختلف
 دالة ** 0.000 20.777- 0.273 0.08 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 12.958- 2.259 4.37 39 منخفض  االنتباه البصري 
 0.852 9.44 39 مرتفع

قم بوضع األدوات  
المتطابقة للون الشمس 

 التي أمامك 

 دالة ** 0.000 4.646- 0.489 0.63 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم بوضع األدوات  
المتطابقة للون الدولفين 

 الذي أمامك

 دالة ** 0.000 3.883- 0.460 0.71 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم بشطب الشكل  
المتماثل من بين عدة 

 أشكال

 دالة ** 0.000 8.435- 1.442 1.03 39 منخفض 
 0.000 3.00 39 مرتفع

قم بشطب صورة الكعكة 
المتطابقة من بين صور 

 الكعك األخرا 

 دالة ** 0.000 20.207- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.832 2.69 39 مرتفع

قم بشطب حرف ظ من 
 بين األحرف األخرا 

 دالة ** 0.000 9.019- 1.379 0.87 39 منخفض 
 0.270 2.92 39 مرتفع

 2قم بتلوين الرقم 
  3باللون األزرق والرقم 
  5باللون األحمر والرقم 

 باللون األصفر 

 دالة ** 0.000 7.972- 1.379 0.87 39 منخفض 
 0.670 2.85 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 14.813- 3.740 4.11 39 منخفض  مرونة االنتباه 
 1.097 13.46 39 مرتفع

الصورة قم بالبحث عن 
المطابقة في صفحة 
 العر  التي أمامك 

 دالة ** 0.000 14.048- 0.370 0.16 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم بالبحث عن الصورة 
المطابقة في صفحة 
 العر  التي أمامك 

 دالة ** 0.000 15.307- 0.273 0.08 39 منخفض 
 0.223 0.95 39 مرتفع

قم بإاصال المراعات 
المتطابقة في اللون 
 5لتصبح مراعات كبيرة )

 مراعات(. 

 دالة ** 0.000 20.777- 1.366 0.39 39 منخفض 
 0.000 5.00 39 مرتفع

مع  1قم بإاصال الرقم 
وصوالا إلى الرقم  2الرقم 
 بشكل متسلسل.  7

 دالة ** 0.000 43.334- 0.820 0.24 39 منخفض 
 0.000 0.600 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 30.392- 2.440 0.87 39 منخفض  االنتباه المتواصل 
 0.223 12.95 39 مرتفع
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 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  االنتباه  العبارة
قم بالتصفيق عند  
 سماعك صوت القطة

 دالة ** 0.004 2.974- 0.481 0.66 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع

قم بالتصفيق عند  
سماعك صوت سيارة 

 اإلسعاف. 

 دالة ** 0.000 4.277- 0.506 0.53 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع

قم بالضرب على 
الطاولة مرة واحدة عند 
 سماعك اللون األحمر

 دالة ** 0.000 15.627- 0.343 0.13 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم بالضرب على 
الطاولة مرتين عند 
 سماعك حرف س 

 دالة ** 0.000 8.934- 0.413 0.21 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع

قم بالوقوف عند  
 .6سماعك رقم 

 دالة ** 0.000 11.2777- 0.343 0.13 39 منخفض 
 0.270 0.92 39 مرتفع

 دالة  ** 0.000 10.156- 1.649 1.66 39 منخفض  االنتباه السمعي 
 0.832 4.69 39 مرتفع

 فأقل                                                                               0.05* دالة عند مستوا 
 فأقل  0.01** دالة عند مستوا 

يتضب من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
( داللة  2رقم  ذات  فروق  وجود  مستوى  (  عند  إحصائية 
فأقل0.01) العليا 0.05أو ) (  فأقل بين المجموعتين   )

والدنيا في درجات األطفال على مقياس االنتباه، مشتماًل  

كاًل من )االنتباه البصري وفقراته، ومرونة االنتباه وفقراتها،  
وفقراته(   السمعي  واالنتباه  وفقراته،  المتواصل  واالنتباه 

االنتباه أبعاد  البطارية باختالف  قدرة  على  يدل  مما   ،
التعلم  صعوبات  عن  المبكر  الكشف  على  التشخيصية 
  النمائية )االنتباه( لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. 
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 " لمقياس اإلدراك"Independent Sample T-test( يوضح نتا ج اختبار ت:  3الجدول رقم )
 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  اإلدراك  العبارة

قم باإلشارة إلى المثلث 
 المختلف

 دالة ** 0.000 8.152- 0.484 0.35 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى المثلث 
 المختلف

 دالة ** 0.000 5.493- 0.417 22 .0 39 منخفض 
 0.448 73 .0 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الشكل 
 األصغر

 دالة ** 0.000 4.157- 0.475 68 .0 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم باإلشارة إلى الفيل 
 األكبر

 دالة ** 0.000 5.840- 0.507 0.51 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم برفع بطاقة القبعة 
المطابقة للصورة التي 

 أمامك 

 دالة ** 0.000 4.792- 0.507 0.51 39 منخفض 
 0.325 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 12.291- 0.347 0.14 39 منخفض  أين القطة؟
 0.235 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 6.874- 0.502 0.43 39 منخفض  أين القطة؟
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 10.319- 0.397 0.19 39 منخفض  أين القطة؟
 0.235 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 6.874- 0.502 0.43 39 منخفض  أين القطة؟
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 11.187- 2.724 3.46 39 منخفض  التمييز البصري 
 0.608 8.56 39 مرتفع

سم الصورة التي تراها 
 أمامك 

 دالة ** 0.000 3.903- 0.463 0.70 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

سم الصورة التي تراها 
 أمامك 

 دالة ** 0.000 6.508- 0.505 0.46 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

سم الصورة التي تراها 
 أمامك 

 دالة ** 0.005 2943- 0.450 0.73 39 منخفض 
 0.194 0.96 39 مرتفع

تراها سم الصورة التي 
 أمامك 

 دالة ** 0.000 5.840- 0.507 0.51 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

أكمل الصورة التي تراها  
بواحدة من البطاقات التي  

 أمامك 

 دالة ** 0.000 6.508- 0.505 0.46 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 اإلغالق البصري 
 

 دالة ** 0.000 7.066- 1.798 2.86 39 منخفض 
 0.194 4.96 39 مرتفع

اختر األداة التي تتناسب 
 مع الصورة التي أمامك

 

 دالة ** 0.000 4.954- 0.498 0.59 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع
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 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  اإلدراك  العبارة
اختر األداة التي تتناسب 

 أمامكمع الصورة التي 
 دالة ** 0.000 5.840- 0.507 0.51 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اختر األداة التي تتناسب 
 مع الصورة التي أمامك

 دالة ** 0.000 6.508- 0.505 0.46 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اختر األداة التي تتناسب 
 مع الصورة التي أمامك

 دالة ** 0.000 6.469- 0.492 0.38 39 منخفض 
 0.235 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 6.670- 1.810 1.95 39 منخفض  الشكل والعالقة
 0.235 3.94 39 مرتفع

اختر البطاقة التي  
تتناسب مع المراع الذي 

 أمامك 

 دالة ** 0.004 2.089- 0.315 0.89 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

البطاقة التي  اختر 
تتناسب مع الكرزة التي 

 أمامك 

 دالة ** 0.000 4.157- 0.475 0.68 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اختر البطاقة التي  
تتناسب مع القبعة التي  

 أمامك 

 دالة ** 0.000 4.954- 0.498 0.59 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اختر البطاقة التي  
الشجرة التي تتناسب مع 

 أمامك 

 دالة ** 0.000 4.502- 0.505 0.54 39 منخفض 
 0.235 0.94 39 مرتفع

اختر القطعة التي تتناسب 
 مع الصورة التي أمامك

 دالة ** 0.000 5.840- 0.507 0.51 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 6.247- 1.669 3.22 39 منخفض  الشكل واألرضية
 0.235 4.94 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الحيوان 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.002 3.402- 0.435 0.76 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الصوت 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.000 4822- 0.505 0.54 39 منخفض 
 0.194 0.96 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الصوت 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.000 5.532- 0.505 0.54 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الصوت 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.000 8.152- 0.484 0.35 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الصوت 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.000 8.660- 0.475 0.32 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

قم برفع بطاقة الصوت 
 الذي تسمعه

 دالة ** 0.000 15.179- 0.347 0.14 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 اإلدراك السمعي 
 
 

 دالة ** 0.000 11.891- 1.687 2.65 39 منخفض 
 0.194 5.96 39 مرتفع
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 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  اإلدراك  العبارة
 دالة ** 0.000 3903- 0.463 0.70 39 منخفض  أكمل الكلمة التي تسمعها

 0.000 1.00 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 5.790- 0.492 0.38 39 منخفض  أكمل الكلمة التي تسمعها

 0.298 0.90 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 5.532- 0.505 0.54 39 منخفض  أكمل الكلمة التي تسمعها

 0.000 1.00 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 6.886- 0.435 0.24 39 منخفض  أكمل الكلمة التي تسمعها

 0.364 0.85 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 7.829- 1.398 1.86 39 منخفض  اإلغالق السمعي

 0.519 3.75 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 3.402- 0.435 0.76 39 منخفض  ما الذي بين يداك 

 0.000 1.00 39 مرتفع
 دالة ** 0.000 3.402- 0.435 0.76 39 منخفض  ما الذي بين يداك 

 0.000 1.00 39 مرتفع
الذي بين يداك هل هو 

 ناعم أم خشن
 دالة ** 0.000 7.690- 0.492 0.38 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 7.307- 0.475 0.32 39 منخفض  أيهما القلم الطويل 
 0.235 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 8.021- 1.294 2.22 39 منخفض  اإلدراك اللمسي 
 0.235 3.94 39 مرتفع

                     فأقل          0.01** دالة عند مستوا 

الموضحة في الجدول يتضب من خالل النتائج  
( مستوى  3رقم  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )
( فأقل بين المجموعتين العليا والدنيا في درجات  0.01)

)التمييز   األطفال على مقياس اإلدراك، مشتماًل كاًل من 
والشكل  وفقراته،  البصري  واإل الق  وفقراته،  البصري 

تهما، واإلدراك والعالقة وفقراتهما، والشكل واألرضية وفقرا
واإلدراك  وفقراته،  السمعي  واإل الق  وفقراته،  السمعي 
قدرة  يبين  مما  اإلدراك،  أبعاد  باختالف  وفقراته(  اللمسي 
البطارية التشخيصية على الكشف المبكر عن صعوبات  
التعلم النمائية )اإلدراك( لدى األطفال في مرحلة ما قبل  

 المدرسة. 
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 " لمقياس الذاكرة  Independent Sample T-test  ( يوضح نتا ج اختبار ت:"4الجدول رقم )
 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  الذاكرة العبارة

اذكر أسماء الصور التي 
 شاهدتها بالترتيب 

 دالة ** 0.000 9.186- 0.482 0.35 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اذكر أسماء الصور التي 
 شاهدتها بالترتيب 

 دالة ** 0.000 25.397- 0.250 0.07 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اذكر أسماء األشكال التي  
 شاهدتها بالترتيب 

 دالة ** 0.000 25.386- 0.244 0.07 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 31.464- 0.206 0.04 39 منخفض  اذكر األداة المفقودة
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 38.947- 0.624 0.50 39 منخفض  اذكر األداة المفقودة
 1.048 8.11 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 11.589- 0.206 0.04 39 منخفض  اذكر األداة المفقودة
 0.374 0.84 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 3.402- 0.435 0.76 39 منخفض  اذكر البطاقة المفقودة
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 12.291- 0.374 0.94 39 منخفض  8ذاكرة بصرية 
 0.235 0.14 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 13.638- 0.000 0.00 39 منخفض  9ذاكرة بصرية 
 0.000 1.00 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 78.568- 0.587 0.50 39 منخفض  الذاكرة البصرية
 0.437 8.84 39 مرتفع

اذكر األسماء التي  
– سمعتها بالترتيب )مريم 

 وردة(  –خالد 

 دالة ** 0.000 7.649- 0.501 0.43 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اذكر الكلمات التي 
 -سمعتها بالترتيب )باب

 غيوم( –حداقة  –نافذة 

 دالة ** 0.000 25.397- 0.250 0.07 39 منخفض 
 0.000 1.00 39 مرتفع

اذكر الكلمات التي 
سمعتها بالترتيب )مروحة 

 – هاتف   –دباب  –
 مظلة(-عصفور

 دالة ** 0.000 10.583- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.435 0.76 39 مرتفع

األرقام التي سمعتها  اذكر 
  -1  -4 -2بالترتيب )

3- 5- 7 ) 

 دالة ** 0.000 8.660- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.475 0.68 39 مرتفع

اذكر اللون الذي سمعته  
 وأصبح مفقود 

 دالة ** 0.000 78.568- 0.587 0.50 39 منخفض 
 0.373 8.80 39 مرتفع

اذكر الكلمة التي سمعتها  
 مفقودةوأصبحص 

 دالة ** 0.000 13.638- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.374 0.84 39 مرتفع
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 التفسير الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد  الذاكرة العبارة
اذكر الجملة التي سمعتها 

 قبل قليل
 دالة ** 0.000 11.589- 0.206 0.04 39 منخفض 
 0.374 0.84 39 مرتفع

الجملة التي سمعتها اذكر 
 قبل قليل

 دالة ** 0.000 20.197- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.277 0.92 39 مرتفع

اذكر الجملة التي سمعتها 
 قبل قليل

 دالة ** 0.000 20.299- 0.000 0.00 39 منخفض 
 0.282 0.94 39 مرتفع

 دالة ** 0.000 38.947- 0.624 0.50 39 منخفض  الذاكرة السمعية
 1.048 8.11 39 مرتفع

 فأقل                       0.01* دالة عند مستوا 

يتضب من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
( مستوى  4رقم  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )
بين المجموعتين العليا والدنيا في درجات   ( فأقل 0.01)

)الذاكرة  من  كاًل  مشتماًل  الذاكرة،  مقياس  على  األطفال 
باختالف   وفقراتها(  السم ية  والذاكرة  وفقراتها،  البصرية 
أبعاد الذاكرة، مما يدل على قدرة البطارية التشخيصية على 
الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية )الذاكرة( لدى 

المدرسة. األط قبل  ما  مرحلة  في   فال 
واناء على النتا ج السابقة يتضح قدرة البطارية  
التشخيصية للكشف المبكر عن صعواات التعلم النما ية 

الذاكرة( على التمييز بين درجات    – اإلدراك    –)االنتباه  
النما ية.  التعلم  صعواات  عن  والكشف   األطفال 

هل تتمتع البطارية التشخيصية   إجابة الساال الثاني:  -
واإلدراك  )االنتباه  النما ية  التعلم  عن صعواات  للكشف 
والذاكرة( لدا األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بدالالت 
 صدق تتفق مع الخصا ص السيكومترية للمقياس الجيد؟ 

ذكره   التحقق من صدق االتساق الداخلي للبطارية كما -
( أنه مدى ارتباف الفقرات ببعضها، وارتباف 2017السيد )

كل فقرة بمجموع الفقرات، حيث يركز هذا األسلو  على  
قياسه، وتم حسا   المراد  للمجال  ال بارات  مدى وضو  

بيرسون   ارتباف   Pearson's Correlation) معامل 
Coefficient) للتعرف على درجة ارتباف كل ةبارة من  

ا لهةبارات  تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  بالدرجة  .لمقاييس 

 ( يوضح معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس االنتباه واإلدراك والذاكرة مع الدرجة الكلية لكل مقياس5جدول رقم )
معامل االرتباط   االنتباه البصري  بعد االنتباه 

 بالمقياس
0.687 ** 

 ** 0.714 مرونة االنتباه 
 ** 0.866 المتواصل االنتباه 

 ** 0.694 االنتباه السمعي 
معامل االرتباط   التمييز البصري  بعد اإلدراك 

 بالمقياس
0.880 ** 

 ** 0.761 اإل الق البصري 
 ** 0.684 الشكل والعالقة 
 ** 0.791 الشكل واألرضية 
 ** 0.770 اإلدراك السمعي 
 ** 0.693 اإل الق السمعي 

 ** 0.771 اللمسي اإلدراك  
معامل االرتباط   الذاكرة البصرية  بعد الذاكرة

 بالمقياس
0.782 ** 

 ** 0.697 الذاكرة السمعية
  فأقل  0.01** دال عند مستوا الداللة 
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( أن قيم معامل ارتباف 5يتضب من الجدول رقم )
ودالة إحصائًيا  كل بعد من األبعاد مع المقياس موجبة،  

( فأقل  مما يشير إلى صدق 0.01عند مستوى الداللة )
االتساق الداخلي بين أبعاد مقياس االنتباه، وأبعاد مقياس 
اإلدراك وأبعاد مقياس الذاكرة ومناسبتها لقياس ما أضعدت 

 لقياسه. 
تمتع البطارية التشخيصية للكشف   يدل ذلت على

)االنتب النمائية  التعلم  والذاكرة( عن صعوبات  واإلدراك  اه 
لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بدالالت صدق 
الجيد.  للمقياس  السيكومترية  الخصائص  مع   تتفق 

إجابة الساال الثالث: هل تتمتع البطارية التشخيصية  -
واإلدراك  )االنتباه  النما ية  التعلم  عن صعواات  للكشف 

درسة بدالالت والذاكرة( لدا األطفال في مرحلة ما قبل الم
 ثبات تتفق مع الخصا ص السيكو مترية للمقياس الجيد؟ 

الربات    معامل  استخدام  تم  البطارية  أداة  لربات 
( كرونباي(  ألفا  )معادلة   Cronbach'sألفاكرونباي 

Alpha (α) للتجزئة جتمان  معادلة  استخدام  تم  كما   ،)
التالي:  الجدول  في  موضب  هو  كما   النصفية 

 ( يوضح معامل ألفا كرونباخ والتجز ة النصفية لقياس ثبات مقاييس البطارية. 6جدول رقم )

 ثبات ألفا كرونباخ   عدد العبارات  البعد / المقياس 
 البعد / المقياس 

 ثبات التجز ة النصفية 

 0.801 0.843 10 االنتباه البصري 
 0.932 0.801 6 مرونة االنتباه 

 0.755 0.699 4 االنتباه المتواصل 
 0.817 0.910 5 االنتباه السمعي 

 0.879 0.863 25 الثبات العام لمقياس صعواات االنتباه
 0.902 0.882 9 التمييز البصري 

 0.794 0.817 5 اإلغالق البصري 
 0.881 0.816 4 الشكل والعالقة

 0.869 0.731 5 الشكل واألرضية
 0.778 0.778 6 اإلدراك السمعي 

 0.896 0.817 4 اإلغالق السمعي
 0.817 0.699 4 اإلدراك اللمسي 

 0.885 0.936 37 الثبات العام لمقياس صعواات اإلدراك
 0.798 0.946 9 الذاكرة البصرية
 0.758 0.931 9 الذاكرة السمعية

 0.867 0.964 18 الثبات العام لمقياس صعواات الذاكرة

( أن معامل الربات العام لمقياس 6يتضب من الجدول رقم )
ألفا كرونباي وبل  0.863صعوبات االنتباه بل  ) ( وفق 

( وفق معادلة جتمان للتجزئة النصفية، ومعامل 0.879)
( وفق 0.936الربات العام لمقياس صعوبات اإلدراك بل  )

( وفق معادلة جتمان للتجزئة 0.885وبل  )كرونباي الفا  
النصفية، ومعامل الربات العام لمقياس صعوبات الذاكرة 

( )0.964بل   وبل   الفا  كرونباي  وفق  وفق 0.867(   )
أن  على  يدل  وهذا  النصفية،  للتجزئة  جتمان  معادلة 
مرتفعة. ثبات  بدرجة  تتمتع   المقاييس 

ف تمتع البطارية التشخيصية للكش  يدل ذلت على 
 عن صعوبات التعلم النمائية )االنتباه واإلدراك والذاكرة(
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ثبات   بدالالت  المدرسة  قبل  ما  في مرحلة  األطفال  لدى 
الجيد.  للمقياس  مترية  السيكو  الخصائص  مع   تتفق 

 المعايير:
تم اسكككككككتخدام الربيعات من أجل الحصكككككككول على  
تفسكككككككككير كيفي للدرجات التي يحصكككككككككل عليها الطفل وذلت  

 من خالل: 
( فككأقككل في  29الطفككل الككذي يحصكككككككككككككككل على درجككة ) -

مقيككاس االنتبككاه دل على أن لككديككه صككككككككككككككعوبككات تعلم  
( درجكة 40نمكائيكة في االنتبكاه، وعذا حصكككككككككككككككل على )

ائيكة  فأقل دل على أنه ليس لديه صككككككككككككككعوبات تعلم نمك
 في االنتباه.

( درجككة فككأقككل في  27الطفككل الككذي يحصكككككككككككككككل على ) -
مقياس اإلدراك دل أن لديه صعوبات تعلم نمائية في  

( درجككة 35اإلدراك، وفي حككال كككانككت درجككة الطفككل )
فأقل دل على أن الطفل ال يعاني من صعوبات تعلم  

والطفكل الكذي يحصككككككككككككككل على   –نمكائيكة في اإلدراك.  
أن الطفل لديه صعوبات ( درجات فأقل دل على  10)

تعلم النمكككائيكككة في الكككذاكرة، وفي حكككال ككككانكككت درجتكككه 
من 17) يعكككككاني  ال  أنكككككه  على  دل  فكككككأقكككككل  درجكككككة   )

 صعوبات تعلم نمائية في الذاكرة.
 التوصيات: 

بناء على ما توصكككككل إليه البحث الحالي، توصكككككي        
 الباحرة بما هو  ٍت:  

ت اسكتخدام البطارية التشكخيصكية للكشكف عن صكعوبا -1
التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسككككككككككككة بالمملكة 

 العربية السعودية. 
تدريا معلمي صكككعوبات التعلم على تطبيق البطارية   -2

التشكككككخيصكككككية للكشكككككف المبكر عن صكككككعوبات التعلم 
 النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة.

االهتمام بقضكية الكشكف المبكر عن صكعوبات التعلم  -3
 بل المدرسة.النمائية في مرحلة ما ق

االهتمام بقضكككككككككككية القياس والتشكككككككككككخيص في المملكة  -4
العربية السكككعودية خاصكككة، والعالم العربي عامة لندرة  

 مرل هذه األبحا .

عمكل برامج توعويكة لترقي  معلمكات ريكاه األطفكال  -5
 بصعوبات التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة. 

التعلم توةيككككة أوليككككاء األمور بمرككككاهر صككككككككككككككعوبككككات   -6
النمائية وكيفية مالحرتها  لدورهم الكبير واألسكككاسكككي 

 في عملية الكشف المبكر.
 محدودات البحث:

البطارية التشككخيصككية لم ت ط  جانا صككعوبات التعلم  .1
النمائية كاملة، حيث اقتصككككككككككككرت على الصككككككككككككعوبات 

 النمائية األولية.
صكعوبة الحصكول على عينة بحث أكبر، وسكوف يتم   .2

 دراسات الحقة.تناول هذا في  
 المقترحات: 

تقنين البطارية التشكككككككككخيصكككككككككية للكشكككككككككف المبكر عن  .1
صككككعوبات التعلم النمائية في مرحلة ما قبل المدرسككككة  
بتطبيقهككا على مجتمع عينككة أكبر في منككاطق أخرى  
 بالمملكة العربية السعودية ومناطق بالوطن العربي.

إجراء بحو  لمقككارنككة عالقككة نتككائج تطبيق البطككاريككة  .2
يصكككككية للكشكككككف عن صكككككعوبات التعلم النمائية التشكككككخ

 بمقاييس أخرى لصعوبات التعلم النمائية.
إجراء بحو  تتناول قياس وتشككككككككككككخيص صككككككككككككعوبات  .3

 التفكير(. –التعلم النمائية الرانوية )الل ة الشفهية  
إجراء بحو  حول تصككككككككككككككميم مقكككاييس لتشككككككككككككككخيص  .4

صكككككككعوبات التعلم للحصكككككككول على تنوع في أسكككككككاليا 
إلى نتائج دقيقة حول نوع  التشككككككككككككخيص، والتوصككككككككككككل  

 الصعوبة.
إجراء بحو  حول نسكككككككا انتشكككككككار صكككككككعوبات التعلم  .5

النمككائيككة في مرحلككة مككا قبككل المككدرسكككككككككككككككة في المملكككة 
العربية السكككككككككككككعودية خاصكككككككككككككة، والوطن العربي عامة 
للتعرف على حجم المشكككككككككككككلة وعمكان التدخل المبكر 

 للحد من تفاقمها.
النمككائيككة  التعرف على أكرر أنواع صككككككككككككككعوبككات التعلم   .6

انتشكككككاًرا في مرحلة ما قبل المدرسكككككة بالمملكة العربية 
 السعودية.
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