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ات مات وأخصائيِّ مدى إملام  ُمعلِّ
مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم يف دولة الكويت)))

د. أحمد إبراهيم الهويل
أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

 كلية الرتبية األساسية - دولة الكويت

د. هديل يوسف الشطي
أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

كلية الرتبية األساسية - دولة الكويت

د. طالل إبراهيم املسعد
أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

كلية الرتبية األساسية - دولة الكويت

امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إىل تسليط الضوء عىل أكثر صعوبات التعلم انتشاراً يف دولة الكويت بني األطفال يف مرحلة 
الرياض التي تتضمن الدسلكسيا )عرس القراءة(، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا )عرس الحساب(، من خالل 

العنارص التالية:-
1 - إبراز مدى إملام معلمات مرحلة رياض األطفال واالختصاصيات النفسيات واالجتماعيات بصعوبات التعلم 

الشائعة عند األطفال. 
طبيعة  الدرايس،  املؤهل  الخربة،  )سنوات  واألخصائيات  املعلمات  عند  الديموغرافية  املتغريات  أثر  معرفة   -  2  

املهنة، جهة التخرج، املنطقة التعليمية( بصعوبات التعلم الشائعة. 
أجرى الباحثون اختباراً عىل هيئة استبانه احتوت عىل 12 سؤاالً لكل مجال للتعرف عىل صعوبات التعلم الثالث 
واألخصائيات  املعلمات  إملام  مدى  ملعرفة  االختبار  تصحيح  وتم  لها،  والثبات  الصدق  معامل  استخراج  بعد  الشائعة 
بأعراض هذه الصعوبات إن وجدت وعالجها. ووزعت االستبانة عىل )500( معلمة واختصاصية نفسية واجتماعية 
النسب  اإلحصائية استخدمت  املعالجات  العينة. ويف  أفراد  استبانة كاملة من   483 األطفال. وتم جمع  ملرحلة رياض 
الدراسة.  ومتغريات  للفروق  اإلحصائية  الدالالت  اليجاد  األحادي  التباين  وتحليل  )ت(،  واختبار  والتكرارات،  املئوية، 

وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية:-
الكايف  اإلملام  لديهن  ليس  ونفسيات  اجتماعيات  واختصاصيات  معلمات  من  التدريسية  للهيئة  بالنسبة   -
بصعوبات التعلم الثالث، وقد بلغت النسب املئوية لإلجابات الصحيحة بوجه عام للعينة أقل من %50 يف معظم البنود.

 )P≤0.05( الداللة النتائج فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - بالنسبة ملتغري سنوات الخربة فقد بينت 
الرتكيز والدسكالكوليا، بينما لم توجد ثمة فروق ذات داللة إحصائية مع صعوبة  الزائد وقلة  النشاط  مع صعوبتي 

الدسلكسيا.
- بالنسبة ملتغري املؤهل الدرايس فتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )P≤0.05( لقيم )ف( يف مجال 
ثمة  توجد  ال  بينما  الدبلوم،  الرتكيز لصالح حملة  الزائد وقلة  والنشاط  الجامعي،  املؤهل  الدسلكسيا لصالح  صعوبة 

فروق ذات داللة إحصائية لدى مجال صعوبة الدسكالكوليا.
- بالنسبة ملتغري طبيعة املهنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )P≤0.05( لقيم )ف( مع جميع 

الصعوبات.
الزائد وقلة  الدسلكسيا والنشاط  للمجالني  التخرج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بالنسبة ملتغري جهة   -
الرتكيز، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجال الخاص بالدسكالكوليا لصالح خريجي كلية الرتبية/ جامعة 

الكويت، وكلية الرتبية األساسية/ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 )P≤0.05( أما بالنسبة ملتغري املنطقة التعليمية فقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

لقيم )ف( يف جميع املجاالت الثالثة لصالح معلمات منطقتي األحمدي والفروانية.
وقدم الباحثون عدداً من املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتائج الدراسة. 

)1( تم استالم البحث يف أغسطس 2020، وأجيز للنرش يف يناير 2021.

Doi:10.29343/1-87-1

البحوث والدراسات
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Abstract:
 To highlight the extent to which kindergarten teachers as well as psychologists and social 

workers are familiar with the learning disabilities common to children. e.g The purpose of the study qas 
dyslexia, hyperactivity lack of concentration, and dyscalculia  in oldition the sudy aimed at detecting the 
impact of demographic variables (years of experience, academic qualification, the nature of the profes-
sion, the graduation place, the educational district) on common learning disabilities.

The researchers conducted 12 - iten questionnaire for each area to identify the three common 
learning disabilities. Reliability and validity of the test, were obtained. A total of 483 complete question-
naires were collected from the sample members. The statistical analysis, ineluded percentages, frequen-
cies, T-test, and One Way ANOVA The following conclusions were achieved:

- For the faculty of teachers and social workers, the results showed that they do not have suf-
ficient knowledge of the three common learning disabilities and the percentages of the correct answers 
in general for the sample are less than 50% in most items.

 The years of experience, the results showed statistically significant differences at the level of 
indication (P<0.05) with the disabilities of (hyperactivity and lack of concentration) and dyscalculia, 
while there were no statistically significant differences with dyslexia. 

- For the variable of the academic qualification, there were statistically significant differences 
from the level (P<0.05) of the values (P) in the field of dyslexia difficulty in favor of university qualifica-
tion, hyperactivity and lack of concentration in favor of diploma holders, while there are no statistically 
significant differences in the field of dyscalculia difficulty. 

As For the profession, there were statistically significant differences at the level (P<0.05) of the 
values (P) with all disabilities.

- With regard to the change of the graduation point, there were no statistically significant differ-
ences for the fields of dyscalculia, hyperactivity and lack of concentration, while there wer statistically 
significant differences for the field of dyscalculia for the benefit of graduates of the Faculty of Educa-
tion/Kuwait University, and the Faculty of Basic Education/General of Public Authority for Applied 
Education and Training.

- As for the variable of the educational district, the results showed that there were statistically 
significant differences at the level of P<0.05) for (P) values in all three districts in favor of the teachers 
of the Ahmadi and Farwanya regions. 

The researchers have reached a number of suggestions and recommendations based on the find-
ings. 
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املقدمة:
يعد ميدان صعوبات التعّلم من امليادين املهّمة يف مجال الرتبية الخاصة، والتي تتضح فيها الفروق 
الفردية بني األفراد إىل أقىص درجٍة ممكنٍة، حيث يربز يف هذا امليدان أطفال غالباً ما يبدو أنهم أسوياء تماماً 
املواد  بعض  يف  التحصيل  يف  واضٍح  يعانون من قصوٍر  أنهم  إالّ  والنفسية،  الجسمية  الخصائص  يف معظم 
املواد  استيعاب  يف  أو  سلوكية  أكثر من سمٍة  يف  اضطراباٍت  أو  إعاقاٍت محّددٍة  من  يعانون  وقد  الدراسية، 
املقروءة أو املسموعة عىل الرغم من إمتالكهم قدراًت عقليًة يف املستوى فوق املتوسط، بل قد يكونون أحياناً 

ُمتفوِّقني عقلياً. 

إن األطفال الذين يظهرون صعوباًت يف التعّلم ال تبدو عليهم أّي أعراٍض جسميٍة، كذلك فُهْم عاديّون من 
حيث القدرة العقلية وال يعانون من أيِّ إعاقاٍت سمعيٍة أو برصيٍة أو جسميٍة أو صحيٍّة أو اضطراباٍت إنفعاليٍة 
أو ظروٍف أرسيٍة غري عادية، إالّ أنهم يواجهون مشكالت يف تعّلم بعض املهارات األكاديمية املدرسية، فبعضهم 
ال يستطيع تعّلم القراءة، واآلخرون لديهم قصور يف تعّلم الكتابة، وفئة ثالثة يرتكبون أخطاًء ُمتكرِّرًة عند أداء 

املهّمات الحسابية، ولذلك فُهم يف حاجة إىل التعّلم بأساليٍب وإسرتاتيجياٍت خاصٍة )العدل، 2016: 15(. 

وتشري صعوبات التعّلم إىل خلٍل يف واحدٍة أو أكثر من العمليّات الذهنية امُلتضّمنة يف فهم أو استخدام 
أو  التحّدث  أو  التفكري  أو  االستماع  القدرة عىل  أن تظهر كنقٍص يف  والتي يمكن  أو مكتوبًة،  اللغة، منطوقًة 
، وإىل  القراءة أو الكتابة أو أداء العمليات الحسابية. كما يشري هذا املفهوم أيضاً إىل صعوبات اإلدراك الحسِّ
إصاباٍت يف مناطٍق ُمحّددٍة من الدماغ، واالختالل الوظيفي املحدود يف العمليات العقلية، والُعرْس القرائي، لكنه 
ال يشمل األطفال الذين يعانون من مشكالّت تعّلم ناتجٍة عن إعاقٍة معينٍة أو تخّلٍف عقيل أو نقٍص اجتماعٍي. 

وتوجد ظاهرة صعوبات التعّلم بشكٍل طبيعٍي لدى جميع املجتمعات عىل اختالف مستوياتها االقتصادية 
واالجتماعية وتوزيعها الجغرايف، وتنترش بني الذكور واإلناث يف جميع الفئات العمرية والقدرات العقلية، وكذلك 
بني أطفال الروضة وتالميذ املدارس. وال يمكن الوصول إىل التشخيص الدقيق لصعوبات التعّلم دون استخدام 

أحد اختبارات املسح النيورولوجي أو األشعة املقطعية عىل املخ أو أشعة الرنني املغناطيس. 

 وهناك اتجاهان أساسيّان يف تشخيص صعوبات التعّلم لدى األطفال، حيث يعتمد االتجاه األول عىل أطبّاء 
األعصاب الذين يتعاملون مع الصعوبات الناتجة عن خلٍل وظيفٍي يف الدماغ، ولذلك فإن تقارير التشخيص األوليّة 
هي التي تحدِّد درجة وجود صعوبات التعّلم لدى الطفل. أما االتجاه الثاني فهو االتجاه النفس - الرتبوي، وهو 
األكثر شيوعاً وشموالً يف التشخيص، ألنه يعتمد عىل األساليب واالختبارات النفسية، واالختبارات التحصيلية 
املقننة، والتي بدورها تعتمد عىل امُلدخالت البرصية – السمعية، بحيث تسمح للطفل ذوي الصعوبات يف التعّلم 

دٍة، مثل الكالم واإلشارة والكتابة وغريها )قاسم، 2015: 45(.  باالستجابة بطرٍق متعدِّ

ولعل انتشار صعوبات التعلم النمائية بني أطفال املدارس أصبح هاجساً للقائمني عىل العمل الرتبوي يف 
قاعات الدراسة، ويؤكِّد العدل )2006: 11( عىل أن نسبة انتشار صعوبات التعّلم عاملياً ترتاوح من 5 - 6 %، 
بينما يصل معدل التالميذ الذين يرتادون برامج صعوبات التعلم يف بعض الدول العربية، كاململكة العربية 
السعودية، إىل %7 من بني تالميذ املدارس التي فيها برامج لصعوبات التعلم عىل مستوى املرحلة االبتدائية، 
التعلم )أبونيان،  النسبة معياراً لحجم صعوبات  الربامج ما زالت قليلة نسبياً فقد ال تكون تلك  إن  وحيث 
2012: 21(. وقد بيّنت دراسة الظفريي )2015( أن %6,6 من أطفال املدارس يعانون من صعوبات التعّلم 
املختلفة، والتي تؤثر بشكل مبارش عىل تحصيلهم الدرايس وتكيّفهم مع محيط املدرسة. ومن هذا املنطلق، 
والتعّرف عليها يف  الحاالت،  املبكر عن هذه  للكشف  الطرق  أفضل  إيجاد  واملختّصون عىل  الباحثون  يعكف 
وتحقيق  السليم،  واإلرشاد  التوجيه  يف  أمورهم  وأولياء  األطفال  ومساعدة  عملهم  لتسهيل  األوىل  مراحلها 
مطالب النمو واحتياجات املتعلمني، فالغاية املنشودة لكل معلِّم يف نهاية املطاف هو نجاح أطفاله وتالميذه 

يف املدرسة. 
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وعىل رغم أن الكثري من امُلعلِّمني يستخدم الوسائل املختلفة ملساعدة األطفال ذوي صعوبات التعّلم عىل 
النجاح والتفّوق، فإن نسبًة ليست ضئيلًة منهم تتعثّر خالل سنوات الدراسة. ويعزو الباحثون ذلك إىل أسباب 
عضوية وبيولوجية ترتبط باالضطراب الوظيفي يف الجهاز العصبي املركزي أو أسباٍب جينيٍة ووراثيٍة، حيث 
تبنّي أن أحد آباء الطفل ذي النشاط الزائد مثالً عىل األّقل مثله، وأن هذا ينطبق عىل 20-25 % من األطفال، وأن 
عدم التوازن االنفعايل واضطرابات الذاكرة والتفكري والتعبري اللغوي والتعّلم ُمنترشة يف العائالت؛ أو أسباٍب 
بيئيٍة، ويتمثّل ذلك يف نقص التغذية ونقص االستقبال البيئي يف مرحلة النمو الجيني )إبراهيم، 2011: 166(. 

غري أن تعّدد أسباب ومظاهر صعوبات التعّلم، وتداخل مصطلح »صعوبات التعّلم« مع مصطلحات مثل 
»بطء التعّلم« و »التأّخر الدرايس«، واآلثار التي ترتكه هذه الصعوبات عىل مستوى تحصيل الطفل يف املستقبل، 
وكذلك عىل النواحي االجتماعية والنفسية واملهنية وأنشطة الحياة لدى الفرد بشكٍل عام )الجرواني والعّطار، 
2015: 77-80(، إن كل هذه األسباب تطرح التساؤل حول مدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني النفسيِّني بصعوبات 
لحثّهم عىل  التعّلم  الطلبة ذوي صعوبات  تعاملهم مع  يف  التي يستخدمونها  األساليب  نجاعة  التعّلم، ومدى 

االستفادة من الُفرص التعليمية امُلتاحة لهم، والحيلولة دون فشلهم أو ترّسبهم من املدرسة.

النفسيات  إملام ُمعلِّمات رياض األطفال واألخصائيِّات  الحالية إىل تقييم مستوى  الدراسة  لذلك تهدف 
العامالت بشأن صعوبات التعلم النمائية الشائعة ومدى انتشارها بني األطفال يف دولة الكويت. 

مشكلة الدراسة:
يعانون  الذين  الروضة  أطفال  التعامل مع مشكالت  أساليب  الحديثة عىل  الدراسات  العديد من  رّكزت 
من صعوبات التعلم )عيل، 2016؛ غني 2010؛ محمد 2014؛ مصطفى وبلقاسم 2016(، وأوضحت بأن قدرة 
ًمعلمي رياض األطفال يف التعّرف عىل املشكالت التعليمية، وصعوبات التعلم، واإلملام بها أمر يف غاية األهمية، 
وذلك لتقديم املساعدة لألطفال يف الوقت املناسب، وتوفري الحلول واإلجراءات الوقائية. وأكدت دراسات عّدة 
)الشخص وآخرون، 2011؛ الظفريي، 2015؛ Poulsen, 2018( عىل أهمية تأهيل امُلعلِّمني للتعامل مع حاالت 
صعوبات التعلم، واإلملام بها، وقدرة الكشف املبكر عنها يف مراحل تعليمية مبكرة، وقبل تطور الحالة والتي 
صحيحة  تعليمية  خطة  عمل  خالل  من  يتم  التعليم  بأن  الدراسات  وبينت  بعد.  فيما  عليها  التغلب  يصعب 

ومناسبة لتلك الحاالت )الخطيب والحديدي، 2016؛ سلمان، 2014(.

وبناء عىل توصيات العديد من البحوث، وحاجة دولة الكويت والقطاع الرتبوي بشكل خاص إىل وجود 
عنهم  الكشف  وكيفية  التعليمية،  الصعوبات  ذو  األطفال  عن  واإلدراك  الكفاءة  من  قدر  عىل  تعليمي  جهاز 
بمراحل مبكرة، تم استحداث قسم يف الرتبية الخاصة يف دولة الكويت يف كلية الرتبية األساسية يف عام 2003 

)الهيـئة العامة للتعليم التطبيقي، 2019(. 

ياً كبرياً للعاملني يف الحقل الرتبوي يف جميع  غري أن تزايد حاالت صعوبات التعلم لدى األطفال يعد تحدِّ
الدول بال استثناء، وتشري دراسة الروسان وآخرون )2004( إىل أن نسبة اإلصابة بصعوبات التعلم تصل إىل 5 % 
بني طلبة املدراس بشكل عام. ويف دولة الكويت، أوضحت دراسة الطراح )1996( أن نسبة النشاط الزائد وقلة 
الرتكيز ال تقل عن %5، بينما بيّنت دراسة عبد الرؤوف )2002( أن نسبة اإلصابة بالدسلكسيا فقط لدى أطفال 
املرحلة املتوسطة تصل إىل 6.29 %، بينما وذكرت دراسة الظفريي )2015( التي أجريت عىل جميع محافظات 
الكويت التعليمية أن نسبة اإلصابة بصعوبات التعلم النمائية تصل إىل 6,6 %. ومن هنا يتضح أن انتشار حاالت 
صعوبات التعلم بني طلبة املدراس يتطلب وقفة جادة للتعامل مع حاالت االزدياد، والتشخيص املبكر لتوجيه 

األطفال التوجيه املطلوب مستقبالً وفق أسس علمية منهجية مدروسة.

الروضة من نطق  املهارات األكاديمية لطفل  الرتكيز عىل  وتتمثل ممارسات معلِّمة رياض األطفال يف 
الحروف ورسمها واألعداد وتمثيلها، وكذلك مهارة الحفظ وضعف االهتمام بالجانب النمائي للمهارات الحركية 
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ات الهامة التي قد تدّل عىل  واإلدراك البرصي والسمعي واالنتباه والذاكرة، وهذه املهارات النمائية من املؤرشِّ
تعّرض الطفل لخطر صعوبات التعّلم، والذي يظهر من خالل الدور األسايس للمعلِّمة يف املالحظة الدقيقة لتلك 
ات الصعوبة لديه، ومن ثم التقييم وتحديد الخدمة امُلالئمة له، بدالً من  السلوكيات، والكشف عن وجود مؤرشِّ

التصنيف العشوائي ملشكلة الطفل وإحالته الفورية ملعلمة الرتبية الخاصة )السبيعي والصياد، 2020: 5(.

وأخصائيِّني  ُمعلِّمني  وجود  يتطلب  الكويت  دولة  يف  التعّلم  صعوبات  حاالت  مع  التعامل  فإن  ولذلك، 
للتعامل مع فئات األطفال الذين يعانون من صعوبات التعّلم بأنواعها املختلفة، ومن هنا تربز أهمية تعّرف 
ولطرق  التعلم  لصعوبات  وأخصائيِّني  ُمعلِّمني  من  االبتدائية  واملرحلة  األطفال  رياض  يف  العاملني  إملام  مدى 
وآخرون،  )املسعد  الدراسة  هذه  ُمعّدو  بها  قام  سابقة  دراسة  نتائج  بيّنت  السياق،  هذا  وضمن  معالجتها. 
2004( أن العاملني يف الحقل الرتبوي لديهم معرفة سطحية عن أطفال صعوبات التعلم، وأن ُمدركات امُلعلِّمني 
واملنطقة  املهنة،  ونوع  التعليمي،  واملؤهل  الخربة،  سنوات  باختالف  تختلف  التعّلم  لصعوبات  واألخصائيِّني 
التعليمية. كما بينت النتائج بأن إملام أفراد عينة الدراسة بالنشاط الزائد وقلة الرتكيز أفضل نسبياً من إملامهم 

بُعرس القراءة والحساب لدى األطفال.

وعىل خلفية نتائج الدراسة السابقة، ويف ظل التطورات والجهود املبذولة لتأهيل ُمعلِّمات ُمختّصات يف 
مجال صعوبات التعّلم بدولة الكويت منذ تأسيس قسم الرتبية الخاصة عام 2003، فإن الباحثني يفرتضون 
أن القطاع الرتبوي قد تدارك الصعوبات التعّلم امُلشار إليها يف الدراسة، وأن ُمعلِّمي رياض األطفال قد تلقّوا 
يص املناسب الذي يوّفر لهم الفرصة للتعرف عىل أطفال الصعوبات التعليمية،  التأهيل الرتبوي والنفس والتخصِّ
وفرزهم، وتصنيفهم، ووضع الخطط العالجية املناسبة لهم يف مختلف محافظات الكويت. وبناًء عىل ما تقّدم، 
تتمثل مشكلة الدراسة الحالية يف تعّرف مدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني النفسيني العاملني يف رياض األطفال 

الحكومية بدولة الكويت لصعوبات التعلم. ولذا يمكن صياغة مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

أطفال  لدى  الشائعة  التعلم  بصعوبات  األطفال  رياض  يف  واألخصائيِّني  امُلعلِّمني  إملام  مستوى  ما   -  1
الروضة )الدسلكسيا، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا(؟.

2 - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملستوى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف 
مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم تُعزى إىل عدد سنوات الخربة واملؤهل العلمي واملهنة؟.

مصطلحات الدراسة:
1 - �صعوبات التعلم النمائية:

تعرف الدراسة الحالية إجرائياً صعوبات التعلم النمائية عىل أنها الصعوبات التي تظهر عىل طفل ما قبل 
املدرسة، وتتمثل باضطراب أو خلل يصيب واحدة أو أكثر من العمليات العقلية لديه، وتؤدي إىل عدم قدرته عىل 
تعلم العمليات البسيطة والتي يدركها الطفل العادي بهذه املرحلة العمرية، وهي عمليات ترتكز عىل النشاط 
العقيل لدي الطفل كالعملية املعرفية والتفكري، وعملية االدراك واالنتباه، والذاكرة، واللغة الشفهية، وقد يتأخر 

ظهور تلك الصعوبات لدي الطفل إىل سن دخوله املدرسة )أبو الديار وآخرون، 2012: 124-123(.

:)Dyslexia( )2 - الد�صلك�صيا )ع�صر القراءة

للكلمة  الفردية  األصوات  لعمل  والتفكري  القراءة  عرس  أو  القرائية  التعلم  بصعوبات  إجرائياً  وتعّرف 
وأصوات الكالم عند التعجب أو الغضب أو الدهشة وغريها، وصعوبة يف الطالقة وفك الكلمة والهجاء للمفردات، 

والتعبري والفهم املقرتن عند القراءة )بحري وخرموش، 2016(.
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:)Attention Deficit Disorder(  3 - الن�صاط الزائد وقلة الرتكيز

ويقصد به إجرائياً اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط الحركة، وهو اضطراب يف السلوك يصحبه 
تشتت يف االنتباه وعدم الرتكيز والنشاط الزائد، وقد ينترش عند األوالد أكثر من البنات، حيث يصاب األطفال 
باإلحباط املستمر نتيجة ترصفاتهم غري اإلرادية، واملصحوبة بالتشتت وعدم التنظيم داخل الفصل، والقيام 
بأنشطة ال تمت بصلة إىل مهام الفصل أو متطلبات الدرس، وعند مشاركة زمالئهم يالحظ عليهم عدم التنظيم 

وعدم االكرتاث )عبد النبي وعبد النبي 2018(.

:)Dyscalculia( 4 - الد�صكالكوليا الع�صر احل�صابي

والجمع  العد  بصعوبات  عالقة  وله  والرياضيات،  الحسابية  بالعمليات  متصلة  ذهنية  مشكلة  هي 
 والطرح وإجراء العمليات الحسابية األخرى، وعد النقود والقياس وتقدير الكميات أو النسب ومعرفة الوقت.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحالية يف كونها تتناول مرحلة رياض األطفال، وهي أهم املراحل النمائية يف حياة 
الطفل الكتساب املهارات وتحديد املشكالت التي يواجهها الطفل، ويأتي هذا ُمتفقاً مع معيار االستجابة للتدّخل 
الذي يعترب أحد أهم املعايري العاملية امُلتجه إليها خالل السنوات األخرية يف تحديد ذوي صعوبات التعّلم واحتياجاتهم 
بينما  املستقبل،  بتشكيل  لنا  املبكِّرة يسمح  الطفولة  الحالة، فاالستثمار يف مرحلة  قبل  ما  إجراءات  من خالل 

االستثمار يف وقٍت الحٍق يفرض تصحيح الفرص الضائعة يف املايض )السبيعي والصياد، 2020: 7(.

لذلك ال بّد من االهتمام البحثي بزيادة التوّجه نحو أهم املراحل وأكثرها تأثرياً يف حياة الفرد يف مجال 
ني يف وزارة الرتبية لوضع الخطط والربامج  الرتبية الخاصة. ويؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية امُلختصِّ
التي تزيد من معرفة وتقييم مؤرشات صعوبات التعّلم يف مرحلة رياض األطفال. كما أن هذه الدراسة تعّد 
الفروق  التعّلم من خالل مراعاة  التغّلب عىل أشكال صعوبات  األطفال يف  مهمًة ملخّططي مناهج رياض 
ات التي تتيح إمكانية التنبؤ بصعوبات التعّلم يف  الفردية، وقد يكون مفيداً ملعلِّمات الروضة بقائمة املؤرشِّ
مراحٍل متقدمٍة من عمر الطفل، وإشباع الحاجات النفسية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات األطفال 

ذوي صعوبات التعّلم.

واآلثار  األوىل،  الدراسية  مراحلهم  يف  لألطفال  املبكر  والتدّخل  للكشف  املاّسة  الحاجة  تتأتى  هنا  ومن 
املرتتبة عىل ذلك، فالكشف املبكر عىل صعوبات التعلم يساعد امُلعلِّمني وأولياء األمور والقائمني عىل العملية 
الرتبوية يف التعامل مع األطفال بالشكل املطلوب، وتوجيههم التوجيه السليم، والتغلب عىل العوائق التي تعيق 
عملية التعليم. كما أن الكشف املبكر لصعوبات التعلم يساعد يف توفري الكثري من األموال التي تهدرها الدولة أو 

حتى أولياء األمور عىل الطلبة املتعثرين يف املراحل املتقدمة من الدراسة. 

حدود الدراسة:
احلدود الزمانية: العام الدرايس 2019/2018.

احلدود املكانية: مدارس رياض األطفال بدولة الكويت.

الحدود املوضوعية: تقترص الدراسة عىل ثالثٍة من أنواع صعوبات التعلم النمائية، وهي: الدسلكسيا، 
ملرحلة  النفسيات  واألخصائيِّات  امُلعلِّمات  الدراسة  وشملت  الدسكالكوليا،  الرتكيز،  وقلة  الزائد  والنشاط 

رياض األطفال. 
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اإلطار النظري للدراسة:
يعرف الخرباء صعوبات التعلم بأنها تعثر يف واحدة أو أكثر من مقدرات اإلنسان عىل الفهم كالسمع 
التعّلم  صعوبات  مصطلح  إىل  مرة  ألول   )Samuel Kirk( كريك  صومئيل  أشار  وقد  والكالم.  املكتوبة  واللغة 
عليهم  يصعب  األطفال  من  فئًة  هناك  أن  املفهوم  هذا  يبنيِّ  حيث   ،1963 عام  يف   )Learning Disabilities(
لهم  توجد  ال  كما  عقلياً،  متخلفني  غري  أنهم  مع  العادية  التدريس  بأساليب  والتعلم  اللغة  مهارات  اكتساب 
إعاقات برصية أو سمعية تحول بينهم وبني اكتسابهم للغة والتعلم، وتظهر عادًة يف عدم مقدرة الطفل عىل 

االستماع والتفكري والكالم والقراءة والكتابة أو حـل املسائـل الرياضيـة )العدل، 2016: 17(. 

وتوضح اللجنة الوطنية للمعاقني يف املكتب األمريكي للرتبية أن مفهوم صعوبات التعلم يُعنى باألطفال   
الذين يعانون من قصوٍر يف واحدٍة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تدخل يف فهم اللغة املنطوقة 
أو املكتوبة، أو استخدامها حيث يظهر هذا القصور يف القدرة عىل االستماع أو الكالم، أو القراءة، أو الكتابة، 
أو التهجئة أو يف أداء العمليات الحسابية. ويرجع السبب يف اإلعاقة إىل قصوٍر يف اإلدراك أو إىل إصابة يف املخ، وال 
يشمل اإلعاقات الناتجة عن حرماٍن بيئٍي وثقايٍف واقتصادي، وكذلك الصعوبات الناتجة عن اإلعاقة البرصية أو 

السمعية أو الحركية أو تخلف عقيل واضطراب انفعايل )القطامي، 2002(.

ويعاني الطفل صاحب النشاط الزائد وقلة الرتكيز من صعوباٍت مركبٍة مثل ضعف اإلصغاء والرتكيز   
وزيادة النشاط واالندفاعية، ويطلق عىل تلك الظاهرة باضطرابات االنتباه والرتكيـز والحركـة الزائـدة. وقد 
النفسييـن االضطراب كدرجات تطورية غري مالئمة من عدم اإلصغاء  الجمعيـة األمريكيـة لألطبـاء  عّرفت 
واالندفاعية والحركة الزائدة وعادة تكون هذه الظاهرة قائمة كإعاقة تطورية مرتبطة بأداء الجهاز العصبي 

.)DSM-4, American Psychiatric Association, 1994( ولكنها كثرياً ما ترتافق مع صعوبات التعلم

وتعترب صعوبة تعلم الحساب من أكثر الصعوبات شيوعاً بني األطفال يف املراحل اإلبتدائية بعد عرس   
القراءة ويطلق عىل عرس العمليات الحسابية مصطلح الدسكالكوليا)Dyscalculia( الذي يرتبط بصفة خاصة 

يف فهم العمليات الحسابية والعالقات بني األرقام ومفاهيم األعداد.

خلل  كوجود  املخ  يف  إصابة  إىل  أو  اإلدراك  إعاقة  يف  قصور  وجود  يف  الدسلكسيا  اضطراب  ويتمثل   
وظيفي بسيط يؤدى إىل عرس يف القراءة )عواد، 1999(. ويعرف اضطراب الدسلكسيا بأنه صعوبة يف فهم 
أو استخدام جانب أو أكثر مـن جوانـب اللغـه والتـي تشمـل السمع، الكالم، القراءة، الكتابة أو التهجئة . 
)Lokerson, 2000(، وقد ّعرف الباحثون صعوبات القراءة والكتابة بأنها مهارات القراءة والكتابة الصعبة 
عىل التلميذ أو بمعنى آخر هي مشكالت القراءة والكتابة التي ال ترجع لقصور يف الذكاء أو إلعاقة حسية. 
يف  اختالف  وسببها  الكلمات،  قراءة  يف  »صعوبات  وتعني  اليونانية،  اللغة  إيل  دسلكسيا  كلمة  أصل  وترجع 
تركيب املخ الذي يحلل اللغة ويؤثر بالتايل عىل املهارات املطلوبة للتعليم سواء بالقراءة أم بالكتابة أم باإلمالء 

.)Brooks: 1997: 12( »أم باألرقام

أنواع صعوبات التعلم: 
هناك سبعة أنواع أكثر شيوعاً من صعوبات التعلم، وهي )سيد سليمان، 2017: 34؛ 125-124(:

1 - د�صرباك�صيا )Dyspraxia( )خلل يف التنا�صق احلركي(: اضطراب حركي يف الدماغ يؤثِّر يف املهارات 
الحركية والجسمية الدقيقة للطفل، وكذلك يف تخطيط الحركات وتنسيقها. 

تعّلم وفهم  الطفل يف  لدى  احل�صاب(: وجود صعوبة كبرية  )ع�صر   )Dyscalculia( د�صكالكوليا   -  2
العمليات الحسابية، وقد يُطلق عليه اضطراب القدرة عىل أداء العمليات الحسابية البسيطة، كفقدان القدرة 

عىل فهم رموز األعداد، أو التعامل معها أو عّدها أو معالجتها. 
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3 - د�صجرافيا )Dysgraphia( )ع�صر الكتابة(: قصور يف القدرة لدى الطفل عىل التعبري عن األفكار 
واآلراء عن طريق الكتابة أو الرموز املكتوبة، ويرتبط ذلك بخلٍل يف األداء الوظيفي. 

4 - د�صفرازيا )Dysphrasia( )ع�صر الكالم(: الصعوبة يف الكالم أو الكتابة لدى الطفل، وتُعزى هذه 
الصعوبة إىل الجهاز العصبي املركزي أو إىل عيوٍب عقليٍة. 

القراءة  الطفل عىل  قدرة  أو شديد يف  القراءة(: اضطراب معتدل  )ع�صر   )Dyslexia( د�صلك�صيا   -  5
الجهرية أو الصامتة أو فهم املقروء بسبب اإلصابة املخيّة الشديدة، ويتفاقم الحال باالضطراب االنفعايل. 

6 - �صعوبة الرتكيز )Attention Deficit Disorder(: قصور يف االنتباه أو نشاط زائد أو كليهما. 

7 - م�صكلة العتمة )Scotopic Sensitivity Syndrome(: الحساسية الزائدة لرتّددات وأطوال موجات 
معينة للضوء األبيض لدى الطفل. 

الدراسات السابقة:
قة ب�صعوبات التعلم والتدخل املبكر: اأواًل – الدرا�صات املتعلِّ

بينت بعض الدراسات بأن هناك حاالت عديدة ألطفال صعوبات التعلم يف مرحلة رياض األطفال والتي 
قد يدركها املعلم وويل األمر أو يتم إدراكها يف مراحل الحقة. وأكدت دراسات أخرى بأن أطفال الدسليكسيا، 
يتم  أن  يمكن  املتوسطة،  أو  الطفيفة  اللغوية سواء  واملهارات  بالقراءة  يعانون من صعوبات  الذين  وخاصة 
عالجهم وتطورهم إيجابياً عن طريق الكشف املبكر لتلك الحاالت ووجود معلم ذات مهارة كافية وخربة للكشف 
املبكر عن حاالت صعوبات التعلم وتقديم التدريبات الدراسية املناسبة، والتي تتوافق مع نوع الحالة ودرجة 
الصعوبات التعليمية. وركزت العديد من الدراسات عىل رضورة التدخل املبكر لعالج الحالة، والذي يرتكز بشكل 
الحالة وتطبيق الربامج  كبري عىل املدرسة بشكل عام، وعىل معلمة الفصل وكفاءتها وقدرتها عىل اكتشاف 

 .)Duff et al., 2008; Poulsen, 2018( املناسبة

ويف دراسة قام بها فايد )2001( هدفت الدراسة ملعرفة مدى شيوع صعوبات التعلم النمائية ألطفال ما 
قبل املدرسة من حيث تقديرات امُلعلِّمني، ومدى تأثري نوع الجنس عىل نوعية تلك الصعوبات. أوضحت النتائج 
بأن صعوبات التعلم لدى األطفال قد تظهر بأنواع متعددة عىل أطفال مرحلة ما قبل املدرسة. وبينت النتائج 
بأن الفارق بني األطفال العاديني وأطفال صعوبات التعلم يتضح من خالل انخفاض األداء التعليمي والقدرات 
اللغوية واللفظية لدى أطفال الصعوبات. وعليه أكدت النتائج رضورة فرز أطفال صعوبات التعلم عند بداية 
والفعال ألطفال  الجيد  والتشخيص  التمييز  والثاني، ورضورة  األول  الصف  يف  املتابعة  ثم  بالروضة  الحاقهم 
صعوبات التعلم واألطفال األكثر احتماال لظهور تلك الصعوبات لديهم. وأظهرت الدراسة فروقاً دالًة إحصائياً 

بني األطفال الذكور واالناث يف مجال صعوبات التعلم. 

وركزت دراسة غني )2010( عىل التعرف عىل أهم الصعوبات التي تعيق عملية التعلم ووسائل معالجتها، 
باإلضافة إىل دور األرسة يف التقليل من صعوبات التعلم لدى األطفال. حيث أوضحت الدراسة أن أهم الصعوبات 
تتلخص يف عيوب وراثية ونمائية ومشاكل أثناء الحمل والوالدة ومشاكل تربوية بينما نوهت بأهمية إرشاد 
القائمني وامُلعلِّمني وأولياء األمور إىل الطرق السليمة والرتبوية يف التعامل مع ذوي صعوبات التعلم باإلضافة 

إىل استخدام التكنولوجيا والربامج العلمية املتطورة وإنشاء املراكز العالجية املتخصصة. 

ويف هذا الصدد، ذكر الشخص وآخرون )2011( بأن البحوث املختصة بالكشف عن صعوبات التعلم لدى 
األطفال بعمر ما قبل املدرسة تعترب من الدراسات القليلة واملهمة. وعليه تم دراسة أهمية الكشف املبكر عن 
أطفال صعوبات التعلم يف مراحل النمو األوىل للطفل وذلك عن طريق املالحظة الدقيقة من قبل معلم الفصل 
وامُلعلِّمني ذوي الخربة والقادرين عىل تقييم مهارات الطفل قبل األكاديمية وقبل دخوله إىل املدرسة. وقد ركز 
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البحث عىل عمل مقياس يهدف إىل الكشف عن صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل املدرسة من وجهة 
نظر أولياء األمور وامُلعلِّمات بالرتكيز عىل صعوبات االنتباه والتذكر وتكوين املفاهيم واإلدراك والتدريب الجيد 
للكشف عنها، وتكّونت عينة الدراسة من 104 طفالً ترتاوح أعمارهم من 4-6 سنوات بمدارس رياض األطفال 
الحكومية والخاصة بمحافظة القاهرة، باإلضافة إىل 31 معلمًة ترتاوح خربتهم املهنية من 1-15 سنة، وعدد 
104 من أولياء األمور الذين ينحدرون من مستويات اقتصادية واجتماعية وتعليمية مختلفة. وقد أسهمت 
األدوات واآلليات املستخدمة يف الكشف املبكر عن أطفال الدسلكسيا، والتي اعتربها الباحثون بأنها من العوائق 

التي تحول دون الكشف عن طفل صعوبات التعلم. 

وقامت سلمان )2014( بعمل دراسة عىل األطفال يف مدينة بعقوبة )محافظة دياىل( هدفت إىل الكشف 
املبكر عن صعوبات التعلم عىل األطفال يف مرحلة الرياض. تكونت العينة من 163 طفالً يف أربع رياض مختلفة، 

غري أن نتائج الدراسة لم تظهر فروقاً ذات داللٍة إحصائيٍة بني مستوى الصعوبات لدى األطفال. 

ويف دراسة قام بها دوف وزمالؤه )Duff et al.,2014( ملعرفة أهمية التدخل املبكر ألطفال الدسليكسيا 
وفرتة التدريب والعالج املناسبة لظهور تغريات إيجابية وتطور األطفال الذين لديهم صعوبات مختلفة. وقد 
وضحت الدراسة بأن التدخل املبكر لعالج حاالت صعوبات التعلم الخاصة باللغة والقراءة يجب أن تمتد فرتته 

ليست بالقصرية للحصول عىل نتائج جيدة وملس التطور املطلوب. 

ويف دراسة قام بها الظفريي )2015( ركزت عىل نسبة صعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة 
نوع  باختالف  التعليمية  الصعوبات  اختالف  ومدى  شيوعاً،  األكثر  الصعوبات  وتوضيح  الكويت  دولة  يف 
الجنس واملنطقة التعليمية املنتسب إليها الطفل. طبقت الدراسة عىل 858 من األطفال التي ترتاوح أعمارهم 
وقد  الكويت.  بدولة  التعليمية  املناطق  جميع  شملت  سنتني  مدى  عىل  الدراسة  وامتّدت  سنوات،   6-4 بني 
أظهرت النتائج أن هناك نسبة من األطفال )6.6 ٪( يعانون من صعوبات التعلم النمائية وأنه ال يوجد دور 
مؤثر لجنس الطفل أو املنطقة التعليمية يف اختالف نسبة انتشار صعوبات التعلم. كما بينت الدراسة بأن 
النفسية وصعوبات طفيفة  هناك تفاوت يف وجود صعوبات شديدة بني األطفال كالصعوبات االجتماعية 

كالصعوبات املعرفية والدراسية. 

بينما هدفت دراسة مصطفى وبلقاسم )2016( يف الغرب الجزائري إىل التعرف إذا كان تالميذ املرحلة 
االبتدائية الذين التحقوا بالدراسة قبل سن املدرسة يعانون من صعوبات التعلم يف القراءة والكتابة الحساب. 
تكونت عينة الدراسة من 181 طفالً مما التحقوا بالدراسة قبل سن املدرسة طبقت عليهم استمارة الكشف 
والرابعة  )الثالثة  التالية  بالصفوف  التالميذ  عىل  االستمارة  تطبيق  تم  وقد  لديهم.  التعلم  صعوبات  عن 
والخامسة(، وبينت نتائج الدراسة أن التالميذ الذين التحقوا باملدرسة قبل سن املدرسة يعانون من صعوبات 
التعلم األكاديمية يف القراءة والكتابة والحساب، كما أظهرت النتائج فروقاً ذات دالٍة إحصائيٍة تٌعزى إىل الجنس 

لصالح الذكور. 

قة مبدى اإملام امُلعلِّمني حول �صعوبات التعلم: ثانيًا - الدرا�صات املتعلِّ

إن مستوي وعي معلم رياض األطفال بأساليب وطرق الكشف عن صعوبات األطفال التعليمية يعترب 
أمراً بغاية األهمية، ألن مرحلة رياض األطفال تعّد املحّطة األويل التي تسبق التعليم املدريس، والكشف عن أّي 
صعوباٍت لدى الطفل بتلك املرحلة يحّد من تفاقم الحالة أو تطورها سلبياً، ويؤهل امُلعلِّمني باملراحل الالحقة 

إلعداد الخطط التدريسية املتناسبة مع حالة الطفل لتحقيق تعليم أفضل للجميع. 

وضمن هذا السياق، قام املسعد وآخرون )2004( بدراسة هدفت إىل معرفة درجة إملام العاملني يف الحقل 
ببناء  الباحثون  الرياض واالبتدائي. حيث قام  التعلم يف مرحلتي  الرتبوي من ُمعلمني وأخصائيني بصعوبات 
مقياس لقياس عرس القراءة وعرس الحساب وتشتت االنتباه لدى األطفال. أجاب عىل املقياس عينة تكونت 
من 352 من معلمات الرياض وأخصائيات الرياض واالبتدائي يف مدارس التعليم العام يف مختلف محافظات 
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الكويت الست. وأشارت النتائج إىل أن املعلومات لدى العاملني يف الحقل الرتبوي ضحلة، كما بينت الدراسة أن 
إملام املعلِّم يتوقف عىل عدد سنوات الخربة واملؤهل التعليمي ونوع املهنة، وموقع املنطقة التعليمية. 

وأجرى الظفريي )2015( دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى االستعداد املدريس وقدرته عىل التنبؤ 
بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال الرياض بدولة الكويت. احتوت عينة الدراسة عىل 83 طفالً من أطفال 
الرياض يف منطقة الجهراء التعليمية، 38 منهم من ذوي صعوبات التعلم النمائية و45 من األطفال العاديني. 
وقد استخدم يف الدراسة أداة الكشف عن صعوبات التعلم النمائية ومقياس االستعداد املدريس. وقد بينت نتائج 
الدراسة وجود فرق يف االستعداد املدريس بني األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية واألطفال العاديني لصالح 
األطفال العاديني باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباطية بلغ 0.91 بني االستعداد املدريس وصعوبات التعلم النمائية 

بينما بينت أن هناك قدرة واضحة لالستعداد املدريس عىل التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية.

نيان  أبو  أعّدت  التعلم،  صعوبات  ألطفال  السعودية  العربية  اململكة  تولية  الذي  االهتمام  واقع  ومن 
والعمار )2015( دراسًة للتعرف عىل مدى وعي امُلعلِّمات ومديرات املدارس باململكة العربية السعودية بالقواعد 
التنظيمية لربامج صعوبات التعلم ومدى القدرة عىل تطبيقها، والفرق بني املديرات وامُلعلِّمات يف وعيهم بتلك 
بينت  وقد  معلمة.  و70  مدرسة  مديرة   28 عىل  االستبانة  بتطبيق  الباحثون  وقام  لها.  وتطبيقهن  القواعد 
الدراسة أن مديرات املدارس وامُلعلِّمات عىل درايٍة بقواعد تنظيم برامج صعوبات التعلم وأساليب تطبيقها، إالّ 

أن معلمات صعوبات التعلم أكثر إملاماً من مديرات املدارس بالقواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم.

وأجرى الباز والبتال )2016( دراسة لتحديد مستوي وعي معلمات رياض األطفال يف الرياض بمؤرشات 
االستبانة  باستخدام  وذلك  املرحلة،  تلك  يف  391 معلمة  الدراسة عىل  األطفال. وطبقت  لدى  التعلم  صعوبات 
األطفال  رياض  معلمات  وخربة  معرفة  مستوي  تدني  عىل  الدراسة  نتائج  دلت  وقد  املعلومات.  لجمع  كأداة 
والسلوك  االنتباه  أو  املعريف  النمو  أو  الحركية،  املهارات  أو  اللغوي  بالنمو  سواء  التعلم  صعوبات  بمؤرشات 
والجانب االجتماعي واالنفعايل. وأظهرت النتائج أن مستوي وعي امُلعلِّمات بمؤرشات صعوبات التعلم ال يختلف 
املتخصصات يف رياض األطفال أظهرن معرفًة بمؤرشات  امُلعلِّمات  أن  للمعلم، غري  العلمية  الدرجة  باختالف 

صعوبات التعلم يف السلوك االجتماعي واالنفعايل للطفل فقط. 

وهدفت دراسة الشويكي وكريم )2017( إىل الكشف عن صعوبات التعّلم النمائية ألطفال الروضة من 
وجهة نظر معلِّميهم بمدينة مرصاتة يف ليبيا، حيث تكّونت عينة الدراسة من جميع املعلمات، وعددهن 97 
الله  النمائية ألطفال الروضة، وهي من إعداد عادل عبد  التعّلم  الباحثون قائمة صعوبات  ُمعلِّمًة. وقد طبّق 
محّمد )2006(. وبيّنت النتائج أن درجة صعوبات التعّلم لدى أطفال الروضة كبرية، وأن أكثرها وضوحاً هو 
الدراسة  وأوصت  والحركية.  البرصية  والصعوبات  الذاكرة  مجال  يف  الصعوبات  انخفاض  جانب  إىل  االنتباه، 
ُمراعاة  األكاديمية والسلوكية لألطفال مع  بدراسة وتشخيص االضطرابات  األطفال  أقسام رياض  باهتمام 

خصائصهم النمائية.

وقام سلمان )2020( بدراسٍة هدفت إىل تعّرف أشكال صعوبات التعّلم لدى أطفال ما قبل املدرسة من 
وجهة نظر امُلعلِّمات يف فلسطني، ولتحقيق هذا الغرض، تم تصميم استبانة مكّونة من 25 فقرًة، وتم توزيعها 
52 من معلِّمات رياض األطفال تم اختيارهن بالطريقة العشوائية. وبيّنت نتائج الدراسة  عىل عينٍة قوامها 
الحالية أن درجة صعوبات التعّلم لدى أطفال ما قبل املدرسة يف فلسطني كبرية، وأن أكثرها شيوعاً من وجهة 
نظر املعلِّمات هي التأتأة يف أثناء عملية القراءة، باإلضافة إىل ضعف استيعاب املواد األساسية، كاللغة العربية 
الدراسة لم تكشف عن فروٍق ذات داللٍة  أنه  التعليمية دون رغبة. غري  والحساب، وقيام األطفال بالعمليات 

إحصائيٍة يف استجابات أفراد العينة يُعزى إىل التخّصص أو الخربة أو العمر أو املؤهل التعليمي للُمعلِّمة.

وهدفت دراسة مديني والصيادي )2020( إىل الكشف عن مستوى وعي معلِّمات رياض األطفال الحكومية 
ات صعوبات التعّلم النمائية. ولهذا الغرض، أعّد الباحثون استبانًة، وتم توزيعها عىل 65  يف مدينة جّدة بمؤرشِّ
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النمائية، ومستوى فوق  التعّلم  الوعي بصعوبات  الدراسة عن مستوى متوسط من  نتائج  ُمعلمًة، وكشفت 
املتوسط من الوعي بصعوبات التعّلم الثانوية، وأوىص الباحثون باالهتمام برفع مستوى املعلمات بصعوبات 

تعّلم الطفل.

مي التعليم العام للك�صف عن طفل �صعوبات التعلم: قة مبدى تاأهيل ُمعلِّ ثالثًا - الدرا�صات املتعلِّ

معرفة  مستوي  تحسني  يف  التدريبي  الربنامج  فاعلية  مدى  تحديد  يف   )2014( عبيدات  دراسة  تمثلت 
معلمي التعليم العام يف مجال صعوبات التعّلم. تم استخدام املنهج التجريبي عىل عينٍة من 80 معلماً ومعلمًة 
امُلعلِّمني إىل  العزيز بجده . حيث تم تقسيم عينة  امللك عبد  الدبلوم الرتبوي يف جامعة  امللتحقني بربنامج  من 
40 معلماً لكل منهما، وتطبيق برنامج تدريبيـي من ثمـان جلسـات.  مجموعتني ضابطة وتجريبية، بعدد 
وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل فاعلية الربنامـج التدريبـي يف تحسـني مسـتوى معرفـة معلمـي التعليم 
أساليب  الستخدام  التحّسن  ذلك  ويُعزى  عام،  الزائـد بشكل  والنشـاط  االنتبـاه  ضعـف  باضطـراب  العـام 
تعليمية متنوعة، ورغبة امُلعلِّمني يف اكتساب قدر كبري من املعلومات عن ضعف االنتباه والنشاط الزائد، مّما 

أثر عىل آليات التدريب.

الدمج  الروضة يف فصول  مُلعلِّمات  التدريبية  إىل معرفة االحتياجات  وهدفت دراسة برغوث )2015( 
واملعوقات التي تواجههن يف العمل. قامت الباحثة بتطبيق استبانة عىل 100 ُمعلمة، تم اختيارهن بطريقـة 
عشـوائية مـن مـدارس اإلدارات. وأظهرت نتائج الدراسة ضعفاً يف تدريب امُلعلِّمات عىل مالحظة الفروق 
الفردية بني األطفال وطريقة الكشف الصحيحة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعّلم، وكيفية إعداد 
مرحلة  يف  الجديدة  الدمج  فصول  يف  امُلعلِّمات  تأهيل  ضعف  إىل  باإلضافة  لهم،  الفرديـة  الرتبويـة  الخطط 

رياض األطفال.

واهتمت دراسة نهدي وآخرين )2017( بمعرفة واقع تأهيل معلِّمي التعليم العام يف املهارات األساسية 
وكفايًة  مهارًة   31 من  تتكون  استبانًة  الباحثون  وطبق  الخاصة،  الرتبية  معلمي  تأهيل  ملستوى  قياساً 
امُلعلِّمني بهذه الكفايات، ومدى قدرتهن عىل  156 معلماً من كال القطاعنّي لقياس مدى إملام  تدريسيًة عىل 
تدريسها. وقد أظهرت النتائج بأن املهارات والكفايات األساسية املتقنة بوجٍه عام متـشابهة إىل حـٍد كبـرٍي 
بني ُمعلِّمي القطاعنّي، غري أن بعض اإلسرتاتيجيات الرتبوية يستخدمها معلِّمو الرتبيـة الخاصة دون أقرانهم 
امُلعلِّمني الخريجني بحاجة إىل تأهيل أفضل للعمل مع  بأن جميع  الدراسة أيضاً  العام. وأوضحت  التعليم  يف 

أطفال صعوبات التعلم. 

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبنّي من الدراسات السابقة أن معظمها ارتبطت بصورٍة مبارشٍة بصعوبات التعّلم يف مرحلة ما قبل 
تزال  ال  التعلم  األطفال بصعوبات  رياض  إملام معلِّمي  بمعرفة مدى  اهتّمت  التي  الدراسات  أن  املدرسة، غري 
محدودًة رغم تزايد االهتمام بهذا املوضوع يف الدول العربية بشكٍل عام، مّما يعطي أهمية إضافيًة للدراسة 
وآخرون،  )املسعد  عّدة سنوات  قبل  الباحثون  أجراها  التي  للدراسة  تتبعيًة  دراسًة  تعترب  أنها  الحالية، حيث 
2004(، وتم فيها تناول صعوبات التعّلم لدى أطفال الروضة واملرحلة االبتدائية يف دولة الكويت، لذا فإن هذه 

الدراسة تعّد إثراًء للدراسة السابقة، وإضافًة نوعيًة يف مجال صعوبات تعّلم األطفال. 

منهج الدراسة:
استبانة  بصورة  البحث  أداة  تصميم  تم  األساس،  هذا  وعىل  التحلييل،  الوصفي  املنهج  الدراسة  انتهجت 
ولكنها مختلفة عن األدوات املستخدمة من حيث البناء تحقيقاً ألهداف البحث. وشملت األداة )12( سؤاالً لكل 
صعوبة )الدسلكسيا، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا(، بحيث يختار أفراد العينة واحدًة من أربع إجابات 

)خيارات(، وتكون هذه اإلجابة أقرب إىل الصّحة واملنطق من وجهة نظرهم. وشملت األسئلة املواضيع التالية: 
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1 - مدى اإلملام بتعريف صعوبات التعلم الثالث. 

2 - بداية اإلصابة بصعوبات التعلم الثالث السابقة. 

3 - نسب الذكاء يف صعوبات التعلم. 

4 - أعراض صعوبات التعلم. 

5 - الجهات التي تقوم بعالج صعوبات التعلم. 

6 - األعراض املصاحبة ألطفال صعوبات التعلم. 

7 - الصعوبات التي يعاني منها أطفال صعوبات التعلم. 

8 - مدى انتشار صعوبات التعلم بني الجنسني. 

9 - أسباب صعوبات التعلم. 

10 - املشاكل املصاحبة لصعوبات التعلم. 

عينة البحث:

مجتمع الدراسة: يتشكل مجتمع الدراسة من جميع معلمات وأخصائيات رياض األطفال بدولة الكويت 
والبالغ عددهن 7207 معلمة، وما يقرب من 500 أخصائية موزعات عىل 200 روضة يف محافظات الكويت 

الست.

باملناطق  والبنات  للبنني  األطفال  رياض  مدارس  من  ممثلة  عينة  عىل  استبانة   )500( توزيع  تم  وقد 
ح الجدول )1( وصفاً لعينة الدراسة  التعليمية الست ملناطق دولة الكويت. وتم استالم )483( استبانة. ويوضِّ

ات امُلستخدمة فيها، والنسب املئوية لكل فئٍة من فئات املتغريات.  وفقاً للمتغريِّ

جدول 1 توصيف عينة الدراسة وفق سنوات الخربة واملؤهل واملهنة للمعلِّمة

النسبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغري

عدد سنوات الخربة

%15632أقل من ثالث سنوات

%316735 – 5 سنوات

%16033أكثر من 5 سنوات

املؤهل العلمي

%5612دبلوم

%39782جامعي

%306فوق الجامعي

املهنة

%44091معلم

%276أخصائي نفس

%163أخصائي اجتماعي

لذوي  كانت  مئوية  نسبة  أعىل  فإن  الخربة(،  سنوات  )عدد  مُلتغريِّ  وفقاً  أنه   )1( الجدول  من  ويتضح 
مستوى الخربة )3 - 5( سنوات إذ بلغت نسبتهم املئوية )%35(، أما بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي فكانت أعىل 
نسبة لذوي املؤهل العلمي )جامعي( إذ بلغت نسبتهم املئوية )%82(، وملتغري املهنة كانت أعىل نسبة مئوية 

ملن يعملون بمهنة املعلم إذ بلغن نسبتهم املئوية )91%(. 
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الصدق والثبات:
�صدق االأداة:

خمسة  عىل  وُوزعت  األطفال،  برياض  التعليم  مجال  يف  الباحثني  خربة  ضوء  يف  االستبانة  تصميم  تم 
ني يف مجال الرتبية الخاصة والقياس والتقويم النفس بكلية الرتبية يف جامعة  محكِّمني من األساتذة املختصِّ
الكويت وكلية الرتبية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهدف التحّقق من صدق محتوى األداة. وُطلب 
من املحكِّمني التحّقق من مدى مطابقة فقرات االستبانة للمحاور األساسية، ومن مدى ُحسن صياغة الفقرات، 
وقد بلغ متوسط نسبة اتفاق املحكِّمني عىل عبارات االستبانة )80%(، وهذا مؤرشِّ عىل صدق األداة، كما أبدى 

املحكِّمون مالحظات عىل بعض فقرات األداة، وتم تعديل تلك الفقرات وتنقيحها يف ضوء أهداف الدراسة. 

ثبات االأداة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخراج الثبات بطريقة اإلعادة )test-retest( من خالل التطبيق 
التطبيق عىل نفس  الدراسة، وبعد مرور أسبوعني جرى إعادة  عىل )30( معلمًة وأخصائيًة من خارج عينة 
أفراد العينة، واستخراج معامل االرتباط بريسون بني مرتّي التطبيق. كما تم استخراج معامالت ثبات االتساق 

الداخيل لألداة بطريقة كرونباخ ألفا، والجدول )2( يبني هذه النتائج.

جدول 2 قيم معامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار واالتساق الداخيل 

معامل ألفاقيم الثبات بطريقة اإلعادةمجاالت البحث

87.097.0الدسلكسيااملجال يف األول

97.028.0النشاط الزائد وقلة الرتكيزاملجال الثاني

18.048.0الدسكالكوليااملجال الثالث

38.058.0االستبانة ككل

 )0.83( ما بني  تراوحت  قد  اإلعادة  الثبات بطريقة  قيم معامالت  أن   )2( الجدول  نتائج  ويالحظ من 
قيم  جميعها  وهي  و)0.79(،   )0.85( بني  ما  فرتاوحت  الداخيل  االتساق  ثبات  لقيم  بالنسبة  أما  و)0.79( 

مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

املعاجلة اإلحصائية:  

تم تصحيح االستبانة املوضوعة عىل هيئة اختبار لتمييز اإلجابات الصحيحة من الخاطئة، تم استخدام 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS إليجاد ما ييل: - 

1 - التكرار – النسب املئوية - لبنود االستبانة. 

2 - معامل كرونباخ ألفا لتقدير ثبات االستبانة. 

3 - اختبار )ت( إليجاد الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات الحسابية. 

4 - تحليل التباين األحادي One Way ANOVA إليجاد الدالالت اإلحصائية. 
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عرض نتائج الدراسة:
مدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة.

الجدول التايل )3( يعرض إدراك امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة بشكل عام )الدسلكسيا، 
النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا( وذلك يف املرحلة التي يتم التدريس بها؟ 

جدول )3( إدراك امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة

النسبة 

املئوية ملن 

اجابوا بال

النسبة املئوية 

ملن أجابوا بنعم

عدد اإلجابات 

الخاطئة

عدد اإلجابات 

الصائبة
الفقرة م

31% 69% 152 331 الدسلكسيا هي 1

79% 21% 382 101 تبدأ اإلصابة بالدسلكسيا عند الشخص 2

73% 27% 354 129 من طرق التدريس املتبعة مع األطفال املصابني بالدسلكسيا 3

82% 18% 397 86 من املمكن أن تكون نسبة ذكاء الفرد املصاب بالدسلكسيا 4

68% 32% 328 155 من أعراض الدسلكسيا املعروفة 5

88% 12% 425 58 تقع رابطة مركز الدسلكسيا يف الكويت يف مستشفى 6

78% 22% 377 106
من الجهات التي تقوم بعالج الدسلكسيا يف الكويت قبل 

إنشاء رابطة الدسلكسيا
7

67% 33% 322 161 ترتبط بالدسلكسيا أعراض أخرى مثل 8

86% 14% 417 66 تنترش الدسلكسيا بني 9

56% 44% 272 211
من أبرز املشاكل التي يعاني منها الطفل املصاب 

بالدسلكسيا
10

28% 72% 137 346 يعاني األطفال املصابني بالدسلكسيا من 11

78% 22% 378 105 من مسببات الدسلكسيا 21

87% 13% 422 61 النشاط الزائد وقلة الرتكيز هو 13

81% 19% 391 92 تبدأ اإلصابة بالنشاط الزائد وقلة الرتكيز 14

81% 19% 389 94
من املمكن أن تكون نسبة ذكاء الفرد املصاب بالنشاط 

الزائد وقلة الرتكيز بشكل عام
15

58% 42% 280 203 يتم تشخيص النشاط الزائد وقلة الرتكيز عن طريق 16

61% 39% 295 188 من أهم أعراض النشاط الزائد وقلة الرتكيز 17

78% 22% 375 108 من الجهات التي تقوم بتشخيص النشاط الزائد وتوجيهه 18

65% 35% 316 167 يتسم األطفال الذين يعانون من النشاط الزائد بـــ 19

76% 24% 367 116 من أهم أسباب النشاط الزائد وقلة الرتكيز 20

72% 28% 346 137
يحصل الطفل ذو النشاط الزائد وقلة الرتكيز عىل درجات 

متدنية نسبياً بسبب
21

82% 18% 396 87 من املعروف أن الطفل ذو النشاط الزائد وقلة الرتكيز 22

76% 24% 368 115 يظهر النشاط الزائد وقلة الرتكيز لدى 23

70% 30% 339 144 يتم عالج الطفل ذوو النشاط الزائد وقلة الرتكيز من خالل 24

60% 40% 288 195 الدسكالكوليا هي 25
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83% 17% 399 84 تبدأ اإلصابة بالدسكالكوليا 26

74% 26% 359 124 من العوامل املؤدية لإلصابة بالدسكالكوليا 27

58% 42% 280 203 يعجز الفرد املصاب بالدسكالكوليا عن 28

100% 0% 483 0 نسبة ذكاء الفرد املصاب بالدسكالكوليا 29

74% 26% 358 125 من األعراض املصاحبة للمصابني بالدسكالكوليا ضعف 30

88% 12% 424 59 من الجهات التي تقوم بعالج الدسكالكوليا يف الكويت 31

85% 15% 409 74 الفرد املصاب بالدسكالكوليا يجد صعوبة يف 32

81% 19% 392 91 ترتبط بالدسكالكوليا أعراض مثل 33

52% 48% 253 230 يتم تشخيص الدسكالكوليا عن طريق 34

50% 50% 242 241 الفرد املصاب بالدسكالكوليا يجد صعوبة يف 35

57% 43% 275 208 تنترش الدسكالكوليا عند 36

جدول رقم )4( يوضح نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصه:

 ما درجة إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة )الدسلكسيا، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، 
الدسكالكوليا( يف املرحلة التي يتم التدريس بها؟

أداة  املعيارية واملستوى ملجاالت  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  إيجاد  السؤال تم  لإلجابة عن هذا 
الدراسة، والجدول )4( يبني ذلك.

جدول )4( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم 
الشائعة )الدسلكسيا، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا( يف املرحلة التي يتم التدريس بها.

درجة اإلملامالرتبةالقيمة القصوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابي

منخفضة3.841.27121الدسلكسيا

منخفضة3.131.79123النشاط الزائد وقلة الرتكيز

منخفضة3.381.43122الدسكالكوليا

منخفضة10.352.6136الدرجة الكلية

الشائعة  التعلم  بصعوبات  واألخصائيِّني  امُلعلِّمني  إملام  درجة  بأن  السابق  الجدول  نتائج  من  يالحظ 
بها منخفضة، حيث  التدريس  يتم  التي  املرحلة  الدسكالكوليا( يف  الرتكيز،  الزائد وقلة  النشاط  )الدسلكسيا، 
بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )10.35( وبانحراف معياري )2.61( وجاءت يف املرتبة األوىل الدسلكسيا 

بمتوسط حسابي )3.84( وبدرجة إملام منخفضة.

الفروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم

جدول رقم )5( يوضح نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف 

عدد سنوات الخربة للمعلمات واألخصائيِّات؟

امُلعلِّمني  إملام  ملدى  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  لإلجابة عن هذا 
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلمات واألخصائيِّات، 

والجدول )5( يبني ذلك.



العدد السابع والثمانونمجلة الطفولة العربية ات مبرحلة رياض األطفال... مات واألخصائيِّ تقيمي مستوى إملام امُلعلِّ

84

جدول )5( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض 
األطفال بصعوبات التعلم

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعددسنوات الخربةصعوبة التعلم

الدسلكسيا

1563.941.33أقل من ثالث سنوات

31673.711.23 – 5 سنوات

1603.881.24أكثر من 5 سنوات

4833.841.27الدرجة الكلية

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

1563.031.85أقل من ثالث سنوات

31672.821.56 – 5 سنوات

1603.561.88أكثر من 5 سنوات

4833.131.79الدرجة الكلية

الدسكالكوليا

1563.651.49أقل من ثالث سنوات

31673.261.47 – 5 سنوات

1603.251.28أكثر من 5 سنوات

4833.381.43الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

15610.622.72أقل من ثالث سنوات

31679.792.43 – 5 سنوات

16010.682.61أكثر من 5 سنوات

48310.352.61الدرجة الكلية

امُلعلِّمني  إملام  ملدى  الحسابية  املتوسطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )5( الجدول  نتائج  من  يالحظ 
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم، وملعرفة عائدية 

هذه الفروق بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول )6( يبني ذلك.

جدول )6( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام 
امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم

درجة الحريةفمتوسط املربعاتدرجة الحريةمجموع املربعاتصعوبة التعلم

الدسلكسيا

4.54022.2701.418.243بني املجموعات

--768.1844801.600داخل املجموعات

---772.725482املجموع
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النشاط الزائد 

وقلة الرتكيز

46.781223.3907.505.001بني املجموعات

--1496.0024803.117داخل املجموعات

---1542.783482املجموع

الدسكالكوليا

16.90528.4524.203.015بني املجموعات

--965.2364802.011داخل املجموعات

---982.141482املجموع

الدرجة الكلية

81.365240.6836.085.002بني املجموعات

--3209.0944806.686داخل املجموعات

---3290.460482املجموع

يالحظ من نتائج الجدول)6( بأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام 
امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم وذلك باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم عىل 
الدرجة الكلية إذ بلغت قيمة »ف« )6.085( وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α = 0.05(، كما بينت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مجال »النشاط الزائد وقلة الرتكيز«، الدسكالكوليا  »إذا كانت قيم 
الداللة الخاصة بـ »ف« أقل من )0.05( لكل حالة، وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل 

بعد »الدسلكسيا« إذا كانت قيمة »ف« )1.418( وبمستوى داللة أكرب من )0.05(.

التعلم  بصعوبات  واألخصائيِّني  امُلعلِّمني  إلملام  الحسابية  املتوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  الفروق 
باختالف املؤهل العلمي.

الجدول رقم )7( يوضح نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم 

باختالف املؤهل العلمي؟.

امُلعلِّمني  إملام  ملدى  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  لإلجابة عن هذا 
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل العلمي، والجدول)7( يبني ذلك.

جدول )7( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض 
األطفال بصعوبات التعلم تبعاً ملتغري املؤهل العلمي.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعدداملؤهل العلميصعوبة التعلم

الدسلكسيا

564.361.33دبلوم

3973.791.25جامعي

303.531.20فوق الجامعي

4833.841.27الدرجة الكلية
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النشاط الزائد وقلة 

الرتكيز

562.291.22دبلوم

3973.241.83جامعي

303.201.75فوق الجامعي

4833.131.79الدرجة الكلية

الدسكالكوليا

563.091.16دبلوم

3973.451.44جامعي

303.101.60فوق الجامعي

4833.381.43الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

569.732.19دبلوم

39710.482.65جامعي

309.832.69فوق الجامعي

48310.352.61الدرجة الكلية

امُلعلِّمني  إملام  ملدى  الحسابية  املتوسطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )7( الجدول  نتائج  من  يالحظ 
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم تبعاً ملتغري املؤهل العلمي للمعلم، وملعرفة عائدية هذه 

الفروق بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول )8( يبني ذلك.

جدول )8(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام 
امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل العلمي للمعلم

درجة الحريةفمتوسط املربعاتدرجة الحريةمجموع املربعات

الدسلكسيا

18.75329.3775.970.003بني املجموعات

--753.9714801.571داخل املجموعات

---772.725482املجموع

النشاط الزائد 

وقلة الرتكيز

45.254222.6277.253.001بني املجموعات

--1497.5284803.120داخل املجموعات

---1542.783482املجموع

الدسكالكوليا

8.80224.4012.170.115بني املجموعات

--973.3394802.028داخل املجموعات

---982.141482املجموع

الدرجة الكلية

36.203218.1012.670.070بني املجموعات

--3254.2574806.780داخل املجموعات

---3290.460482املجموع
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ملدى  الحسابية  املتوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الجدول)8(  نتائج  من  يالحظ 
إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل التعليمي عىل الدرجة 
الكلية إذ بلغت قيمة »ف« )2.670( وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α = 0.05(، كما بلغت قيمة 
النتائج  بينت  كما   ،)0.05 = α( عند مستوى  إحصائيا  دالة  »الدسكالكوليا« وهي غري  ملجال  »ف«)2.170( 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مجال “النشاط الزائد وقلة الرتكيز”، الدسلكسيا” إذا كانت قيم الداللة 

الخاصة بـ »ف« أقل من )0.05( لكل حالة.

امُلعلِّمني واألخصائيِّني  يالحظ من نتائج الجدول )8( بأن الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام 
يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل التعليمي عىل مجال »النشاط الزائد وقلة الرتكيز« 
تعزى لذوي املؤهل العلمي »دبلوم«، أما عىل مجال )الدسكالكوليا( فكانت الفروق بني املتوسطات الحسابية 

تعزى لذوي املؤهل العلمي )جامعي(.

الفروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم 
باختالف طبيعة املهنة.

الجدول رقم )9( يوضح نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف 

طبيعة املهنة )معلم، أخصائي نفس، أخصائي اجتماعي( للمعلمات واألخصائيِّات؟.

امُلعلِّمني  إملام  ملدى  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  لإلجابة عن هذا 
نفس،  أخصائي  )معلم،  املهنة  طبيعة  باختالف  التعلم  بصعوبات  األطفال  رياض  مرحلة  يف  واألخصائيِّني 

أخصائي اجتماعي( للمعلمات واألخصائيِّات، والجدول )9( يبني ذلك.

جدول )9( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض 
األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعدداملهنةصعوبة التعلم

الدسلكسيا

4403.821.26معلم

274.331.27أخصائي نفس

163.561.26أخصائي اجتماعي

4833.841.27الدرجة الكلية

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

4403.151.80معلم

272.891.76أخصائي نفس

163.061.53أخصائي اجتماعي

4833.131.79الدرجة الكلية

الدسكالكوليا

4403.411.40معلم

272.961.63أخصائي نفس

163.441.86أخصائي اجتماعي

4833.381.43الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

44010.382.60معلم

2710.192.83أخصائي نفس

1610.062.77أخصائي اجتماعي

48310.352.61الدرجة الكلية
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امُلعلِّمني  إملام  ملدى  الحسابية  املتوسطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )9( الجدول  نتائج  من  يالحظ 
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة، وملعرفة عائدية هذه الفروق 

بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول )10( يبني ذلك.

جدول )10( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى 
إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة

صعوبة التعلم
مجموع 
املربعات

درجة الحريةفمتوسط املربعاتدرجة الحرية

الدسلكسيا

7.97123.9862.502.0830بني املجموعات

--764.7534801.593داخل املجموعات

---772.725482املجموع

النشاط الزائد 
وقلة الرتكيز

1.7812890.0.277.7580بني املجموعات

--1541.0024803.210داخل املجموعات

--1542.783482املجموع

الدسكالكوليا

5.06122.5301.243.2890بني املجموعات

--977.0804802.036داخل املجموعات

---982.141482املجموع

الدرجة الكلية

2.32321.1620.170.8440بني املجموعات

--3288.1374806.850داخل املجموعات

---3290.460482املجموع

يالحظ من نتائج الجدول)10( وجود عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية 
ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة عىل الدرجة 
الكلية إذ بلغت قيمة »ف« )0.170( وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α=0.05(، كما بلغت قيمة 
»ف« )1.243( ملجال »الدسكالكوليا« وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى )α = 0.05(، وملجال »الدسلكسيا« 
بلغت قيمة »ف« )2.502(  وملجال )النشاط الزائد وقلة الرتكيز( بلغت قيمة »ف« )0.277( وجميعها غري دالة 

.)0.05 = α( إحصائياً عند مستوى

مناقشة النتائج والتوصيات:
السابقة  الدراسة  نتائج  مع  باملقارنة  واضحة  إحصائية  فروق  تحدد  لم  الحالية  الدراسة  النتائج  إن 
والتي طبقت يف سنة 2004 )املسعد وآخرون، 2004( بنفس سؤال الدراسة ومنهجية البحث. فنتائج الدراسة 
السابقة أكدت عىل أن إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم يحتاج إىل املزيد من االهتمام، وتلك النتائج 
واألخصائيِّني  امُلعلِّمني  إملام  درجة  بأن  وضحت  والتي  الحالية  الدراسة  نتائج  مع  ما  حد  إىل  مشابهه  كانت 
منخفضة بصعوبات التعلم الشائعة )الدسلكسيا، النشاط الزائد وقلة الرتكيز، الدسكالكوليا(، ويوجد فقط 
فروق ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال. ولوحظ 
بها متوسطة  التدريس  يتم  التي  املرحلة  الشائعة يف  التعلم  امُلعلِّمني واألخصائيِّني بصعوبات  إملام  بأن درجة 
إذا بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )10.35( وبانحراف معياري )2.61( وجاءت يف الرتبة األوىل مجال 

)الدسلكسيا( بمتوسط حسابي )3.84( وبدرجة إملام منخفضة. 
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وعند قياس مدى إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني لصعوبات التعلم لدى طفل الروضة تبعاً للخربة واملؤهل 
العلمي تبني بأن اإلملام بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة تعزى لذوي فئة الخربة بأكثر من )5( 
سنوات ولذوي املؤهل العلمي الدبلوم وذلك للتمكن من تحديد أطفال ذوي النشاط الزائد وقلة الرتكيز أما عىل 
مجال الدسكالكوليا فكانت الفروق بني املتوسطات الحسابية تعزى لذوي فئة الخربة بأقل من )3( سنوات 
ولذوي املؤهل العلمي الجامعي. وقد تشابهت النتائج السابقة بدراسة الباز والبتال )2016( وقد دلت نتائج 
الدراسة عىل تدني مستوي معرفة وخربة معلمات رياض األطفال بمؤرشات صعوبات التعلم، ووضحت بأن 
امُلعلِّمات ذوي املؤهل العلمي واملتخصص برياض األطفال هم من لديهم معرفة أكرب وأشمل بمؤرشات صعوبات 

تعلم األطفال باملقارنة مع باقي التخصصات األكاديمية.

ودلت نتائج الفروق بني املتوسطات الحسابية لدرجة إملام امُلعلِّمني واألخصائيِّني لصعوبات التعلم عند 
الرتبية األساسية  الكويت، وكلية  الرتبية –جامعة  التخرج، بأن خريجون كلية  األطفال وذلك باختالف جهة 
الكليات وذلك عىل مجال الدسكالكوليا. وعند قياس درجة اإلملام  لهم درجة اإلملام األكرب باملقارنة مع باقي 
للمعلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم يف رياض األطفال تبعاً للمنطقة التعليمية، تفوق معلمني وأخصائيني 
منطقة األحمدي ومنطقة الفروانية بدرجة اإلملام عن باقي املناطق التعليمة. وقد دللت نتائج الدراسة الحالية 
أن درجة إملام امُلعلِّمات واألخصائيِّات بصعوبات التعلم ما زالت منخفضة مقارنة بنتائج دراسة املسعد، الداود، 

والهويل 2004، وعليه يويص الباحثون بالتايل:

نوع  وتحديد  التعلم  صعوبات  أطفال  عن  للكشف  عملياً  واألخصائيِّني  امُلعلِّمني  وتأهيل  تدريب   -  1
الصعوبة التي يعاني منها الطفل.

2 - تأهيل وتدريب امُلعلِّمني واألخصائيِّني عملياً آلليات وماهية تطوير طفل صعوبات التعلم يف مرحلة 
رياض األطفال وتقنني أساليب التعاون مع األبويني لضمان تطوير الطفل خارج وداخل املنزل والحصول عىل 

نتائج إيجابية.

االجتماع  وعلم  النفس  علم  طلبة  لجميع  التعلم  وصعوبات  الخاصة  الرتبية  مدخل  مادتي  إقرار   -  3
كمقررين  األساسية،  الرتبية  كلية  طالب  ولجميع  الكويت  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  االجتماعية  والخدمة 

إلزاميني وليس اختيارين. 

4 - تطوير وتنقيح مناهج كلية الرتبية يف جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وذلك ملواكبة التطورات واملستجدات يف مجال صعوبات التعلم.

امُلعلِّمني واألخصائيِّني قبل وأثناء الخدمة وذلك ملعرفة التعامل والقدرة عىل التعرف  5 - تأهيل جميع 
وتحديد طفل صعوبات التعلم واالحتياجات الخاصة. 

الكويت  الطفل يف جميع محافظات  التعلم شبيهة بمركز تقويم وتعليم  إنشاء مراكز لصعوبات   -  6
الستة حيث تقوم هذه املراكز بتطبيق االختبارات والعالج لهذه الفئة يف جميع مراحل التعليم العام من الرياض 

حتى االنتهاء من املرحلة الثانوية.
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