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   مقدمة -1

ومـا  ،مالطـالب ذوي صـعوبات الـتعلّ لتزايـد أعـداد  ة، نظـراً م مـن امليـادين اهلاّمـيُعد جمال صـعوبات الـتعلّ      
جراء هذه الصعوبات اليت حتول بـني الفـرد ومـا  ،ة على اتمع والفرد وأسرتهب على ذلك من آثار سلبيّ يرتتّ 
ت معظم الدول بتحديد لذلك اهتمّ   ).2009ا تعيق تعليمه وتكيفه مع جمتمعه (عواد، مه؛ حيث أّ يتعلّ 

ــملعرفــة أعــدادهم، ففــي الواليــات املتحــدة األة وعمــل دراســات مســحيّ  ،هــؤالء الطــالب ة بلغــت نســبة مريكّي
، ويف اململكـة املتحـدة (Cortiella &Horowitz, 2014) %12م الطالب ذوي صعوبات التعلّ 

 Emerson et)م صعوبات يف التعلّ  يمن الطالب ذو  %21) يوجد حوايل 2011ة (حصائيّ إحسب 
al, 2012) ّم يف نســبة انتشــار صــعوبات الــتعلّ  أنّ يف الــوطن العــريب ة ، وأشــارت بعــض الدراســات املســحي

م سـبة املعتمـدة النتشـار صـعوبات الـتعلّ النّ  فـإنّ  اً )؛ أمـا عامليّـ2009(عـواد،  %46-13الوطن العـريب بـني 
  ).)2009اء،  %3-2هي 

ة لعوامــل املهّمــباعتبارهــا مــن ا ،ةر عــن الصــعوبات النمائّيــة الكشــف املبّكــة بقضــيّ الدراســة احلالّيــ وــتمّ       
وهي من القضـايا الـيت أوصـي ـا مـن قبـل املختصـني يف علـم  ،مضني لإلصابة بصعوبات التعلّ لألطفال املعرّ 

ة السـنوات األوىل للطفـل منــذ الـوالدة حـىت عمــر م وثقــوا أمهيّـحيـث أّـ ،الـنفس والرتبـويني واألطبـاء والعلمــاء
هـذه املرحلـة  م هلـؤالء األطفـال فـإنّ ض لصـعوبات الـتعلّ ه إذا كـان هنـاك خطـر للتعـرّ مخس سنوات، وذكروا أنّ 

 ,Lerner, Lowenthal & Egan, 2003; McNulty)ة رة هـي األكثـر حساسـيّ املبّكـ
2006).   

، وميكـن أن تبـىن عليهـا جتـارب ناجحـة م الحقـاً ات للـتعلّ ر مـن شـأنه أن يزودنـا بأساسـيّ فالكشـف املبّكـ     
كانـت لـديهم فرصــة    ،راً وكلمـا كـان الكشــف عـن هـؤالء األطفـال مبّكـ ،ملألطفـال املعرضـني لصـعوبات الـتعلّ 

 ,Peltzman)ر ل املبّكـة عـن طريـق اتبـاع اسـرتاتيجيات التـدخّ ة تطـوير مهـارام األكادمييّـكبـرية إلمكانيّـ
1992; Soyfer, 1998; Steel, 2004).  

  مشكلة الدراسة -2

أعـداد  ) إىل أنّ 2013/2014ان للعـام الدراسـي (ة والتعليم بسلطنة عمـات وزارة الرتبيّ تشري إحصائيّ      
وطالبـــة، ومقارنـــة  طالبـــاً  12879م يف احللقـــة األوىل بســـلطنة عمـــان بلغـــت الطـــالب ذوي صـــعوبات الـــتعلّ 
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هذا فإّن  طالباً، 122181بأعداد الطالب يف العام نفسه يف احللقة األوىل يف سلطنة عمان البالغ عددهم 
ب علـى هـذه داد الطـالب وهـي نسـبة كبـرية ال يسـتهان ـا، ومـا يرتتّـمـن أعـ %10.5العدد يشكل حوايل 

مــني، وإعــداد غــرف للمصــادر وتزويــدها بالوســائل املختلفــة مــن ة يف تأهيــل املعلّ األعــداد مــن تكــاليف ماديّــ
؛ املديريــة العامــة للتخطــيط وضــبط اجلــودة، 2014أجــل هــؤالء الطــالب (املديريــة العامــة للــربامج التعليميــة، 

2014.(  

م يف السلطنة، حيـُث ُحيـول الطـالب وهـم يف الصـف ر حتويل الطالب إىل برنامج صعوبات التعلّ ويتأخّ      
وقد يؤدي هذا التأخري إىل مضاعفة صعوبات  ،وقد ال ُحيول الطالب إىل الربنامج حىت الصف الرابع ،الثاين
  الب ويزيد ذلك من تعثره الدراسي.الطّ 

مــة لـون إىل معلّ وّ الـذين حيُ  ،حثني يف امليــدان الحظـوا األعـداد الكبـرية مــن الطـالبومـن خـالل جتربـة البـا     
ووقــت يفــىن يف تشــخيص هــؤالء الطــالب  ،بــذلب عليــه مــن جهــد يُ ومــا يرتتّــ ،الصــعوبات يف بدايــة كــل عــام
  ة املستخدمة يف السلطنة.ة واألكادمييّ باستخدام االختبارات النمائيّ 

ـــ وجـــدوا أنّ  ،فريـــق البحـــث احلـــايل ويف دراســـة اســـتطالعية قـــام ـــا ة يف الســـلطنة نســـبتها الروضـــات احلكومّي
علـى عـدم  يـدلّ وهـو  وهذا عـدد قليـل جـداً  ،ة واخلاصةمن إمجايل الروضات احلكوميّ  %2.9تشكل حوايل 

ا ة، كمـواعتمادها على اجلهات اخلاصّ  ،ة والتعليم للرعاية واالهتمام باألطفال يف سن مبكره وزارة الرتبيّ توجّ 
اليت انتسب إليها الطفـل واملدرسـة الـيت انتقـل إليهـا، وعـدم  ،الحظ الباحثون عدم وجود تواصل بني الروضة

يف الروضــات، لــذلك ال تتــوفر مقــاييس عــن األطفــال ذوي صــعوبات النمائّيــة ر وجــود ثقافــة الكشــف املبّكــ
مـات يف تـدريب لتأهيـل املعلّ  ة، وال توجـد بـرامجاألطفـال يف هـذه املرحلـة العمريّـهـؤالء ة للكشف عـن خاصّ 

  الروضة يف هذا االجتاه يف سلطنة عمان.

ر عـن معـدالت انتشــار وذلـك بالكشـف املبّكـ، ةة للدراسـة احلاليّـومـن هنـا جـاءت الفكـرة البحثيّـ 
لتزويـد وذلـك  م الحقـاً لصـعوبات الـتعلً  الـيت تعتـرب أساسـاً و  ،ة لدى أطفـال مـا قبـل املدرسـةالصعوبات النمائيّ 

ـــاملســـؤولني ـــ مبعلومـــات كمّي ولـــتاليف األعـــداد الكبـــرية مـــن  ،ب علـــى املشـــكلةة تســـاعد يف إعـــداد خطـــة للتغّل
ر عـن األطفـال دت الدراسـات السـابقة علـى ضـرورة الكشـف املبّكـلني إىل الربنـامج، حيـث أّكـالطالب احملوّ 

كــان عالجــه   مبكــراً  اكتشــافه مــا متّ فكلّ  ،وأمهيتــه بالنســبة للطفــل حــىت ال يفشــل دراســيا  ،يف ريــاض األطفــال
 & Catts, 1991; Peltzman, 1992; Soyfer, 1998; Jenkins)تكلفـة  أسـرع وأقـلّ 

O’Connor, & 2002; Steel, 2004) .  
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  ة يف السؤال اآليت:م، تتمثل مشكلة الدراسة احلاليّ وبناًء على ما تقدّ 

 والربنامج التعليمي؟ ة لألطفال العمانيني وفق متغريي اجلنسما مدى انتشار الصعوبات النمائيّ 

  أسئلة الدراسة -3

 ة لدى أطفال الروضة يف حمافظة مسقط؟ما معدل انتشار الصعوبات النمائيّ  -3-1
ة لـــدى أطفـــال الروضـــة يف حمافظـــة ة يف الصـــعوبات النمائّيـــهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيّ  -3-2

 نثى)؟أعزى ملتغري النوع (ذكر أو مسقط تً 
ة لـــدى أطفـــال الروضـــة يف حمافظـــة الصـــعوبات النمائّيـــ ة يفهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيّ  -3-3

  عزى ملتغري الربنامج التعليمي (أحادي اللغة، ثنائي اللغة، عاملي، حكومي)؟مسقط تّ 

  ة الدراسةأهميّ  -4

م يف تزايــد صــعوبات الــتعلّ  الســيما أنّ ة املوضــوع الــذي تتناولــه؛ أمهيّــيف ة هــذه الدراســة تكمــن أمهيّــ
مــة ويف الــوطن م يف الــدول املتقدّ مــة عــن نســب انتشــار صــعوبات الــتعلّ املقدّ  ســبق التوضــيح يف، وقــد مســتمر

  ة هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:ويف السلطنة على وجه اخلصوص، وتكمن أمهيّ  ،العريب على وجه العموم
ة ر عن الصعوبات النمائيّ عن الكشف املبكّ -علم الباحثني على حدّ -أول دراسة يف سلطنة عمان  -4-1

 األطفال يف رياض األطفال.لدى 
ة لــدى ني باألطفــال مبعلومــات عــن الصــعوبات النمائّيــيف املكتبــة العربيــة تــزود املهتّمــ تعتــرب مرجعــاً  -4-2

ات وحســـب متغـــريّ  ،بعـــد مـــن أبعـــاد القائمـــة املســـتخدمة أطفـــال الروضـــة يف ســـلطنة عمـــان يف كـــلّ 
 ة.برامج عالجيّ  ر وإعدادل املبكّ يف التدخّ  الدراسة؛ لتبىن عليها دراسات الحقاً 

بتعــــرض األطفــــال خلطــــر  ءالــــيت تنــــىب ،ةة عــــن الصــــعوبات النمائيّــــولني مبعلومــــات كميّــــؤ تــــزود املســــ -4-3
م مـن ة لربنامج صعوبات التعلّ ب على ذلك من احتياجات ماديّ ، وما يرتتّ م الحقاً صعوبات التعلّ 

 ،ةواألجهزة اإللكرتونيّ  ،ةوتزويده بالوسائل التعليميّ  ،يئة قاعات التدريس: ابتداء من جتهيز املبىن
 مني وتأهيلهم مبا يتناسب مع احتياجات الربنامج.وانتهاء بتوفري املعلّ 
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ذلــك و  ،ة يف وقــت مبكــرمــات يف اكتشــاف الصــعوبات النمائّيــســوف تســاعد هــذه الدراســة املعلّ  -4-4
 من االنتظار إىل أن يصل الطفل إىل الصف الثاين. ة يف وقت مبكر بدالً عمل خطط عالجيّ ل

ـــة  ،راً ة لـــدى أبنـــائهم الكتشـــافها مبّكـــد ويل األمـــر مبؤشـــرات للصـــعوبات النمائّيـــف تـــزوّ ســـو  -4-5 وحماول
 ب عليها وتقدمي العون والعالج ألبنائهم يف وقت مبكر.التغلً 

للمســاعدة يف تقليــل األعــداد احملالــة إىل برنــامج صــعوبات  ل مبكــرتســاهم يف إعــداد بــرامج تــدخّ  -4-6
 م.التعلً 

  أهداف الدراسة  -5

 ة إىل:دراسة احلاليّ دف ال
ة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة يف حمافظــة ر عــن مــدى انتشــار الصــعوبات النمائيّــالكشــف املبّكــ -5-1

 مسقط.

ة لــدى أطفـال مـا قبــل املدرسـة يف حمافظـة مســقط معرفـة الفـروق يف متوســطات الصـعوبات النمائيّـ -5-2
 وفق متغريي النوع، والربنامج التعليمي.

  :تحديد المصطلحات -6

  :رالمبكّ الكشف  6-1

م ضني لصعوبات الـتعلّ دف إىل حتديد األطفال املعرّ  ،جراءات فرز وتصفيةإة ويقصد به يف الدراسة احلاليّ  
  ة لدى أطفال ما قبل املدرسة.باستخدام قائمة الصعوبات النمائيّ 

  :ةالصعوبات النمائيّ  6-2

ة الثالثـة: النمـو مـن اـاالت النمائيّـا اضطراب أو قصور يف واحـدة أو أكثـر ة بأّ تعرف الصعوبات النمائيّ  
ر، والنمو البصري احلركي، ومنو اللغة، وهي أهم العوامل اليت تسبب املعريف ويشمل االنتباه، اإلدراك، والتذكّ 

يعـــانون مـــن الصـــعوبات  فـــإّن األطفـــال الـــذين ةب)، ويف الدراســـة احلاليّـــ-2005م (حممـــد، صــعوبات الـــتعلّ 
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يف هذه القائمة  موصلت درجا ممن ،ةحتديدهم بقائمة الصعوبات النمائيّ  ن يتمّ هم األطفال الذي ،ةالنمائيّ 
  .تقريباً أو أكثر % 70إىل حوايل 

  أطفال ما قبل المدرسة 6-3

سنوات، ويقصـد ـم يف  6-4والذين ترتاوح أعمارهم بني ،هم أولئك األطفال امللتحقون برياض األطفال 
 بالروضـــة يف املـــدراس اخلاصـــة وأطفـــال الصـــف التمهيـــدي يف املـــدارس ة أطفـــال الصـــف الثـــاينالدراســة احلاليّـــ

  احلكومية.

  ةنمائيّ الصعوبات الاألطفال ذوي  6-4

ة درجـة فمـا فـوق يف قائمـة الصـعوبات النمائيّـ 94فمـا فـوق أو  %70هم األطفال احلاصلني على معـدل  
  ة.اليت استخدمها الباحثون يف الدراسة احلاليّ 

  ةون للصعوبات النمائيّ األطفال المعرض 6-5

درجــة يف  94-66أو احلاصــلني علــى  %70إىل  %50هــم األطفــال احلاصــلني علــى معــدل يــرتاوح بــني  
  .ة اليت استخدمها الباحثونقائمة الصعوبات النمائيّ 

  اإلطار النظري -7

ة لـــدى أطفــــال يّـــة لتفســـري الصـــعوبات النمائة املعرفيّـــأو النظريـّـــ ،ة املـــدخل املعـــريفت الدراســـة احلاليّـــتبنّـــ     
وحتسـينها بفعــل  ،ـا تنظــيم األفكـار التطـور الــذهين املعـريف للطفـل هـو العمليــة الـيت يـتمّ  باعتبـار أنّ  ،الروضـة

يتضمن االهتمام بالنمو املعريف من وجهة نظر بياجيه عاملني و  .ة اليت جيريها الفرد يف البيئةالتفاعالت الفرديّ 
 ة ووظيفــة ثابتــا ذات حمتــوى متغــّري ة بأّــة، وتتميــز البــىن املعرفيّــائف الذهنيّــة والوظــأساســيني مهــا: البنيــة املعرفيّــ

  ).2006(حممد، 

م عمليـــة اســـتجابته تـــنظّ  ،والوظـــائف الذهنيـــة هـــي العمليـــات أو طـــرق للتنظـــيم موجـــودة لـــدى الطفـــل      
 ،إلدراك والــذاكرةم يف تفكـريه وتوجـه ســلوكه، وهـذه العمليـات تشــمل االنتبـاه واوتــتحكّ  ،للمواقـف واخلـربات
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ر يف اكتســـاب فـــأي اضــطراب يف هـــذه العمليـــات ســوف يـــؤثّ  ،وعمليــات ختـــتص بالســـمع واإلبصــار واحلركـــة
  ).2008ر على منو البىن املعرفية لدى الطفل (العلوان، وبالتايل يؤثّ  ،اخلربات

لكـي تسـاعده يف  ،اتـهالطفل حياول إضافة املزيد لبنائه املعريف عن طريق خرب  نّ إ :ة بياجيهفحسب نظريّ      
عادتـه أثنـاء التفاعـل إ مثّ  ،النمو املعـريف هـو عبـارة عـن سلسـلة مـن اخـتالل التـوازن فهم العامل من حوله، وأنّ 

حيث يقوم الطفـل عـن طريـق عمليـة التمثيـل بتغيـري خصـائص  .مع البيئة عن طريق عملييت التمثيل واملواءمة
املــتعلم يقــوم فــإّن املواءمــة يف ة الــيت ميتلكهــا، أمــا ع البــىن املعرفيّــمبــا يتناســب مــ ،املوقــف أو اخلــربة الــيت تعرتضــه

  .وما لديه من معرفه كي تالئم ما يراه أو يشاهده ،بتغيري خمزونه وخرباته

ىل فاعلية عملييت التمثيل واملواءمة، إم يفتقرون ّ أحيث  ،موهنا تقع مشكلة األطفال ذوي صعوبات التعلّ  
  .هة منوّ إىل قمّ الطفل ما يصل  اللتني

  :المراحل النمائية 7-1

  ة متعاقبة: بأربع مراحل منائيّ أثناء منّوه  الطفل ميرّ      

ومتتد منذ امليالد وحىت اية العام  Sensor Motor Stageة حركيّ المرحلة الحس  •
  .الثاين من العمر وتتضمن ست عمليات فرعية

وتستمر من سن عامني  The Preoperational Stageات مرحلة ما قبل العمليّ  •
   .وحىت سبعة أعوام وتضم مرحلتني فرعيتني

   .و تستمر إىل احلادية عشرة من عمر الطفل  Operational Stageاتمرحلة العمليّ  •

         ة.احلادية عشر  السنةوتبدأ من   Formal Operational Stageةالعملية الشكليّ  •

وإذا  ،للمرحلة اليت تليها مرحلة متهدّ  ون بنفس املراحل، كلّ رّ األفراد مجيعهم مي ة إنّ وحسب هذه النظريّ      
وعلى أداء الفرد بنفس املرحلة  ،ر على املراحل الالحقةسوف تؤثّ  ،حدث قصور يف أحد هذه املراحل

  ).2006؛ حممد، 2008(العلوان، 

ر أحـد اجلوانـب قصـو ب مؤشـرات للتنبـؤ تعـدّ  ،والسلوكيات اليت تصدر عن األطفال يف مرحلة رياض األطفال
ومـن هـذا املنطلـق ميكـن أن نبـدأ منـذ مرحلـة  .مـه يف املسـتقبلاليت قد تكون سـبباً يف صـعوبات تعلّ  ،ةالنمائيّ 



  أ المعمرية –د. الشوربجي –كاظم . د ..................................مدى انتشار الصعوبات النمائية لألطفال العمانيين

  
 

 58

للكشــف املبكــر عــن  ،يف حتديــد مثــل هــذه الســلوكيات ،رة مــن حيــاة الطفــلومــن هــذه الســن املبّكــ ،الروضــة
  ).2006ة للتغلب عليها (حممد، الصعوبات إلعداد برامج عالجيّ 

   Early Identification رالكشف المبكّ  7-2
نة أو ذات ة اليت تقوم على املسح السريع لتحديد األطفال الذين حيتاجون إىل معاجلات معيّ وهو العمليّ      

ممـــا  ،ات يف الفــرد والبيئــةويقصـــد ــا تلــك احملـــاوالت الــيت تبــذل بقصـــد حتديــد بعــض املتغـــريّ  .ةطبيعــة خاّصــ
الوصــول إىل هــذه الفئــة مــن األطفــال يف إن و  .الوضــع النمــائي للفــرد يف املراحــل التاليــةيســاعد علــى التنبــؤ ب

 ويـــتمّ  ،رة الـــيت ـــتم بأبنائهـــاال األمـــم املتحّضـــإال جتيـــدها  ،مرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة فـــن مـــن فنـــون االتصـــال
  ).2009للتعرف على هؤالء األطفال (عواد،  ،حدى أدوات الكشفإاستخدام 

األعــراض األوىل  أنّ  ،مر لصــعوبات الــتعلّ ج الدراســات الــيت أجريــت يف جمــال الكشــف املبّكــوتشــري نتــائ     
ر النمــو اللغــوي وتبــدو هــذه األعــراض يف تــأخّ  ،تتضــح منــذ الســنوات األوىل قبــل املدرســة ،ملصــعوبات الــتعلّ 
الكشــف إّن و  .ةويصــاحبها ضــعف يف التفــاعالت االجتماعيــة والتواصــل واملهــارات احلركيــ ،واملعــريف واالنتبــاه

ممـا  ،يف املرحلـة املبكـرة مـن عمـر الطفـل الـيت ميكـن أن تـتمّ  ،راملبكر يسـاهم يف معرفـة أسـاليب التـدخل املبّكـ
فإننا  ،ويعاجل جوانب الضعف، وعندما مل هؤالء األطفال وال تم م ،ة لدى الطفليدعم جوانب القوّ 

حتــت ضــغط اإلحباطــات املســتمرة واآلثــار املــدمرة  ،بــذلك نســاهم يف يئــة األســباب لنمــو هــؤالء األطفــال
  اً م حتــديّ ر علــى ذوي صـعوبات الــتعلّ وجعلهــم يعيشـون علــى هــامش اتمـع، ويعــد التعـرف املبّكــ ،للشخصـية

  ).2005يف مرحلة ما قبل املدرسة أو خالل الصفوف األوىل (الفقي،  لألخصائيني ويتمّ  كبرياً 

ر واليت اهتمت بالكشف املبكّ  ،ت من أوائل الدراسات يف الوطن العريبة اليت كانومن الدراسات العربيّ      
الــيت تناولــت اجلانــب املعــريف ، )1994ة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة دراســة عــواد (عــن الصــعوبات النمائيّــ

نســــبة انتشــــار الصــــعوبات املعرفيــــة بــــني  نّ أواللغــــة واجلانــــب البصــــري احلركــــي، وأســــفرت نتــــائج الدراســــة إىل 
ة لـدى الـذكور أكثـر مــن نســبة انتشـار الصـعوبات النمائيّـأن ة، و أكثـر أنـواع الصـعوبات النمائيّـهـي ل األطفـا

  اإلناث.
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   رة الكشف المبكّ أهميّ  7-3

 ،م الحقاً  لصعوبات التعلّ نيضعرّ املمرحلة رياض األطفال هي املرحلة املناسبة لتحديد األطفال  إنّ      
 لنتمكن من القيام ،وتوفري معلومات عنهم ،اض األطفالولذلك من األفضل تقييم األطفال يف ري

  . (McNulty, 2006)الدراسي  هموحتسني حتصيل ،الةبالتدخالت الفعّ 

ــــدعونا إىل االهتمــــام بالكشــــف املبّكــــ ) أنّ 2004وقــــد أوضــــح احلــــاج (      ــــاك مــــن األســــباب الــــيت ت ر هن
  لألطفال:
ة ومـا والتـوترات النفسـيّ  ،ةاإلحباطـات املسـتمرّ إننا يئ هلؤالء األطفال بيئـة منـو سـليمة خاليـة مـن  •

 .اً أو انسحابي اً أو عدواني اً تجعله انطوائيف ،شخصية الطفلعلى رة ترتكه من آثار مدمّ 
اإلحباطــات الــيت ســوف و وخيفــف عنــه التــوترات النفســية  ،ر يغــري مــن وضــع الطفــلالكشــف املبّكــ •

 .راً تتناقص كلما كان الكشف مبكّ 
 علهم يشعرون بعدم الرضاء من والديهم.جيفتقار إىل النجاح شعور األطفال باالإّن  •
واألكثـر  ،مر عـن الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلّ املدرسني هم األكثر قدرة علـى الكشـف املبّكـ إنّ  •

ة داخــل مــن خــالل األنشــطة واملمارســات الرتبويّــ ،ةقــدرة علــى املشــاركة يف تنفيــذ الــربامج العالجّيــ
 الفصل.

ُــــالكشــــف املبّكــــ إنّ  • ــــتعلّ ؤ ر ي ــــدي إىل الوقــــوف علــــى الســــبب والنتيجــــة بــــني صــــعوبات ال  ،ةم العاّم
 وهذا يؤدي إىل إعداد برامج مناسبة. ،واالضطرابات املعرفية واالنفعالية املصاحبة هلا

الـــيت يشـــيع تكرارهـــا  ،ة املشـــرتكةر يســـاعد علـــى الوقـــوف علـــى اخلصـــائص الســـلوكيّ الكشـــف املبّكـــ •
للكشــف  ة، وهــذه متثــل نقطــة بدايــةٍ بــنمط الصــعوبة النوعيّــ والــيت تــرتبط ،وتواترهــا لــدى األطفــال

  .ةالنمائيّ  عن الصعوبات راملبكّ 
  مصعوبات التعلّ  7-4

وهـي أحـد العوامـل املسـؤولة  ،مة متثـل اموعـة األوىل مـن صـعوبات الـتعلّ الصـعوبات النمائيّـ باعتبـار أنّ      
رغم ما يتمتع  ،م الطفل أكادميياً عاقة تقدّ إىل إدي ليه مباشرة، وتؤ إوتؤدي  ة الحقاً عن الصعوبات األكادمييّ 
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تعريـف الصـعوبات  م ومـن مثّ ق إىل تعريفـات صـعوبات الـتعلّ التطـرّ  متّ قـد لذكاء، و من ا يعاد ىبه من مستو 
  ). جـ-2005ة (حممد، النمائيّ 

حسـب قـانون حتسـني    Specific Learning Disabilitiesدة م احملـدّ تُعـرف صـعوبات الـتعلّ      
 The Individuals with Disabilities Educationلتعلـيم لألفــراد ذوي اإلعاقــات ا

Improvement ACT (IDEA) (1997)ـّا صـعوبة أو اضـطراب يف واحـدة أو أكثـر مـن : بأ
ســـواء املكتوبـــة أو املنطوقـــة، ، نة فهـــم اللغـــة أو اســـتخدامهاة املتضـــمّ ة األساســـيّ تلـــك العمليـــات الســـيكولوجيّ 

ضطراب على شكل قصور يف قدرة الطفل على اإلنصات أو التفكري أو التحـدث أو القـراءة اال ذاويظهر ه
  ).2008ة (هاالهان وكوفمان، ات احلسابيّ أو الكتابة أو التهجئة أو اجراء العمليّ 

  ةالصعوبات النمائيّ  7-5
 تلـــك الصـــعوبات الـــيت تتنـــاول Developmental disabilitiesة يقصـــد الصـــعوبات النمائيّـــ     
وتتمثل  ،مل اموعة األوىل من صعوبات التعلّ ومتثّ  ،ات ما قبل األكادميية، وهي تتضح مع منو الطفلالعمليّ 

ات تشــــكل أهــــم قــــة باالنتبــــاه واإلدراك والــــذاكرة والتفكــــري واللغــــة، وهــــذه العمليّــــيف العمليــــات املعرفيــــة املتعلّ 
أي اضـطراب أو خلـل يصـيب واحـدة أو  فإنّ  مثّ  األسس اليت يقوم عليها النشاط العقلي املعريف للفرد؛ ومن

، ا هلارئيسيّ  اً كون سببوت ،ة الالحقةيفرز بالضرورة العديد من الصعوبات األكادمييّ  ،اتأكثر من هذه العمليّ 
الـيت حيتاجهـا  ،تشـتمل علـى تلـك املهـارات السـابقة وذلـك كوـابالرغم من مستوى الذكاء العادي للطفل، 

   . ة املوضوعات األكادمييّ الطفل دف التحصيل يف

عــد متطلبــات ســابقة الــيت تُ  ،ر لــديهم بعــض املهــاراتأن تتطــوّ  البــدّ  مــوا الكتابــة مــثالً فاألطفــال قبــل أن يتعلّ 
م القــراءة يف تعّلــ األمــر وكــذلك .للكتابــة كالتناســق بــني حركــة اليــد والعــني والــذاكرة، والقــدرة علــى السلســلة

 ،والـــتعلم مـــن اخلـــربات املرتاكمـــة ،لتمييـــز الســـمعي والبصـــري والــذاكرةحيــث حيتـــاج الطفـــل إىل القـــدرة علــى ا
م القــراءة (علــي، ة الزمــة لــتعلّ مهــارات قبليّــ بصــفتها مجيعــاً  ،والقــدرة علــى تركيــز االنتبــاه واكتشــاف العالقــات

  ).2004؛ الوقفي، 2010؛ املياح، 2006؛ حممد، 2009؛ عواد، 2005

ـــ ويف ضـــوء التصـــنيف الثالثـــي الشـــهري      ليـــه يف إة املشـــار الـــذي قدمـــه كـــريك وكالفنـــت للصـــعوبات النمائّي
  اليت يصنفها إىل ثالثة أنواع:و أ) -2005(حممد، 
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ة، دراكيّ املشكالت، واالنتباه، والتمييز، وصعوبات الذاكرة، والصعوبات اإل حلّ  ة:الصعوبات المعرفيّ  •
 وتشكيل املفهوم، والتكامل بني احلواس.

 اهرها التعبري اللفظي، والتفكري السمعي، واالستقبال السمعي.ومظ ة:الصعوبات اللغويّ  •
تعكــــس التناســــق  ،ة كبــــريةوتتمثــــل مظاهرهــــا يف أداء مهــــارات حركيّــــ ة:الحركيّــــ-ةالصــــعوبات البصــــريّ  •

  ة دقيقة.العضلي، وأداء مهارات حركيّ 
والــيت تشــتمل  ،ســابقة يف ضــوء التصــنيف الة املعــدّ وقــد اعتمــد البــاحثون علــى قائمــة الصــعوبات النمائيّــ     

تليهــــا  ،ةالصـــعوبات اللغويـّـــمث االنتبـــاه والــــذاكرة واإلدراك، وهــــي ة: علـــى ثالثــــة جمـــاالت: الصــــعوبات املعرفيّـــ
  ة.ة احلركيّ الصعوبات البصريّ 

  الدراسات السابقة -8

 سوف يتم استعراض الدراسات السابقة على حسب ترتيبها من األقدم إىل األحدث:

 The Diskبدراسة هدفت إىل فحص واختبار صالحية  Dimario, 2000)ديميرو ( قام-
Preschool Screen (DPS)   ّر، ر والتدخل املبكّ كأداة للمسح النمائي الستخدامه للكشف املبك

قد يؤثر على مستواهم التحصيلي يف املدرسة والذي  ي،نمائالتأخر ال احتمال لديهم ممنوحتديد األطفال 
نة ، تكونت عيّ للتنبؤ بالتحصيل الدراسي الحقاً  DPSة صالحيّ لتحقق من لخالل مرحلة الروضة، و 

أشهر  10إىل  9وقد قضوا يف الدراسة من  ،ن هم يف السنة األوىل يف الروضةمم طفالً  44الدراسة من 
ة بالتنبؤ ذو فاعليّ  DPS وأشارت نتائج الدراسة إىل أنّ . طفل للمقارنة من نفس املستوى 29و

  ه ذو ثبات وصدق كاٍف الستخدامه يف املسح النمائي. نّ أوتبني  ،بالتحصيل الدراسي

 ،مـات يف ريـاض األطفـال لألطفـالبدراسـة جـدوى لتقيـيم املعلّ  (Firstater,2005)فريستيتر  وقـام-
م دوا بـأّ حـدّ األطفـال الـذين ُ  أشارت نتـائج الدراسـة إىل أنّ قد م، و ضني لصعوبات التعلّ وحتديد من هم معرّ 

إىل وجــود عالقــة بــني (خــربة  ة، وأشــارت أيضــاً كانــت لــديهم مشــكالت ســلوكيّ   ،معلّ ضــني لصــعوبات الــتمعرّ 
  ة لدى أطفال الروضة.ل العلمي هلا واملستوى التعليمي للوالدين) وانتشار الصعوبات النمائيّ مة واملؤهّ املعلّ 
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 ،ةدراسة استهدفت الكشف عن القصـور يف املهـارات قبـل األكادمييّـ )2005محمد وسليمان (وأجرى -
  ،ف علــى األشــكال واحلــروف واأللــوان واألرقــام والــوعي واإلدراك الفونولــوجي للكلمــاتالــيت تتمثــل يف التعــرّ 

ة مــن أطفــال الصــف نــة مــن جمموعــة عشــوائيّ نــت العيّ ة الالحقــة، تكوّ م األكادمييّــكمؤشــرات لصــعوبات الــتعلّ 
ة انتشـار أوجـه القصـور يف املهـارات نسـب لت الدراسـة إىل أنّ توّصـوقـد ، طفـالً  353قوامهـا  ،الثاين بالروضة
وختتلــف نســبة االنتشــار ،  %5.67م بــني أطفــال الروضــة تبلــغ ة كمؤشــرات لصــعوبات الــتعلّ قبــل األكادميّيــ

  .%4.65أما بالنسبة لإلناث  %6.63حيث بلغت نسبة انتشارها بني البنني  ،على حسب النوع

ثر ماثيو أهدفت إىل التحقق من  اليت )McNamara et al, 2005ماكنامارا وآخرون (دراسة -
Matthew Effect  األغنيــاء يــزدادون غــىن والفقــراء يــزدادون  والــذي يــنص علــى فكــرة أنّ .يف القــراءة

؛ حيــث تابعــت هــذه الدراســة األطفــال مــن ريــاض األطفــال إىل الصــف الثالــث ملعرفــة مســتوى القــراءة فقــراً 
الـذين مت فحصـهم بواسـطة بطاريـة  ،يـاض األطفـاليف ر  طفـالً  382نـة الدراسـة مـن تكونت عيّ وقد لديهم، 

األطفال من رياض األطفال حىت الصف الثالث الذين كـانوا  وأشارت نتائج الدراسة إىل أنّ  .الوعي الصويت
مســتواهم   يتزايـد اخنفـاضاألطفـال الضــعاف يف القـراءة  أنّ كمـا تبـني يف الرتـب الـدنيا ظلـوا يف الرتـب الــدنيا،  

دين والقـراء التبـاين بـني القـراء اجليّـ كمـا أنّ   ،مجـع البيانـاتفيهـا  مرحلـة يـتمّ  ئهـم يف كـلّ مقارنـة مـع زمال كثرياً 
  عام، وهذه نتيجة تتفق مع تأثري ماثيو. كلّ   يزدادالضعاف 

 ،م لـدى أطفـال الروضـةالـيت هـدفت إىل حتديـد نسـبة انتشـار صـعوبات الـتعلّ ) 2006بخش (ويف دراسة -
ة ومفهوم الذات لدى أطفال ذوي م النمائيّ والعالقة بني صعوبات التعلّ  ،ناثوحتديد الفروق بني الذكور واإل

ر لتقيــيم ة الكشــف املبّكــاســتخدام بطاريّــ ومتّ  ،طفــال وطفلــة 514قــت الدراســة علــى م، طبّ صــعوبات الــتعلّ 
األكادميية  أكثر أنواع املهارات ما قبل إنّ       وكانت النتائج كالتايل:  ،قصور يف املهارات قبل األكادمييةال

 ،عرف على احلروف، ووجدت فروق يف املهارات ما قبل األكادمييةلدى أطفال الروضة هي مهارة التّ  انتشاراً 
اســتخدام التكــرارات والنســب املئويــة واختبــار مــان ويتــين للداللــة علــى  نــوع لصــاحل البنــني، ومتّ عــزى ملتغــري الّ تُ 

  لفروق بني املتوسطات.واختبار ت للداللة على ا ،الفروق بني التكرارات

 )(McNulty, Suisson & Dahleu2006ماكنتلي، سويسـون وداهلـو وهدفت دراسة -
 للتنبـؤ مبسـتوى األطفـال األكـادميي الحقـا ،مني لألطفال يف رياض األطفـالإىل بناء مقياس لتقديرات املعلّ 

Academic Rating Scale (ARS) وتضــمن هــذا املقيــاس درجــات األطفــال واملعلومــات 
ة مثـــل (النـــوع مـــن املعلومـــات الدميوغرافيّـــ كـــلّ   الدميوغرافيـــة والتقيـــيم املباشـــر للطفـــل، وأشـــارت النتـــائج إىل أنّ 
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ؤ باملسـتوى مة) والتقييم املباشر للطفل له دور يف التنبّ مة وخربة املعلّ واملستوى التعليمي للوالدين ومؤهل املعلّ 
  األكادميي الالحق للطفل.

ضــني عــرف علــى مســتوى النمــو املعــريف لــدى أطفــال الروضــة املعرّ إىل التّ  )2006محمــد ( وهـدفت دراســة-
 م الالحقــة قياســاً علــى وجــود صــعوبات الــتعلّ  تــدلّ  ،مؤشــرات ممــن تظهــر علــيهم ،ملإلصــابة بصــعوبات الــتعلّ 
 ،قصــورؤ ــذا الة التنّبــعــرف علــى إمكانّيــكــذلك التّ   ،مــن االنتبــاه واإلدراك والــذاكرة بــأقرام العــاديني يف كــلّ 

 ،طفـل 30نـة الدراسـة مـن عيّ  تفـتألّ  .ةات املعرفيّـوتلك الصـعوبات الالحقـة مـن خـالل درجـام يف العمليّـ
ضــني وأقــرام املعرّ ، أســفرت نتــائج هــذه الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــه بــني أطفــال الروضــة العــادينيو 

عـرف علـى والتّ  ،اإلدراك الفونولـوجي م سواء ممن يعانون من قصور يف مهاريت الوعي أوخلطر صعوبات التعلّ 
مــن  وذلــك يف كــلّ  ،عــرف علــى األرقــام واألشــكالاحلــروف اهلجائيــة أو ممــن يعــانون مــن قصــور يف مهــاريت التّ 

  االنتباه واإلدراك والذاكرة القصرية والطويلة لصاحل األطفال العاديني.

ــــيت قــــام ــــا - ــــوتن وفرانســــيس وبيكــــركمــــا هــــدفت الدراســــة ال  ,Boscardin)بوســــكاردن وم
Muthén, Francis, & Baker & 2008) ؤ ، إىل تقـدمي منـوذج حتليلـي للتصـنيف والتنبّـ

كـــان حيـــث  يف ريـــاض األطفـــال،  طفـــالً  411قـــت هـــذه الدراســـة علـــى بتحســـني القـــراءة عنـــد األطفـــال، طبّ 
 .%50، وكانــت نســبة األطفــال مــن األوالد 5.8متوســط األعمــار خــالل مرحلــة الســنة الثانيــة يف الروضــة 

ة ومشلــــت علــــى مهــــارات الــــوعي الفونولــــوجي، والتســــميّ  ،اســــتخدم الباحــــث بطاريــــة تقيــــيم مهــــارات القــــراءة
تطـــوير يف القــــراءة مثــــل: الــــوعي الفونولــــوجي المهــــارات  الســـريعة، وإدراك الكلمــــة، وأشــــارت النتــــائج إىل أنّ 

لتطور النمائي احلاصل يف رياض إدراك الكلمة عند األطفال، وا يف والتسمية السريعة أعلى من مهارة التطور
مهـارة تطـور إدراك الكلمـة  ة مباشرة مع التطور النمائي يف السنوات الالحقـة، وأنّ األطفال له عالقة ارتباطيّ 

  يف مرحلة رياض األطفال أبطأ من تطور هذه املهارة يف السنوات الالحقة يف الدراسة. 

ة يلـبدراسـة طو  (Stock, Desoet & Roeyers, 2009) سـتوك وديسـوت ورويـرسوقـام -
إىل ثــــالث  ، وقـــام بتصــــنيف األطفـــاليف ريـــاض األطفــــال طفـــالً  471طبقـــت علــــى ، ملـــدة ثـــالث ســــنوات

جمموعات: أطفال ذوي صعوبات يف احلساب، أطفال منخفضي التحصيل، أطفال خمتلفني عن اموعات 
األطفـال الـذين  وكانت النتيجة أنّ  .ةكميّ التصوري، واملقارنة ال اإلجرائي، والعدّ  استخدام العدّ  األخرى، ومتّ 

  .%87.5إجيابية بنسبة  نتائجهمكانت   ،ذو صعوبة يف احلسابأطفال م صوا منذ رياض األطفال أّ شخّ 
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بدراسة استهدفت الكشف عن معدالت انتشار  )(Boyle et al, 2011بويل وآخرون كما قام -
ـــــني  ـــــرتاوح أعمـــــارهم ب ـــــث طبقـــــت الدراســـــة علـــــى  17اىل  3اإلعاقـــــات بـــــني األطفـــــال الـــــذين ت ســـــنة، حي

 بلغـــت نســبة انتشـــار اإلعاقــات بـــني األطفــال وطفلــة، وتلخصـــت نتــائج الدراســـة إىل أنّ  طفــالً  119367
انتشـــار  ت النتـــائج أنّ ، ودلّـــ%7.66 فقـــد بلغـــت منســـبة األطفـــال ذو صـــعوبة يف الـــتعلّ  ، أمـــا 13.87%

ر يؤثّ  رة املنخفض واملستوى التعليمي املنخفض لألمّ دخل األسإّن و  ،اإلعاقات بني الذكور أعلى من اإلناث
  على زيادة انتشار هذه اإلعاقات.

ر ة من قائمة الكشف املبّكـة الصورة األردنيّ ق من مدى فاعليّ إىل التحقّ  )2012الكايد ( وهدفت دراسة-
ـــ اللغـــة،  ة، وصـــعوباتة لـــدى أطفـــال الروضـــة يف ثـــالث جمـــاالت: الصـــعوبات املعرفّيـــعـــن الصـــعوبات النمائّي

ة نة عشـوائيّ ، حيث طبقت الدراسة على عيّ هجمال على حد ة، ومعدل انتشار كلّ ة احلركيّ والصعوبات البصريّ 
 وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إىل أنّ  .شـــهر 5.11 -4تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــني  ،طفـــل وطفلـــة 400مـــن 

ــ ،ة جــاءت يف املرتبــة األوىلالصــعوبات اللغويّــ وأظهــرت  ،ت يف املرتبــة األخــريةة جــاءبينمــا الصــعوبات املعرفّي
 املدرسة (حكـومي، خـاص) عزى ملتغّري  النوع، بينما توجد فروق تُ عزى ملتغّري النتائج عدم وجود فروق تُ  أيضاً 

  ة.لصاحل املدارس اخلاصّ 

وبعض  ،عرف على قدرة املهارات قبل األكادمييةدراسة هدفت إىل التّ  )2013محمد وناصف (وأجرى -
ة علــى التنبــؤ مبســتوى أهبــة واســتعداد فئــات خمتلفــة مــن أطفــال الصــف الثــاين للروضــة غرافيّــات الدميو املتغــريّ 

مـن أطفـال الصـف الثـاين بالروضـة ممـن تراوحـت  طفـالً  155نـة الدراسـة مـن فـت عيّ لاللتحاق باملدرسة، تألّ 
رات مؤّشــ هــي فئــة األطفــال الــذين لــديهم :عني إىل أربــع فئــات متكافئــةســنوات مــوزّ  6إىل  5أعمــارهم بــني 

ـــتعلّ للموهبـــة، والعـــاديني، وضـــعاف الســـمع، واملعرّ  م، واســـتخدمت الدراســـة املـــنهج ضـــني خلطـــر صـــعوبات ال
بعـــض املهـــارات قبـــل األكادمييـــة وبعـــض النتـــائج عـــن تطبيـــق جمموعـــة مـــن األدوات، وأســـفرت  ومتّ  ،الوصـــفي

 القادرة على - اليت يعيش فيها الطفلوالبيئة  ،مثل: تعليم األم، النوع (ذكر وأنثى) -املتغريات الدميوغرافية 
ة االعتمـــاد علـــى املهـــارات قبـــل وانتهـــت الدراســـة إىل أمهيّـــ .التنبـــؤ باألهبـــة واالســـتعداد لاللتحـــاق باملدرســـة

ة لتقيــيم مســتوى أهبــة أطفــال الروضــة لاللتحــاق باملدرســة، وتقــدمي بــرامج ات الدميوغرافّيــواملتغــريّ  ،ةاألكادميّيــ
  بة.ر املناسل املبكّ التدخّ 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة -9

م ضـني لصـعوبات الـتعلّ ا تناولـت موضـوع أطفـال مـا قبـل املدرسـة املعرّ ضح من الدراسات السـابقة أّـيتّ      
  ا:أّ من جوانب خمتلفة حيث 

لــدى  ،ةة واملهــارات مــا قبــل األكادميّيــعــن الصــعوبات النمائّيــ رة الكشــف املبّكــت علــى أمهّيــأكــدّ  -9-1
لت إىل نسب خمتلفـة وتوصّ  ،ة الحقاً ب عليها من صعوبات أكادمييّ املدرسة ملا يرتتّ أطفال ما قبل 

ة ة أو املهارات ما قبل األكادمييّ سواء كان يف الصعوبات النمائيّ  ،مل شيوع صعوبات التعلّ يف معدّ 
 لدى أطفال الروضة.

م بات الـتعلّ ر عـن صـعو اهتمت بعض الدراسات بإعداد مقاييس وقوائم واستبانات للكشف املبكّ  -9-2
ــ املشــكالت، وصــعوبات  ة: اإلدراك واالنتبــاه والــذاكرة والتفكــري وحــلّ ســواء كانــت صــعوبات منائّي

ة مثـــل مهـــارات واملهــارات مـــا قبـــل األكادمييّـــ ،واصـــلة وصـــعوبات التّ صـــعوبات االجتماعيّـــالاللغــة و 
لصـــعوبات  عـــرف علـــى األشـــكال واأللـــوان واألرقـــام كمؤشـــراتوالتّ  ،الـــوعي واإلدراك الفونولـــوجي

ة مــن م األكادمييّــؤ بصــعوبات الــتعلّ ة التنبّــدت الدراســات الســابقة إمكانيّــأّكــقــد و  .م الحقــاً الــتعلّ 
ة م األكادمييّــة تــرتبط بصــعوبات الــتعلّ قبـل األكادمييّــ املهــارات مــا ة، وإنّ خـالل الصــعوبات النمائيّــ

 هلا. عد القصور يف تلك املهارات مؤشراً وبالتايل يُ ، وتؤدي إليها

م لـدى أطفـال الروضـة قشت الدراسات السابقة نتائج الفـروق يف نسـب انتشـار صـعوبات الـتعلّ نا -9-3
ات الدراسة، وعلى حسب األبعاد اليت تناولتها املقاييس املستخدمة؛ وأسفرت على حسب متغريّ 

ة والنــوع (ذكــر، أنثــى) واملدرســة (حكــومي، ات الدميوغرافيّــعــزى للمتغــريّ النتــائج عــن وجــود فــروق تُ 
 .خاص)

ر عــن صــعوبات ا هــدفت إىل الكشــف املبّكــة مــع الدراســات الســابقة بأّــتشــات الدراســة احلاليّــ -9-4
ات الدراسـة مثـل النـوع (ذكـر أو يف بعـض متغـريّ  وتشات أيضاً  ،م يف مرحلة رياض األطفالالتعلّ 

 أنثى).
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قـت ا حيث طبّ ة عن الدراسات السابقة يف البيئة اليت طبقت الدراسة فيهواختلفت الدراسة احلاليّ  -9-5
 الربنـــامج التعليمـــي (حكـــومي، خـــاص أحـــادي يف متغـــّري  اختلفـــت أيضـــاً كمـــا   ،يف البيئـــة العمانيـــة

نــــة الدراســــة حيــــث طبقـــــت يف عيّ  اللغــــة، خــــاص ثنــــائي اللغــــة، خــــاص عـــــاملي) واختلفــــت أيضــــاً 
 طفل وطفلة يف الصف التمهيدي.  365على

ات، نـة، واختيـار املتغـريّ دراسة، واختيار العيّ متت االستفادة من الدراسات السابقة يف حتليل أداة ال -9-6
  وكتابة اإلطار النظري للدراسة.

  :منهج الدراسة - 10
بتقــدمي  الــذي يهــتمّ  Descriptive Approachاعتمــدت هــذه الدراســة علــى املــنهج الوصــفي      

تشـار وهـذا يتناسـب مـع موضـوع الدراسـة، الـذي يهـتم بوصـف معـدالت ان ،وصف دقيق للظاهرة ويتنبـأ ـا
ة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة يف حمافظــة مســقط، ويعــد هــذا املــنهج أكثــر أنــواع منــاهج الصــعوبات النمائّيــ

ووصف ما هو   ،فيه دراسة الظواهر كما توجد يف الواقع ويتمّ  ،يف الدراسات الرتبوية والنفسية البحث شيوعاً 
لــــيت توجــــد بــــني أجزائهــــا، ويعتــــرب كــــائن وتفســــريه، وحتديــــد مقــــدار وحجــــم الظــــاهرة والظــــروف والعالقــــات ا

  األسلوب األنسب لدراسة املشكالت والظواهر اإلنسانية لصعوبة التجريب فيها.

  :مجتمع الدراسة - 11
ة تكون جمتمع الدراسة من مجيع األطفال يف الصف التمهيدي يف رياض األطفال يف املدارس اخلاصّ 

ة العامة للتخطيط وضبط اجلودة، وطفلة (املديريّ طفال  6104ة يف حمافظة مسقط والبالغ عددهم واحلكوميّ 
  يوضح توزيع اتمع.  1)، واجلدول 2014

  مجتمع الدراسة موزع وفقا لنوع البرنامج التعليمي، والنوع: 1الجدول 

  المجموع  ذكور  اناث نوع البرنامج التعليمي

  129  65  64  حكومي
  1413  717  696  خاص أحادي اللغة
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  3648  1907  1741  خاص ثنائي اللغة
  914  441  473  خاص عاملي

  6104  3130  2974  اموع

  :نة الدراسةعيّ  - 12
ة بواقع عشـر مـدارس مـن كـل فئـة يف ة والعامليّ ة اللغة والثنائيّ ة األحاديّ نة من املدارس اخلاصّ اختيار عيّ  متّ      

ة ي يف احملافظــة وذلــك لقلّــالــيت يوجــد ــا صــف متهيــد ،اختيــار مجيــع املــدارس احلكوميــة ومتّ ، حمافظــة مســقط
) 365وبلغ عدد األطفال يف العينة (، دارس اليت ا صف متهيدي مخس فقط امل عدد حيث بلغ ،عددها

  نة.يبني توزيع العيّ  2طفل وطفلة، واجلدول 
  : عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة2الجدول 

  النسبة  أعداد األطفال  مستويات املتغري املتغري

  %49  180  ذكر  النوع

  
  %49.32  185  أنثى

  %24.93  91  أحادي اللغة  الربنامج التعليمي

  
  %25.48  93  ثنائي اللغة

  
  %24.38  89  عاملي

  
  %100  365  اموع

  

  :داة الدراسةأ - 13
ب)، الــيت تتكـون مــن -2005ة ألطفـال الروضــة (حممـد، اسـتخدم البـاحثون قائمــة الصـعوبات النمائيّــ     
  ثالثة حماور بشكل غري متساو وكما يلي: ع علىعبارة، تتوزّ  66

، وتضم يف مظاهرهـا صـعوبات االنتبـاه، صـعوبات اإلدراك، صـعوبات الـذاكرة :ةم معرفيّ صعوبات تعلّ  - أ
 ).41-1) عبارة (من العبارة 41بلغ عدد عبارات هذا احملور (و 
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ــ -ب عبــارة (مــن  )11بلــغ عــدد عبــارات هــذا احملــور (، و ن صــعوبات اللغــةوتتضــمّ  :ةم لغويّــصــعوبات تعّل
 ).52-42العبارة 

ة الكبـرية أو العامـة، يف مظاهرهـا صـعوبات أداء املهـارات احلركيّـ وتضـمّ  :ةة حركيّـم بصـريّ صعوبات تعلّ  - ج
) عبــارة (مــن العبــارة 14بلــغ عــدد عبــارات هــذا احملــور (، و ة الدقيقــةأو صــعوبات أداء املهــارات احلركيّــ

53-66.( 

، صــفر) علــى 1، 2هــي (نعــم، أحيانــاً، ال)، تعطــى هلــا الــدرجات (عبــارة ثالثــة اختيــارات  يوجــد أمــام كــلّ 
تصنيفه  ، ويف ضوء ذلك يتمّ 132طفل بني صفر إىل  التوايل، وبذلك ترتاوح الدرجة اليت حيصل عليها كلّ 

م، يعاين من صعوبة). واجلدول يف إحدى الفئات الثالث: (ال يعاين من صعوبات، معرض لصعوبات التعلّ 
  يبني ذلك. 3

  : مدى الدرجات والمتوسطات وحالة الطفل3دول الج

 
  حالة الطفل  متوسط الدرجات  مجموع الدرجات

  ال يعاين من صعوبات  0.00-0.99  0-65  1

  معرض لصعوبات التعلم  1.00-1.39  66-91  2

  يعاين من صعوبة  1.40-200  92-132  3

  :ة ألداة الدراسةالخصائص السيكومتريّ  -14 

وذلك بعرضها  ،منيق من صدق القائمة عن طريق صدق احملكّ التحقّ  متّ  :Validityالصدق  1- 14
) من قسم علم 10بلغ إمجايل عددهم ( ، حيثمني من ذوي اخلربة واالختصاصعلى جمموعة من احملكّ 

النفس يف كلية الرتبية من جامعة السلطان قابوس ووزارة الرتبية والتعليم، لقياس مدى قدرة فقرات القائمة 
بداء رأيهم حول مدى إمني ما وضعت لقياسه يف ضوء أهداف الدراسة، وطلب من احملكّ  على قياس

دة فقرة باحملور، ومدى وضوح الصياغة وانتماء الفقرات للمحاور احملدّ  مالءمة الفقرات للمحاور وارتباط كلّ 
من  %90اتفاق واعترب الباحثون ،عادة صياغة أي فقرةإمقرتحات أو  ةباإلضافة إىل تعديل أو إضافة أيّ 
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وبذلك تعترب  ،ة مجيع العباراتمون على صالحيّ فق احملكّ لقبول الفقرة، ووفقا هلذا املعيار اتّ  احملكمني كافياً 
  القائمة صادقة ملا وضعت من أجله.

نة من ة مكوّ نة استطالعيّ تطبيقها على عيّ  للتحقق من ثبات القائمة متّ  :Reliabilityالثبات  2- 14
  حساب معامل الثبات بطريقتني: ة، ومتّ من رياض األطفال يف املدارس اخلاصّ  ) طفالً وطفلة33(

باستخدام معامل الفا   ،رحساب الثبات لقائمة الكشف املبكّ  متّ  استخدام معامل ألفا كرونباخ:أ_ 
  ).0.99ة وحيث بلغت قيمة الفا (نة االستطالعيّ كرونباخ بعد تطبيقها على العيّ 

اب معامل ثبات القائمة بطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوعني من حس متّ إعادة التطبيق: ب_ 
حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات األطفال يف  ة، ومتّ نة االستطالعيّ التطبيق األول على العيّ 

  يوضح نتائج معامالت الثبات. 4) واجلدول 0.92التطبيقني األول والثاين؛ حيث بلغت قيمته (
  ةئمة الصعوبات النمائيّ : معامالت ثبات قا4جدول 

  اعادة التطبيق  معامل الفا كرونباخ  المحاور م

  0.84  0.99  صعوبات معرفّية  1

  0.9  0.95  صعوبات لغويّة  2

  0.78  0.97  صعوبات بصريّة حركّية  3

  0.92  0.99  أبعاد القائمة ككل  4
  

قبولـــــة مقارنـــــة معـــــامالت الثبـــــات احملســـــوبة بـــــالطريقتني مرتفعـــــة وم نّ ) أ 4 (ضـــــح مـــــن اجلـــــدوليتّ 
  ب).-2005بالدراسات السابقة (حممد، 

  :إجراءات تنفيذ الدراسة - 15
 .ب)-2005ة لدى أطفال الروضة (حممد، أداة الدراسة، قائمة الصعوبات النمائيّ  اختيار -15-1
 نة الدراسة.حتديد عيّ  -15-2
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ــواصــل مــع املكتــب الفــين للتطــوير بــوزارة الرت احلصــول علــى موافقــة تطبيــق األداة مــن خــالل التّ  -15-3 ة بّي
 ة.ة العامة للمدارس اخلاصّ والتعليم واملديريّ 

وحتديــد موعـــد  ،اختيارهــا لتطبيـــق أداة الدراســة عليهـــا ة الـــيت متّ ة واحلكوميّــخماطبــة املــدارس اخلاّصـــ -15-4
 تطبيق األداة على صفوف التهيئة التابعة هلذه املدارس.

 إعطاء تعليمات التطبيق للمدارس. -15-5
) طفـل مـن املـدارس 33وعـددها ( ،مـات الروضـةة من قبل معلّ نة استطالعيّ تطبيق األداة على عيّ  -15-6

 ة.اخلاصّ 
ة وإجيـــاد معامـــل نـــة االســـتطالعيّ إعـــادة التطبيـــق بعـــد أســـبوعني مـــن التطبيـــق األول علـــى نفـــس العيّ  -15-7

 الثبات.
 .ةة واحلكوميّ نة الدراسة يف املدارس اخلاصّ مات الروضة على أطفال عيّ تطبيق األداة من قبل معلّ  -15-8
 ).1/5/2015_  1/3/2015خالل الفرتة ما بني ( مجع البيانات -15-9
ات واحلصول على النتائج وتفسريها وإعطاء التوصيّ  حتليلها إحصائياً  إدخال البيانات مثّ  -15-10

 املناسبة.

  :اإلحصائيةالمعالجة  - 16
ة اآلتية:حصائيّ لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت الوسائل اإل  

ة لإلجابــة عــن الســؤال ة والرتبــة والتكــرارات والنســبة املئويـّـياريـّـة واالحنرافــات املعاملتوســطات احلســابيّ  -16-1
 األول.

  لإلجابة عن السؤالني الثاين والثالث. MANOVAحتليل التباين املتعدد  -16-2
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  :نتائج الدراسة - 17

  نتائج السؤال األول 1- 17

فـال العمـانيني ة لألطلإلجابة عن السـؤال األول الـذي يـنص علـى "مـا مـدى انتشـار الصـعوبات النمائيّـ     
ة واملتوسطات التكرارات والنسب املئويّ  ّمت حساب اجلنس والربنامج التعليمي يف حمافظة مسقط؟" وفق متغّري 

ة لـدى األطفـال ل انتشار الصعوبات النمائيّ نة الدراسة حول معدّ ة لتقديرات عيّ ة واالحنرافات املعياريّ احلسابيّ 
  يبني ذلك.)  5 ( واجلدول، راسةحمور من حماور الد يف حمافظة مسقط يف كلّ 

   )5(الجدول 
  ةة للصعوبات النمائيّ ة والتكرارات والنسب المئويّ ة واالنحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابيّ 

  

 التصنيف
املؤشرات 
  االحصائية

صعوبات 
  االنتباه

صعوبات 
  االدراك

صعوبات 
  الذاكرة

الصعوبات 
  املعرفية

الصعوبات 
  اللغوية

صعوبات 
بصرية 

  يةحرك

الصعوبات 
النمائية 

  بشكل عام

ال يعاين من 
صعوبات 

  منائية

  0.3  0.19  0.23  0.32  0.24  0.29  0.33  املتوسط
  0.3  0.27  0.29  0.31  0.29  0.29  0.31  االحنراف
  295  306  287  286  291  278  250  التكرار
  %80.82  %83.83  %78.63  %78.36  79.73  76.16  68.49  النسبة

معرض 
  للصعوبات

  1.17  1.1  1.14  1.17  1.13  1.15  1.15  وسطاملت
  0.11  0.13  0.14  0.12  0.12  0.12  0.11  االحنراف
  48  37  43  49  50  48  65  التكرار
  %13.15  %10.14  %11.78  %13.42  13.7  13.15  17.81  النسبة

يعاين من 
صعوبات 

  منائية

  1.62  1.67  1.75  1.62  1.6  1.65  1.66  املتوسط

  0.17  0.19  0.19  0.16  0.17  0.21  0.17  االحنراف

  22  22  35  30  24  39  50  التكرار
  %6  %6  %9.59  %8.21  6.58  10.68  13.7  النسبة
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ة لتقــديرات ة واالحنرافــات املعياريّــة واملتوســطات احلســابيّ التكــرارات والنســب املئويّــ)  5 (  اجلــدوليبــّني      
ى أطفال ما قبل املدرسة يف حمافظة مسقط حسب ة لدل انتشار الصعوبات النمائيّ معدّ نة الدراسة حول عيّ 

حصـول األطفـال الـذين ال يعـانون مـن صـعوبات علـى أعلـى النسـب  حماور الدراسة واألداة ككل. كما يبّني 
يف الصــــعوبات  % 78.63ة، يف الصــــعوبة املعرفّيــــ % 78.36يف مجيــــع احملــــاور واألداة ككــــل، إذ بلغــــت 

  يف األداة ككل. %80.82ة، وبلغت ة احلركيّ يف الصعوبات البصريّ  %83.83ة واللغويّ 

فيمـا حصــل األطفــال الــذين يعــانون مــن صـعوبات علــى أقــل النســب يف مجيــع احملــاور واألداة ككــل، إذ      
ة يف الصــعوبات البصــريّ  %6ة، ويف الصــعوبات اللغويـّـ %9.59ة، ويف الصــعوبات املعرفيّــ %8.21بلغــت 
ة لـدى أطفـال ل الصعوبات النمائيّـمعدّ  أشارت النتائج إىل أنّ  يف األداة ككل؛ حيث %6ة، وبلغت احلركيّ 

ة املســــتخدمة يف هــــذه حســــب قائمــــة الصــــعوبات النمائيّــــ %6مــــا قبــــل املدرســــة يف حمافظــــة مســــقط بلغــــت 
ة لـدى أطفـال مـا قبـل املدرسـة يف حمافظـة مسـقط الصعوبات اللغويّـ الدراسة، وكذلك أشارت النتائج إىل أنّ 

  رنة باحملاور األخرى يف الدراسة.سجلت أعلى النسب مقا

ة جلميــع أبعــاد ة والتكــرارات والنســب املئويـّـاملعياريـّـ واالحنرافــاتة اســتخراج املتوســطات احلســابيّ  وأيضــا متّ      
  .ة (صعوبة االنتباه وصعوبة االدراك وصعوبة الذاكرة)الصعوبات املعرفيّ حمور احملور األول 

ة لـدى أطفـال مـا قبـل املدرسـة يف البعـد األول انتشار الصـعوبات النمائيّـل معدّ  وأشارت النتائج إىل أنّ      
ة يف بـاقي األبعـاد، حيـث بلـغ معـدل األطفـال صعوبة االنتباه أعلـى مـن معـدالت انتشـار الصـعوبات النمائيّـ

، فيما حصل األطفال الذين %13.70ة يف البعد األول صعوبات االنتباه الذين يعانون من صعوبات منائيّ 
  يف صعوبة الذاكرة. %6.58، و%11.68دراك ة يف البعد الثاين صعوبات اإلنون من صعوبات منائيّ يعا

، وتتفـــق %6ة لـــدى أطفـــال مــا قبـــل املدرســـة يف حمافظــة مســـقط معــدل انتشـــار الصـــعوبات النمائيّــ إنّ      
ني بقصــور يف ) الــيت بلــغ معــدل األطفــال املصــاب2005ة مــع دراســة حممــد وســليمان (نتيجــة الدراســة احلالّيــ

م ) بـأن معـدل اإلصـابة بصـعوبات الـتعلّ 1994، ومـا جـاء يف دراسـة (عـواد، %5.76ة املهارات األكادمييّ 
  .%5.86يف مصر 

ىل تــأخر يف منــو ونضــج إقــد يعــود  %6ة لــدى األطفــال العمــانيني بنســبة انتشــار الصــعوبات النمائيّــ إنّ      
ة يف مــدارس حمافظــة مســقط ىل البيئــة التعليميّــإوقــد يعــود أة، نــة لــدى أطفــال العيّ ة األساســيّ العمليــات النفســيّ 

  ).2011م (الغزايل، باعتبار البيئة أحد العوامل املسامهة يف صعوبات التعلّ  .ناسبةاملغري 
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ـــ وحيـــث أنّ       ة ة األحاديّـــة، والروضـــات اخلاّصـــالدراســـة أجريـــت يف أربعـــة أنـــواع مـــن الروضـــات (احلكومّي
ة لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل هنـــاك فـــروق يف متوســـطات الصـــعوبات النمائّيـــ نّ أة)، لـــوحظ ملّيـــة اللغـــة والعاوالثنائّيـــ
  ة. ة احلركيّ  الربنامج التعليمي يف حمور الصعوبات البصريّ ىل متغّري إتعود  ،املدرسة

م لألطفــال يف ر علــى تقيــيم املعلّــرات الــيت تــؤثّ ة وضــغوطات العمــل مــن املــؤثّ املعرفــة العلميّــ وحيــث إنّ       
 ،مـــني لـــن يســـتطيعوا أن حيـــددوا هـــؤالء األطفـــال إذا كانـــت معـــرفتهم ـــم حمـــدودةاملعلّ  ض األطفـــال، وإنّ ريـــا

ــــالة لزيــــادة وعــــيهم بتــــدريبهم بصــــورة مســــتمرّ  لــــذلك جيــــب أن يــــّتم  ,Chapmanة صــــعوبات النمائّي
Gledhill, Jones, Burton & Soni 2006; Firstater, 2005).(  

ه ذو لغات خمتلفـة، حيـث توجـد ز بأنّ جمتمع مسقط يتميّ   اللغة؛ حيث إنّ ىلإويعزو فريق البحث ذلك      
ة فقد جيد الطفل صـعوبة يف التعامـل ة وهذه اللغات ختتلف عن اللغة العربيّ ة والزجنباريّ ة والبلوشيّ لغة الساحليّ 

الصــعوبات  ة، حيــث ســجلت النتــائج معــدل انتشــارمــة ومــع املنــاهج الدراســيّ مــع أقرانــه يف املدرســة ومــع املعلّ 
ة أعلـــى النســـب حيـــث بلـــغ ة لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة يف حمافظـــة مســـقط يف الصـــعوبات اللغويـّــالنمائيّـــ
9.59%. 

ت نسبتهم حيث بلغ ،م الحقاً ضني لصعوبات التعلّ ل األطفال املعرّ ة معدّ أيضا عرضت الدراسة احلاليّ       
ل معــدّ و طفــل وطفلـة  365 الــيت بلغـت ةألصـليّ نــة اقارنـة مــع حجـم العيّ باملنسـبة كبــرية ال، وهـذه 13.15%

) الـــيت 2013/2014ة (م يف احللقـــة األوىل حســـب إحصـــائيّ لني اىل برنـــامج صـــعوبات الـــتعلّ األطفـــال احملـــوّ 
م يف احللقـة األوىل ، وهذا يعطي مؤشـر لألعـداد القادمـة مـن الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلّ %10.5بلغت 

  ة.يف الصعوبات األكادمييّ  ة تؤثر الحقاً عوبات النمائيّ الص باعتبار أنّ  ،يف مدارس حمافظة مسقط

 م يف احللقة األوىل يف سلطنة عمان يف تزايد مستمرّ لني إىل برنامج صعوبات التعلّ فأعداد األطفال احملوّ      
 ،)2014ة، ة العامـة للـربامج التعليميّـة والتعلـيم (املديريّـة بوزارة الرتبيّـة اخلاصّ حصائيات برامج الرتبيّ إحسب 

  :ويعزو فريق البحث ذلك إىل

  .ةعدم وجود رياض أطفال يف املدارس احلكوميّ  -

  .م الحقاً ضني لصعوبات التعلّ ر عن األطفال املعرّ عدم استخدام مقاييس للكشف املبكّ  -
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نقـوم  مثّ  ، الصف الثـاينننا نرتك الطفل حّىت أحيث  ،ة منذ الصف األولعدم وجود تدخالت عالجيّ  -
  .مج صعوبات التعلّ بتحويله إىل برنام

  ر.م يف وقت مبكّ ة تقي هؤالء األطفال من صعوبات التعلّ عدم وجود برامج عالجيّ  -

واســتطعنا أن نعــاجل  ،لنيالســتطعنا أن نقلــل أعــداد األطفــال احملــوّ  نــا نركــز علــى هــذه الفئــة مبكــراً فلــو أنّ      
 ,Cortiella & Horowitz)ة املشرتكة مشاكلهم يف وقت مبكر، كما جاء يف تقرير اللجنة الوطنيّ 

، والقيام بتقدمي التدخالت م الحقاً ضني لصعوبات التعلّ من توصيات بضرورة حتديد األطفال املعرّ  (2014
  ة يف وقت مبكر.العالجيّ 

 Responsiveness toة مبــــنهج االســــتجابة للتــــدخل وأيضــــا أوصــــت الدراســــات املهتّمــــ     
Intervention (RTI) حديد األطفال وهم يف السنوات األوىل يف املدرسةهذا املنهج لت باستخدام، 

، وتقــدمي املســاعدة هلــم يف وقــت مبكــر وعــدم م الحقــاً ضــني لصــعوبات الــتعلّ حتديــد األطفــال املعرّ  حــىت يــتمّ 
 & Ardoin & Witt) االنتظار إىل أن يفشل الطالب، كما يف دراسة أردوين ووت وكونيل ووكوينج

Connel & Koenig, 2005)كافــال وكوفمــان وبــامشري ولفــر   ، ودراســة(Kavale & 
Kauffman & Bachmeier & Lefever, 2008).  

 الصعوباتحيث بلغ معدل انتشار  ،ة يف املرتبة األوىلوحسب حماور الدراسة جاءت الصعوبات اللغويّ      
لصـعوبات يف ضـني ل، وكان معدل األطفـال املعرّ %9.59ة لدى أطفال ما قبل املدرسة يف هذا احملورالنمائيّ 

ة حيـث بلـغ معـدل انتشـار ة احلركيّـ، بينما جاء يف املرتبة األخرية الصـعوبات البصـريّ %11.78احملور حوايل 
ضـــني للصـــعوبات يف هـــذا احملـــور حـــوايل ل األطفـــال املعرّ ، وكـــان معـــدّ % 6ة فيهـــا حـــوايل الصـــعوبات النمائيّـــ

ة لـدى أطفـال الروضـة يف صـعوبات النمائيّـل شـيوع اليف معـدّ  واضـحاً  هناك تبايناً  ، ويالحظ أنّ 13.15%
الصــعوبة هــي اضــطراب يف  نّ إ :)1997ة (ة األمريكيّــجمــاالت الدراســة، وهــذا مــا أشــار إليــه تعريــف اجلمعيّــ

م قد جندها يف نوع واحد أو أكثر من أنواع صعوبات التعلّ و ة ة األساسيّ واحدة أو أكثر من العمليات النفسيّ 
  ).2008(سليمان، 

م تنمـو لـديهم بـبطء مهـاريت الـتعلّ  ،مـن األطفـال مـا قبـل املدرسـة %20 نّ أمعظـم الدراسـات  دتوأّكـ     
ة ة والصــــعوبات املعرفيّــــت الصــــعوبات اللغويّــــ)، لــــذلك احتلّــــ2012واصــــل (عبــــد اهلــــادي وعبداحلميــــد، والتّ 
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أطفـــال مـــا قبـــل  ة لـــدىالت انتشـــار الصـــعوبات النمائّيـــ(االنتبـــاه واإلدراك والـــذاكرة) املراتـــب األوىل يف معـــدّ 
  :املدرسة، وسبب ذلك يعود إىل

  .خصائص منو األطفال -

 .د اللغاتسم بتعدّ جمتمع مسقط يتّ  استخدام أكثر من لغة يف خماطبة الطفل؛ حيث إنّ  -

  .ةة اللغة واملدارس العامليّ ة يف رياض األطفال يف املدارس ثنائيّ ة كلغة ثانويّ استخدام اللغة االجنليزيّ   -

ـــتـــوفر بـــرامج عالعـــدم  - مـــة يف هـــذا قلـــة خـــربة املعلّ إضـــافة إىل  ،ة لتشـــتت االنتبـــاه واإلدراك والـــذاكرةجّي
  اال.

ة يف نسبة انتشار الصعوبات النمائيّـ أنّ  أوضحت) اليت 2001ة مع دراسة فايد (وتتفق الدراسة احلاليّ      
ترتيـــب انتشـــار  ) يف2012مـــع دراســـة الكايـــد ( فقـــت أيضـــاً ، واتّ %28اىل  3حمـــاور الدراســـة تـــرتاوح بـــني 

) 1994ة يف املرتبـة األوىل، واختلفـت مـع دراسـة عـواد (ة حيـث كانـت الصـعوبات اللغويّـالصعوبات النمائيّ 
  ة لدى أطفال ما قبل املدرسة. يف ترتيب احملاور يف انتشار الصعوبات النمائيّ 

ت الصـعوبات يف احتلّـ ،ةة من حيث ترتيب معدل انتشار الصعوبات النمائيّـيف حمور الصعوبات املعرفيّ      
ة لـــدى األطفــال يف حمافظـــة مســـقط يف ل انتشـــار الصــعوبات النمائيّـــحيـــث ظهـــر معــدّ  ،االنتبــاه أعلـــى مرتبــة

، %17.81ة يف هـذا احملـور ضني للصـعوبات النمائيّـل األطفال املعرّ ، وكان معدّ %13.70االنتباه حوايل 
ة ألطفـال حيث ظهر معدل انتشار الصـعوبات النمائيّـ ،بينما الصعوبات يف الذاكرة كانت يف املرتبة األخرية

م يف هذا ضني لصعوبات التعلّ ل األطفال املعرّ وكان معدّ  %6.58ما قبل املدرسة يف حمافظة مسقط حوايل 
  .%13.70البعد 

ة لـدى األطفـال، ات النفسـيّ ر يف نضج العمليّ رجع السبب يف ذلك إىل تأخّ ية، قد ة املعرفيّ ووفقا للنظريّ      
كثـــرة املشـــتتات يف الروضـــة وميـــل األطفـــال يف هـــذه   ة، وقـــد تعـــود األســـباب إىلة أو الوراثيّـــو للعوامـــل اجلينيّـــأ

ف علـى هـؤالء األطفـال، وتتفـق مـة يف التعـرّ ة خـربة املعلّ ىل قلّـإاملرحلة إىل اللعب واحلركـة، وقـد يعـود السـبب 
ـــل أعلـــى معـــدّ  ) يف أنّ 1994نتيجـــة هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة عـــواد ( ة كـــان يف انتشـــار الصـــعوبات النمائّي

) يف ترتيب انتشار 2012واختلفت مع دراسة الكايد (، ةصعوبات االنتباه بالنسبة حملور الصعوبات املعرفيّ 
  ة حيث احتلت صعوبة الذاكرة يف دراسته املرتبة األوىل.ة يف أبعاد حمور الصعوبات املعرفيّ الصعوبات النمائيّ 
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  :ينتائج السؤال الثان 2- 17

ة يف الصــعوبات لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين الــذي يــنص علــى: "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيّ      
املتوسـطات  ّمت حسـاب النـوع (ذكـر أو انثـى)؟" عـزى ملتغـّري ة لدى أطفال الروضة يف حمافظة مسـقط تُ النمائيّ 

  يبني ذلك.)  6 (ذكور واإلناث، واجلدولمن ال لكلّ  ة وفقاً ة للصعوبات النمائيّ ة واالحنرافات املعياريّ احلسابيّ 
  

  ة وفقا لمتغير النوعة للصعوبات النمائيّ ة واالنحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابيّ : 6الجدول 

  إناث  ذكور احملاور

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  

  0.52  0.55  0.54  0.66  صعوبات معرفية

  0.57  0.49  0.6  0.6  ات لغويةصعوب

  0.5  0.37  0.54  0.46  صعوبات بصرية حركية

  0.5  0.5  0.52  0.61  األداة ككل

  
ل بـني الـذكور واإلنـاث يف معـدّ ة ظـاهري يف املتوسـطات احلسـابيّ  باينوجود ت)  6 ( ضح من اجلدوليتّ      

حتليــل اســتخدام  متّ  ،ةملتوســطات احلســابيّ ة بــني اولبيــان داللــة الفــروق اإلحصــائيّ  ،ةانتشــار الصــعوبات النمائيّــ
، وبلغـــت قيمـــة "ف" Wilks' Lambda 0.96 أقيمـــة ويلكـــس ملبـــد د، حيـــث بلغـــتالتبـــاين املتعـــدّ 
ة يف أحـد أو ، ممـا يعـين وجـود فـروق حقيقيّـ0.001عند مسـتوى  اً ة إحصائيّ )، وهي دالّ 5.71املقابلة هلا (

استخدام حتليل التباين األحادي،  الة متّ ولتحديد احملاور الدّ  ،النوع ملتغّري  ة وفقاً مجيع حماور الصعوبات النمائيّ 
  يبني ذلك.)  7 (واجلدول

  
  ةنتائج تحليل التباين لمعرفة أثر متغير النوع في معدل انتشار الصعوبات النمائيّ : 7الجدول 

  االحتمال  )363، 1(ف  متوسط املربعات  جمموع املربعات احملاور

  0.001<  16.9  4.32  4.32  صعوبات معرفية

  0.001<  14.23  4.44  4.44  صعوبات لغوية
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  0.001<  12.7  3.04  3.04  حركية -صعوبات بصرية

  0.001<  17.2  4.05  4.05  صعوبات منائية 

      0.24  85.43  اخلطأ

  
ة يف مجيــــع حمــــاور إىل وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائيّ )  7 ( حة يف اجلــــدولأشــــارت النتــــائج املوّضــــ     

ة لدى األطفال ما قبل املدرسة، وعنـد الرجـوع إىل ل انتشار الصعوبات النمائيّ واألداة ككل يف معدّ الدراسة 
ة لــدى الــذكور أعلــى منــه لــدى اإلنــاث. مســتوى الصــعوبات النمائيّــ نّ أح ة اتّضــجــدول املتوســطات احلســابيّ 

تعـــد  ،ة بينهمـــايولوجيّ الفـــروق الفســـإن و  ،طبيعـــة الـــذكور واإلنـــاث ويعـــزو البـــاحثون الســـبب يف ذلـــك إىل أنّ 
 ،ة املختلفــةمنهمــا، وقــد يرجــع األمــر إىل بيئــام أو ظــروفهم البيئيّــ املســؤولة بدرجــة كبــرية عــن اهتمامــات كــلّ 
ر هلم اخلربات م وتوفّ هم على التعلّ وحتثّ  ،وتعمل على إثارة معارفهم ،اليت تتباين يف تقدمي املثريات املناسبة هلم

 (Coutinho et al, 2002)خرون آ) ودراسة كوتينهو و 1994واد (أشارت دراسة ع كمااملناسبة؛  
ل انتشار الصعوبات إىل وجود فروق يف النوع يف معدّ  (Boyle et al, 2011)خرون آودراسة بويل و  ،

ودراسـة  ،)2005ودراسـة حممـد و سـليمان ( ،)2001وتعارضت هذه الدراسة مع دراسة فايـد ( ،ةالنمائيّ 
ثبتــت عــدم وجــود فــروق يف النــوع؛ ومــن املمكــن تفســري أالــيت  ،)2012يــد () ودراســة الكا2006خبــش (

وطبيعـــة البيئــة الـــيت طبـــق فيهـــا تلـــك  ،نـــاتوالعمــر الـــزمين لتلـــك العيّ  ،نـــاتذلــك إىل اخـــتالف يف حجـــم العيّ 
  الدراسات.

  :نتائج السؤال الثالث 3- 17

ة يف الصــعوبات لـة إحصــائيّ لإلجابـة عــن السـؤال الثالــث الــذي يـنص علــى: "هـل توجــد فــروق ذات دال     
 الربنـــامج التعليمـــي (أحـــادي، ثنـــائي، عـــاملي، عـــزى ملتغـــّري ة لـــدى أطفـــال الروضـــة يف حمافظـــة مســـقط تُ النمائيّـــ

لكـــل برنـــامج  ة وفقــاً ة للصــعوبات النمائيّـــة واالحنرافــات املعياريـّــاملتوســطات احلســـابيّ  ّمت حســـابحكــومي)؟" 
  ذلك.يبّني )  8 ( تعليمي، واجلدول
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   )8 (جدولال
  ر البرنامج التعليميلمتغيّ  ة وفقاً ة للصعوبات النمائيّ ة واالنحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابيّ 

 احملاور
  حكومي  عاملي  ثنائي اللغة  أحادي اللغة

  االحنراف  املتوسط  االحنراف  املتوسط  االحنراف  املتوسط  االحنراف  املتوسط

  0.54  0.6  0.56  0.6  0.5  0.5  0.5  0.5  صعوبات معرفّية

  0.55  0.46  0.46  0.6  0.6   0.4  0.6  0.49  صعوبات لغويّة

  0.48  0.39  0.39  0.6  0.5  0.3  0.4  0.28  حركّية-صعوبات بصريّة

  0.5  0.53  0.53  0.6  0.5  0.4  0.4  0.45  صعوبات منائّية

  
 الربنــامج التعليمــي تغــّري مل وفقــاً  ،ةيف املتوســطات احلســابيّ  اّ ظاهريـّـ وجــود تبيانــاّ )  8 ( ضــح مــن اجلــدوليتّ      

 متّ  ،ةة بني املتوسطات احلسابيّ (أحادي اللغة، ثنائي اللغة، عاملي، حكومي). ولبيان داللة الفروق اإلحصائيّ 
)، وبلغت Wilks' Lambda )0.91قيمة ويلكس ملبدأ  د، حيث بلغتحتليل التباين املتعدّ استخدام 

، مما يعين وجود فروق حقيقية يف أحد 0.001ستوى <)، وهي دالة عند م3.73قيمة "ف" املقابلة هلا (
استخدام حتليل  متّ  ،الةولتحديد احملاور الدّ  ،ملتغري الربنامج التعليمي وفقاً  ،ةأو مجيع حماور الصعوبات النمائيّ 

  يبني ذلك.)  9 ( التباين األحادي، واجلدول
  )9 ( الجدول

  ةالتعليمي في معدل انتشار الصعوبات النمائيّ نتائج تحليل التباين لمعرفة أثر متغير البرنامج   

  االحتمال  )361، 3(ف  متوسط املربعات  جمموع املربعات احملاور

  0.201  1.55  0.41  1.24  صعوبات معرفية

  0.222  1.47  0.47  1.42  صعوبات لغوية

  0.005  4.39  1.05  3.16  حركية -صعوبات بصرية

  0.131  1.89  0.46  1.38  صعوبات منائية

   0.24  88.1  اخلطأ
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، "ةة احلركّيــيف احملــور الثالــث "الصــعوبات البصــريّ  اً الــة إحصــائيّ وجــود فــروق دّ )  9 ( ضــح مــن اجلــدوليتّ      

اه الفـــروق يف الصـــعوبات وملعرفـــة اّجتـــ. اً الـــة إحصـــائيّ ة فقـــد كانـــت غـــري دّ وأمـــا احملـــاور األخـــرى والدرجـــة الكليّـــ
   ذلك.يبّني )  10 ( ة، واجلدولللمقارنات البعديّ  LSDاستخدام اختبار  ة، متّ ة احلركيّ البصريّ 

  

الحركية  -في محور الصعوبات البصريةللمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار  ): 10 ( الجدول
  وفقا لمتغير البرنامج التعليمي

  عاملي  ثنائي لغة  أحادي لغة  املتوسط احلسايب الربنامج التعليمي

      --  0.28  أحادي اللغة

    --  0.03  0.3 غةثنائي الل

  --  *0.21  *0.24  0.57 عاملي
  0.13  0.08  0.11  0.39  حكومي

  
  0.05≤دالة عند مستوى  *

إىل داللــة الفــروق يف مقــارنتني، وعــدم )  10 ( حة يف اجلــدولة املوّضــأشــارت نتــائج املقارنــات البعديّــ     
ة أعلــى مــن ة لطلبــة املــدارس العامليّــة احلركيّــداللــة املقارنــات األخــرى؛ حيــث كــان مســتوى الصــعوبات البصــريّ 

  :ة اللغة، ويعزو الباحثون السبب يف ذلك إىلة أو ثنائيّ أحاديّ 
   .ةة يف املدارس العامليّ الضغوط اليت يعانيها الطفل، وكثرة الواجبات املنزليّ  -

ّــ - ة أو لغــة عربّيــة يف املدرســة واللغــة الة وتشــتته بــني اللغــة االجنليزيّــة كلغــة أساســيّ اســتخدام اللغــة االجنليزي
  .مضافة صعوبات التعلّ إة تعترب من العوامل املسامهة يف اللغة الثانويّ  رباعتباوذلك  ،أخرى يف املنزل

ة الـيت يقضـيها يف املـدارس اها الطفل، وشعوره بالتعب من طول الفـرتة الزمنيّـة املعلومات اليت يتلقّ كميّ  -
   .ةالعامليّ 
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ة أكثـر مـن املـدارس أحاديّـحيـث أّـا  ،ةة يف املـدارس العامليّـأعداد األطفال يف الصفوف الدراسـيّ  كثرة -
  .ة اللغةاللغة وثنائيّ 

ة طوال اليوم معه يف الصف مة أجنبيّ حيث توجد معلّ  ،ه يف بيئة خمتلفة عن بيئة املنزلشعور الطفل بأنّ  -
مـل النفسـية مـن باعتبـار العوا ،ة اللغـةبعكس مدارس األحادية وثنائيّـ ،ةماعدا ساعة واحدة للغة العربيّ 

  .مالعوامل املسامهة يف صعوبات التعلّ 

   .ةف يف البيئة املدرسيّ جتعل الطفل غري قادر على التكيّ  ،ةوجود جاليات خمتلفة يف املدارس العامليّ   -

ة باإلضــافة إىل وزارة تشــرف عليهــا جهــة خاّصــ حيــث ،ةد جهــات اإلشــراف علــى املــدارس العاملّيــتعــدّ  -
  على الطفل.  ريؤثّ مما  ،فاق يف بعض األموري ذلك إىل عدم االتّ يؤدّ  الذي قد ، األمرة والتعليمالرتبيّ 

ه توجـد فـروق بـني الروضـات التابعـة ) الـيت أثبتـت بأنّـ1996وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة قناوي وحممد (
حل املـدارس د فيهـا جهـات اإلشـراف لصـاوبني الروضـات الـيت تتعـدّ  ، ة والتعليم فقطيف اإلشراف لوزارة الرتبيّ 

) اليت أثبتت وجـود فـروق 2012؛ وختتلف مع دراسة الكايد ( ة والتعليم فقطاليت تشرف عليها وزارة الرتبيّ 
ة ة أو خاّصـة سـواء كانـت حكوميّـعزى ألثر نوع املدرسة يف انتشار الصعوبات النمائيّ ة تُ ذات داللة إحصائيّ 

  .ةوكانت الفروق لصاحل املدارس اخلاصّ 

  :المقترحاتالتوصيات و  - 18
  م فريق البحث مبا يلي:يف ضوء نتائج الدراسة يتقدّ      
  متابعة الطفل منذ رياض األطفال. ة حىت يتمّ توفري روضات يف مجيع املدارس احلكوميّ  -18-1
 ومالحظــة ســـلوك ،ر لألطفـــال يف مرحلــة ريــاض األطفــالتطبيــق إجــراءات الفــرز والكشــف املبّكــ -18-2

 حيمل معه إىل املدرسة اليت ينتقل اليها. ،وعمل ملف تراكمي للطفل ،هوتدوينه ومتابعت األطفال
ة ألطفـــال الروضــة املصــابني بصـــعوبات ة واملعرفيّــعوبات اللغويّــة يف عـــالج الّصــعمــل بــرامج خاّصــ -18-3

 لتفادي هذه املشكالت يف وقت مبكر قبل أن ترتاكم. ،ةصعوبات النمائيّ لضني لة أو املعرّ منائيّ 
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ــ -18-4 ف علــى هــؤالء األطفــال وطــرق ــدف التعــرّ  ،مــات يف ريــاض األطفــالللمعلّ  ةعمــل بــرامج تدريبّي
 فرزهم وتشخيصهم وتدريسهم وطرق التعامل معهم.

ص ن ختّصـتتضمّ  ،ةمن خالل برامج تأهيل يف كليات الرتبيّ  اً خاصّ  مات الروضة إعداداً إعداد معلّ  -18-5
 م.تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلّ 

ــالض لإلصــابة بالصــعوبة ة أو املعــرّ ذي الصــعوبة منائيّــة لالهتمــام بالطفــل إعــداد خطّــ -18-6 منــذ  ،ةنمائّي
 وليس يف الصف الثاين كما هو احلال اآلن. ،ة األوىلاملراحل التعليميّ 

ة ة والتعلميّ ضني لإلصابة بالصعوبات النمائيّ مة الصف األول على انتقاء األطفال املعرّ تدريب معلّ  -18-7
 ة.رق الوقائيّ رة وتدريبها على بعض الطيف مرحلة مبكّ 

 ة للتدخالت املباشرة وغري املباشرة يف الصف األول.م الصالحيّ مة معاجلة صعوبات التعلّ منح معلّ  -18-8
 م.مة معاجلة صعوبات التعلّ مات الصف وبني معلّ تعزيز التعاون بني معلّ  -18-9
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  القاهرة: دار الرشاد. ،وصعوبات التعلم

: لمؤشــــرات الدالــــة علــــى صــــعوبات الــــتعلم ألطفــــال الروضــــة). ا2006حممــــد، عــــادل عبــــداهللا ( -
  . لرشادالقاهرة: دار ا ،دراسات تطبيقية

المهارات االجتماعيـة ألطفـال الروضـة ). 2005حممد، عادل عبداهللا؛ وسليمان، سليمان حممـد ( -
. وقائع املؤمتر السنوي الثاين عشر ذوي قصور المهارات قبل األكاديمية كمؤشر لصعوبات التعلم

(ص لإلرشـــاد النفســـي جبامعـــة عـــني مشـــس: اإلرشـــاد النفســـي مـــن أجـــل التنميـــة يف عصـــر املعلومـــات 
  ). القاهرة: منشورات جامعة القاهرة.443-405ص
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المهـــــارات قبـــــل األكاديميـــــة وبعـــــض ). 2013حممـــــد، عـــــادل عبـــــداهللا؛ وناصـــــف، حممـــــد حيـــــىي ( -
المتغيرات الديموجرافية لدى فئات متباينة من أطفال الروضة كمنبئـات بـأهبتهم أو اسـتعدادهم 

)، 13( 5جامعـة اإلسـكندرية،  -األطفـال  . جملة الطفولـة والرتبيـة، كليـة ريـاضلاللتحاق بالمدرسة
17-132.  

إحصائية برامج التربية الخاصة لتالميذ الحلقة األولـى ). 2014املديرية العامة للربامج التعليميـة ( -
  مسقط: منشورات وزارة الرتبية والتعليم.. 2014/  2013للعام الدراسي 

أعــداد الطــالب فــي الحلقــة األولــى إحصــائية ب). 2014املديريــة العامــة للتخطــيط وضــبط اجلــودة ( -
  . مسقط: دائرة االحصاء واملنشورات.2014/ 2013في سلطنة عمان لعام 

الريـاض:  ،األسـاليب –التـدريس –صعوبات التعلم: التعريـف ). 2010املياح، سلطان عبـد اهللا ( -
 دار الزهراء.

: وتعليمهم ديينسيكولوجية األطفال غير العا). 2008هاالهان، دانيال ب., كوفمان، جيمس ( -
  عمان: دار الفكر..الرتبية اخلاصة؛ ترمجة عادل عبد اهللا حممد مقدمة يف

  . عمان: جهينة.أساسيات التربية الخاصة).2004الوقفي، راضي ( -
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Abstract 

    The present study aimed to early identify the developmental disabilities 

among kindergarten kids in Muscat. To achieve the aim of the study, the 

researchers used the developmental disabilities Inventory which has three 

axes: cognitive disabilities, linguistic disabilities and visual motor 

disabilities. The sample of the study was 365 children from kindergarten in 

Muscat. Findings indicated that the rate of spreading developmental 

disabilities of the sample reaches 6% and the rate of children who has risk of 

learning disabilities reaches 13.2%.The results also mentioned that there were 

statistically significant differences in the rate of spreading developmental 

disabilities due to the type variable in favour of the males. Also, there were 

significant differences in the educational program variable  in favour of 

international schools. 

 

Keywords: Developmental disabilities, learning disabilities, prevalence rate, 

Children, early identification, Oman. 
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