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م�ستخل�ص البحث
     �إن �لهتم���ام بالطفول���ة يف ه���ذ� �لوق���ت �حلا�س���ر هو �إهتم���ام بامل�ستقبل لذلك لبد 
م���ن در��س���ة كل مامير به �لأطف���ال يف هذه �ملرحلة، ويعد �لق�س���ور يف �لوعي �ل�سوتي 
�ل���ذي يت�س���ف ب���ه ذوي �سعوب���ات �لتعل���م و�لتي ميكن �حلد م���ن �أثره���ا و�لإهتمام بها 
خال مرحلة ريا�س �لأطفال وذلك من خال �لت�سخي�س �ملبكر لدي هوؤلء �لأطفال 
�ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م ،لذلك هدفت �لبح���ث �حلالي���ة �إيل �لتعرف علي 
م�ست���وي �لوع���ي �ل�سوت���ي ل���دي �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم 
و�أقر�نه���م �لعادي���ني و�لتع���رف عل���ي �لف���روق يف م�ستوي �لوع���ي �ل�سوت���ي لديهم من 
خ���ال تطبيق مقيا����س �لوعي �ل�سوتي عليهم،وتكونت عين���ة �لبحث من )60( طفا 
وطفل���ة  م���ن �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م و)60( طف���ا وطفله م���ن �لأطفال 
�لعادي���ني بامل�ست���وي �لثاين بالرو�سة بريا�س �لأطفال (KG II( مبحافظة �لدقهلية 
،مت تق�سيمه���م �إيل جمموعت���ني متكافئنت���ني ومت �إ�ستخ���د�م �ختب���ار ��ستنافورد-بينيه 
و�ختب���ار �مل�س���ح �لنيورولوج���ي �ل�سري���ع �إع���د�د عبد�لوه���اب كام���ل )2007( وبطاري���ة 
�مله���ار�ت قب���ل �لأكادميي���ة لأطف���ال �لرو�س���ة �إع���د�د ع���ادل عب���د�هلل )2006( و�أ�سف���رت 
نتائ���ج �لبح���ث عن �لفروق يف م�ستوي �لوعي �ل�سوت���ي بني �لأطفال �ملعر�سني خلطر 

�سعوبات �لتعلم وبني �أقر�نهم �لعاديني ل�سالح �لأطفال �لعاديني.
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Abstract  
The interest in childhood at this present time is an interest 

in the future,so it is necessary to study everything that children go 
through at this stage. The lack of vocal awareness that characterizes 
those with learning difficulties، whose impact can be reduced and 
taken care of during the kindergarten stage، through early diagnosis 
in These children are at risk of learning difficulties. Therefore، the 
current study aimed to identify the level of phonemic awareness 
of kindergarten children who are at risk of learning difficulties and 
their normal peers، and to identify the differences in their phonemic 
awareness level by applying the level of phonemic awareness to 
them. The study sample consisted of 60 boys and girls Of those at 
risk of learning difficulties and 60 normal children at the second level 
of kindergarten in kg2 kindergarten in Dakahlia Governorate. They 
were divided into two equal groups and the Stanford-Binet test and 
the rapid neurological survey test prepared by Abdel Wahab Kamel 
(2007) and the pre-academic skills battery for kindergarten children 
prepared by Adel Abdullah were used (2006) The results of the study 
revealed the differences in the level of phonemic awareness between 
children at risk of learning difficulties and their general peers. I owe 
it to the common children.    
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مقدمة 
تعت���� مرحلة ريا�س �لأطفال حا�سمة يف حياة �لفرد لأنها تعد حجر �لأ�سا�س 
�لذي ينبئ عليه باقي �ملر�حل �ملدر�سية ويف هذه �لفرتة يكون منو �لطفل �سريعا يف �ستى 
�ملج���الت وخا�سة يف جمال منو مفه���وم �لطفل عن ذ�ته باأبعادها �جل�سمية و�لنف�سية 
و�لجتماعي���ة مم���ا ي�ساعده على �لتكي���ف �ل�سليم مع ذ�ته )ه���دى �لنا�سف، 2008، 9(، 
ويع���د جمال �سعوبات �لتعلم مبثابة فئ���ة جديدة ن�سبيا من تلك �لفئات �لتي ت�سمها 
�لرتبية �خلا�سة، ومع ذلك فهي تعت��لآن �أك� فئة من هذه �لفئات حيث ت�سم �أكر 
م���ن ن�س���ف عدد �لأطفال �لذين يتم قبوله���م يف �لرتبية �خلا�سة، و�إن كانت �سعوبات 
�لتعلم تعتمد يف �لأ�سا�س علي وجود حمتوي �أكادميي معني ي�سعب علي �لطفل �أن ي�سل 
مب�ستوي حت�سيله فيه �إيل ما يو�زي ن�سبة ذكائه �لتي عادة ما تقع يف �مل�ستوي �لعادي 
فاإن �لأمرل يكون كذلك يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة حيث ل يوجد ذلك �ملحتوي �لذي 
نتحدث عنه، ولكن توجد تلك �ملهار�ت قبل �لأكادميية �لتي ميكن من خالها �لتنبوؤ 
�إيل ح���د كب���ري مبا ميك���ن �أن تنبيء�لأمور �إليه بع���د ذلك )عادل عب���د�هلل،2006،48( .
ي���ري  كم���ا   Phonological awareness �ل�سوت���ي  �لوع���ي  ويع���رف   
تورجي�س���ني Torgesen (2001) باأن���ه قدرة �لطف���ل على �أن يفهم �أن تدفق �حلديث 
وت�سل�سل���ه ميك���ن �أن يت���م جتزئت���ه لوح���د�ت �سوتي���ة �أ�سغ���ر كالكلم���ات �أو �ملقاط���ع �أو 
�لفونيم���ات وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا����س ي�سب���ح �لطف���ل �ل���ذي تو�جه���ه �سعوب���ات يف جتزئ���ة 
�لكلم���ات �إيل مكوناته���ا �ل�سوتي���ة �س���وف ي�س���ادف م�س���كات جم���ه يف �لق���ر�ءة )عادل 
عبد�هلل ،و�سافيناز كمال،2000 -286 -287(، وي�ساعد تعلم �لوعي �ل�سوتي يف �ملرحلة 
�ملبكرة على �لقر�ءة �ملبكرة و�حلد من �إحتمال �لتعر�س خلطر �سعوبات �لقر�ءة حيث 
�أ�س���ار ويل�س���ون ولي�سوك����س )2001( �إىل �أن ��ستم���ر�ر �لعج���ز يف �لتمك���ن م���ن �لعمليات 
�ل�سوتية خال �ملر�حل �ملبكرة يقود ب�سكل حتمي لل�سعف يف مهار�ت �لوعي �ل�سوتي 

بالإ�سافة �إىل �لدخول يف د�ئرة �سعوبات �لقر�ءة .
كذل���ك لبد م���ن �لهتمام با�ستخد�م �إ�سرت�تيجي���ات تدري�س ت�ساعد على �إد�رة 
�نتب���اه �لأطف���ال مبا ميكنهم من �مل�سارك���ة لتهيئة موقف �لتدري����س بالإ�سرت�تيجيات 
�لتدري�سي���ة �ملنا�سب���ة حيث �أن تق���دمي �إ�سرت�تيجيات تدري�س مث���ريه يزيد من ت�سغيل 
�مل���خ للمعلوم���ات �ملقدمة كما تنمو �لقدر�ت و �ملهار�ت �لعقلي���ة ومن ثم ينمو �لتفكري 

)�أنور �مل�سري،2012، 241(.
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م�سكلة البحث 
ب���د�أ �سع���ور �لباحث���ان بامل�سكلة م���ن �أن وجود �سعوب���ة يف �لوع���ي �ل�سوتي لدي 
�أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم يعد مبثاب���ة عجز حقيق���ي �أمام 
�لطالب للو�سول �إىل م�ستوى متو�زن يف �لقر�ءة فيما بعد مثل �أقر�نه �لعاديني ،كما 
�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل وج���ود عاقه �رتباطي���ة بني �لطاب ��سط���ر�ب �لوعي 
�ل�سوت���ي وخط���ر �سعوبات �لقر�ءة ومنه���ا بحث �أمني �أبو من���دل )2018( وبحث عز�ز 
زه���ري)2017( وبح���ث عبري طو�سون )2016( فقد �أ�س���ارت �لدر��سات �لتي �أجريت على 
�لوع���ي �ل�سوت���ي ل���دي �أطف���ال �لرو�سة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م �إىل وجود 

�أخطاء خمتلفة يف قر�ءة بع�س �لأطفال ومن هذه �لأخطاء ما يلي : 
• �سعوبة �لتمييز بني �لأ�سو�ت و �لكلمات �ملت�سابهة 	
• �سعوبة ف�سل �لكلمات �إىل وحد�ت �سوتية 	
• �سعوب���ة جتمي���ع �لأ�سو�ت لتكوي���ن كلمات �أو حذف �أو �إ�ساف���ة �أ�سو�ت �إىل �لكلمة 	

وما ينجم عن هذه �مل�سكات من �آثار �سلوكية و نف�سية و�جتماعية

وللتاأك���د م���ن حج���م �لظاه���رة و�لوق���وف عل���ى م���دى خطورتها ق���ام �لباحثان 
بالق���ر�ءة و�لط���اع عل���ى �أدبيات �لبح���ث و�لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لتي �أ�س���ارت �إىل هذه 
�مل�سكل���ة وكذل���ك �أطل���ع �لباحثان علي �لعديد م���ن �لدر��سات �لتي �أ�س���ارت �إىل �سرورة 
�لهتم���ام بالتدخ���ل �ملبك���ر للحد م���ن خطر �سعوب���ات �لتعلم ب�سفة عام���ة و �سعوبات 
�لق���ر�ءة ب�سف���ة خا�سة وتنمية �لوعي �ل�سوت���ي ملا له من دور كبري يف حت�سني �لقر�ءة 
ومن هذه �لدر��سات  بحث ريحاب م�سطفى )2018( وبحث خالد ز�يد)2014( وبحث 

. (Mann & foy،70،2007) على ريان )2013( وبحث فوي ومان
��سط���ر�ب  ب���ني  �رتباطي���ة  عاق���ة  وج���ود  �إيل  �لدر��س���ات  بع����س  و�أ�س���ارت 
�لوع���ي �ل�سوت���ي وخط���ر �لتعر����س ل�سعوب���ات �لق���ر�ءة لحق���ا منه���ا بح���ث �أم���ني �أبو 

مندل)2018(،وبحثعز�ز زهري)2017(،وبحث عبري طو�سون)2016 (0
وتب���ني للباحث���ان م���ن كل ما�سب���ق �أهمية �لتع���رف علي م�ست���وي �لوع���ي �ل�سوتي لدي 
�أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م. وميك���ن �سياغ���ة م�سكل���ة �لبحث يف 

�ل�سوؤ�لني �لتاليني:
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م���ا م�ست���وي �لوع���ي �ل�سوتي ل���دي �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات . 1
�لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني؟

ما م�ستوي �لوعي �ل�سوتي بني �لبنني و�لبنات من �أفر�د �لعينة؟. 2

اأهداف البحث
هدفت هذه �لبحث �إيل :

�لتع���رف عل���ي م�ست���وي �لوعي �ل�سوت���ي لدي �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلطر - 1
�سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني.

�لتعرف علي �لفروق بني �جلن�سني .- 2

اأهمية البحث
تكم���ن �أهمي���ة �لبحث �حلالية يف �أنها �ألقت �ل�س���وء علي م�ستوي �لوعي �ل�سوتي لأطفال 
�لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعل���م و�أقر�نهم �لعاديني وميكن تو�سي���ح �أهمية �لبحث 

من خال �سقيها �لنظري و�لتطبيقي0

اأ- الأهمية النظرية للبحث:
• �ست�سيف هذه �لدر��سة عدد� من �لأبعاد �ملعرفية �ملتعلقة ب�سعوبات �لتعلم .	
• �إن �لهتم���ام بالأطف���ال يف ه���ذه �ملرحل���ة م���ن �ساأن���ه �أن يوؤثر �إيجابا عل���ى حياتهم 	

�لأكادميية �مل�ستقبلية.
• �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة �لوع���ي �ل�سوت���ي ل���دي �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر 	

�سعوبات �لتعلم.

ب-الأهمية التطبيقية للبحث:
• ميكن �أن ت�سهم �لبحث �حلالية يف م�ساعدة �ملعلمني و�أولياء �لأمور و�ملتخ�س�سني 	

و�أ�سحاب �لقر�ر يف هذ� �ل�ساأن من و�سع حلول لتحقيق م�ستوي متو�زن يف �لوعي 
�ل�سوتي بني �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني.

• �لتع���رف عل���ى م�ست���وي �لوعي �ل�سوت���ي لدي �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلطر 	
�سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني.
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م�سطلحات البحث:

Learning Disabilities سعوبات التعلم�

 National Jointتبني �لباحثان تعريف اللجنة الوطنية امل�س�رتكة ل�سعوبات التعلم
:.Committee For Learning Disabilities (NJCLD)

تع���د �سعوب���ات �لتعلم مبثابة م�سطلح عام ي�سري �إىل جمموعة غري متجان�سة 
م���ن �ل�سطر�ب���ات �لت���ي تظهر على هيئ���ة �سعوب���ات ذ�ت دللة يف �كت�س���اب و��ستخد�م 
�لق���درة عل���ى �ل�ستم���اع �أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �لق���درة 
�لريا�سي���ة �أي �لق���درة عل���ى �إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�سابي���ة �ملختلف���ة  ، وتع���د مث���ل هذه 
�ل�سطر�ب���ات جوهرية بالن�سبة للفرد ويفرت�س �أن حتدث  له ب�سبب حدوث �ختال 
يف �لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�سبي �ملركزي ،وقد حتدث يف �أي وقت خال فرتة حياته 
، وقد حتدث م�سكات يف �ل�سلوكيات �لد�لة علي تنظيم �لذ�ت ، و�لإدر�ك �لجتماعي 
�إيل جان���ب �سعوب���ات �لتعلم ، ولكن مثل هذه �مل�سكات ل متثل ول تعت� �سعوبة من 

�سعوبات �لتعلم )د�نيال هالهان، وجيم�س كوفمان،2008 ،321(.

 Children At Risk for Learning الأطف�ال املعر�س�ون خلط�ر �س�عوبات التعل�م
:Disabilites

�لأطف���ال �لذي���ن ت�س���در عنه���م �سلوكي���ات تنب���يء ع���ن �حتم���ال تعر�سه���م م�ستقب���ا 
ل�سعوب���ات �لتعل���م حي���ث يج���دون م�سكل���ة يف �لقي���ام بتجهي���ز �ملعلوم���ات �ل�سوتي���ة �أو 
�لفونولوجية �أثناء �إلتحاقهم بالرو�سة مما يوؤدي فيما بعد �إيل �أن يعاين �لطفل من 

�سعوبات يف �لتعلم )عادل عبد�هلل ،2006(.

: Kindergarten Children اأطفال الرو�سة
 ه���م �لأطف���ال �لذي���ن ي���رت�وح عمره���م م���ا ب���ني)5-6( �سن���و�ت، ويلتحق���ون باإح���دى 
�لرو�س���ات �خلا�س���ة �أو �حلكومي���ة، وتقدم له���م بر�مج تعليمية متنوع���ة ت�ساعدهم يف 

�لنمو من  جميع �جلو�نب )ر�فدة �حلريري ،2015(.

: Phonological Awareness الوعي ال�سوتي
فه���م �لن�س���ق �ل�سوتي للغة وذ�لك يف م�ستوي���ني هما م�ستوي �لكلمة  وم�ستوي 
�لفوني���م �أو �ل�س���وت ويعني م�ست���وي �لكلمة قدرة �لطفل عل���ي �أن ي�سري �إيل �لوحد�ت 
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�لفونولوجي���ة �لأك� وعزل �لكلمات منفردة م���ن �حلديث و�سم �لأ�سو�ت �لتي تكون 
�لكلمات وجتزئتها و�إدر�ك �ل�سجع بني �لكلمات)عادل عبد�هلل ،2021(.

حدود البحث
• حدود مكانية:	

�قت�س���رت �لبحث علي �لرو�سات �لتابعة لإد�رة �ل�سنباوين �لتعليمية وعددهم )134(  
رو�سة مبحافظة �لدقهلية.

• حدود زمانية:	
طبق���ت ه���ذه �لبح���ث خال �لفرتة م���ن  20/ 8 / 2021 �إيل  9/11 / 2021 وملدة ثاثة 

�أ�سابيع مت�سلة.

العر�ص النظري  والدرا�سات ال�سابقة
املحور الول : التعر�س خلطر �سعوبات التعلم 

�سعوبات التعلم:
 National Joint Committeeتعريف اللجنة الوطنية امل�سرتكة ل�سعوبات التعلم

:.)For Learning Disabilities )NJCLD

تع���د �سعوب���ات �لتعلم مبثابة م�سطلح عام ي�سري �إىل جمموعة غري متجان�سة 
م���ن �ل�سطر�ب���ات �لت���ي تظهر على هيئ���ة �سعوب���ات ذ�ت دللة يف �كت�س���اب و��ستخد�م 
�لق���درة عل���ى �ل�ستم���اع �أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �لق���درة 
�لريا�سي���ة �أي �لق���درة عل���ى �إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�سابي���ة �ملختلف���ة  ، وتع���د مث���ل هذه 
�ل�سطر�بات جوهرية بالن�سبة للفرد ، ويفرت�س �أن حتدث  له ب�سبب حدوث �ختال 
يف �لأد�ء �لوظيف���ي للجه���از �لع�سب���ي �ملرك���زي ،وق���د حت���دث يف �أي وق���ت خال فرتة 
حيات���ه ، ه���ذ� وقد حتدث م�سكات يف �ل�سلوكيات �لد�لة علي تنظيم �لذ�ت ، و�لإدر�ك 
�لجتماع���ي �إيل جان���ب �سعوبات �لتعلم ، ولكن مثل هذه �مل�سكات ل متثل ول تعت� 

�سعوبة من �سعوبات �لتعلم )د�نيال هالهان، وجيم�س كوفمان،2008 ،321(.
 تع���د �سعوب���ات �لتعل���م من �أك���ر فئات �لرتبي���ة �خلا�سة �نت�س���ار� حيث يعاين 
ن�سب���ة كب���رية من �لأطف���ال �لذين يتمتعون مب�ست���وي طبيعي وقد يك���ون مرتفعاً من 
حي���ث �لق���در�ت و�ل�ستع���د�د�ت �جل�سمية و�لعقلي���ة �حل�سية، �إل �أن مع���دل حت�سيلهم 
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�أق���ل م���ن ذل���ك بكثري وهو م���ا يطلق علي���ه �لفرق �لو��سح ب���ني �لإمكان���ات و�لقابليات 
وبني ما يوؤدونه )زيد�ن �ل�سرطاوي وعبد �لعزيز �ل�سرطاوي،2020(، وتوؤكد �لكتابات 
�لنظري���ة و�لدر��سات �لأم�يقية يف جمال �لطفول���ة �لأهمية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة 
�لت���ي ت���رتك ب�سماته���ا على تكوين �سخ�سي���ة �لفرد يف مر�حل حيات���ه �ملختلفة، وذلك 
ل�سم���ان �لتاأهي���ل و�ل�ستع���د�د و�لتهي���وؤ للحي���اة �ملدر�سي���ة، ويف �إط���ار حتلي���ل �لأط���ر 
�لنظري���ة �لتي تناولت �مل�سكات �لنمائية و�لأكادميية لاأطفال ب�سفة عامة و�أطفال 
�لرو�سة ب�سفة خا�سة �أكدت ليلى �ملو�سومي  )2005(�أن �لأطفال يو�جهون �لكثري من 
�مل�س���كات �لنمائية و�لرتبوية و�لجتماعية،ومن تل���ك �مل�سكات؛ �مل�سكات �ملرتبطة 
ب�سعوبات �لتعلم، وتعد �ملهار�ت قبل �لأكادميية مبثابة �أف�سل �ملوؤ�سر�ت على م�ستوى 
�لتعلم �لاحق بالن�سبة لاأطفال، كما تعد �أي�ساً �أف�سل موؤ�سر للدللة على �سعوبات 
�لتعل���م �لت���ي ميكن �أن يتعر�س لها طفل �لرو�س���ة، ويرى عادل عبد �هلل ) 2006- ب ( 
�أن �سعوبات �لتعلم تعت� �إحدى فئات �لرتبية �خلا�سة �أو فئات غري �لعاديني بل �إنها 
تعد يف �لو�قع من �أكر هذه �لفئات عدد�ً، وترتبط هذه �ل�سعوبات باملوؤ�سر�ت �لد�لة 
عل���ى �لق�سور يف �ملهار�ت قبل �لأكادميية لأطف���ال �لرو�سة كموؤ�سر ل�سعوبات �لتعلم، 
وق���د �أك���د وليد �ل�سيد وم���ر�د عي�سى ) 2009 ( �أن وجود تل���ك �ملوؤ�سر�ت �ل�سابقة ميكن 
�أن ت���دل على �حتمال ح���دوث م�سكات �أكادميية لحقة للطفل يف �ملرحلة �لبتد�ئية، 
وه���ذه �ملوؤ�س���ر�ت جتع���ل م�ست���وى مه���ار�ت �لطفل قب���ل �لأكادميية منخف�س���ة بدرجة 
ت���دل على �لق�س���ور، وتتمثل هذه �ملهار�ت قبل �لأكادميي���ة يف: �لتعرف على �حلروف، 
و�لأرق���ام، و�لألو�ن، و�لأ�سكال، و�لإدر�ك و�لوعي �لفونولوجي ومن هنا يكون �جتاهه 

نحو �لرو�سة �سلبياً ويقل �هتمامه بها .

املحور الثاين :الوعي ال�سوتي 

مفهوم الوعي ال�سوتي: 
يق�س���د بالوع���ي �ل�سوتي �ملعرف���ة بالوح���د�ت �ل�سوتية كما هي ممثل���ة بالر�سم 
�لهجائ���ي ،وفهم �لعاقات �لنظامية بني �حلروف و�لفونيمات ،وجتزئة �لرموز �لتي 
تكون  �لكلمة ،و�لقدرة علي �لتعامل مع �لرموز يف م�ستوي �لكلمة من خال �ملز�وجة 
بني نطق �لكلمة وتهجئتها ،ويتحقق عن طريق تعري�س �ملتعلم للغة ��ستماعا و�إنتاجا 
،وربطا للقر�ءة و�لكتابة ويعت� �لوعي �ل�سوتي جزء من ��سرت�تيجيات تعلم �لقر�ءة 

يف �ملرحلة �لأولية لتعلمها للمبتدئني )ريحاب م�سطفي ،2018(.
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و يعن���ي �لق���درة على معرفة �أماكن �إنت���اج �لأ�سو�ت �للغوي���ة وكيفية �إخر�ج هذه 
�لأ�س���و�ت و�لكيفي���ة �لت���ي تت�س���كل فيها ه���ذه �لأ�سو�ت م���ع بع�سها لتكوي���ن �لكلمات، 
�جلمل و�لألفاظ مع �لقدرة على �إدر�ك �لت�سابه و�لختاف بني هذه �لأ�سو�ت �سو�ًء 
ج���اءت هذه �لأ�سو�ت مفردة، �أو يف �لكلمات و�لتعبري�ت �للغوية �ملختلفة )عبد�ل�ستار 
حمفوظ ،2010(، كما �أن قدرة �لطفل على مزج �لأ�سو�ت �أي جتميع �لأ�سو�ت ببع�س 
لتكوين كلمات كاملة ذ�ت �أهمية بالن�سبة للتح�سيل يف �لقر�ءة، فالطفل لبد �أن يقوم 
بربط �لأ�سو�ت مًعا لت�سكيل كلمات مثل �أ�سو�ت )ر، �أ، �س( لتكوين كلمة “ ر�أ�س” على 
�سبي���ل �ملث���ال )بطر�س حافظ، 2014( وعند �لتحليل �لقر�ئ���ي �ملبكر د�ئما مانلجاأ �إيل 
�لوع���ي �ل�سوتي نظر�ً لاأهمية �لأ�سا�سية يف ذلك فاخل�ة بن�ساطات �لوعي �ل�سوتي 
لها �أثربارز يف �لقر�ءة و�لتجزئة �لكامية عند �لنطق بها ، فهناك عاقة �سببية بني 
�لق���درة �لقر�ئي���ة و�لوع���ي �ل�سوتي فهو ركن رئي�سي للنم���و �لقر�ئي لدي �لأطفال يف 
مرحل���ة �لطفول���ة �ملبك���رة، وبالتايل �لأ�سا�س �ل���ذي تبني عليه مه���ار�ت �لقر�ءة وكلما 
كان �لطف���ل ح�سا�س���اً �أك���ر لاأ�س���و�ت �لت���ي توؤل���ف �لكلم���ات كلم���ا متك���ن م���ن تو�سيع 
د�ئ���رة ر�سي���د �للغة �ملكتوب���ة وبالتايل تزيد �سرعته يف �مله���ار�ت قبل �لأكادميية )مر�د 
عل���ي ،2000( وه���ذ� م���ا �أ�س���ارت �إلي���ة �لدر��سات �لآتي���ة، در��س���ة هوجان، وكات���ز، وليتل         
(Hogan.، Catts.،& little.،2005 ( هدف���ت �إىل تق�س���ي فاعلي���ة تقيي���م �لوع���ي 
�ل�سوت���ي يف �لتنب���وؤ مبه���ارة �لق���ر�ءة حي���ث �أن �لباح���ث وفريقه قام���و� بفح�س مهارة 
�لوع���ي �ل�سوت���ي و�لتعرف على �حلروف يف مرحلة �لرو�سة، ثم قامو� بفح�س مهارة 
�لوع���ي �ل�سوت���ي، وفك رمز �حل���رف، وقر�ءة �لكلمات �س���و�ء ذ�ت �ملعني �أو بدون معني 
حيث مت تطبيق هذ� �لختبار يف �ل�سف �لثاين، ثم �لر�بع، وكانت عينة �لبحث تتكون 
م���ن )570( طف���ًا يف �لبح���ث �لتتبعي���ة للق���ر�ءة و�ل�سطر�بات �للغوية، وق���د �أ�سفرت 
�لنتائ���ج عن مقدرة مه���ارة �لوعي �ل�سوتي علي �لتنبوؤ بالقر�ءة يف �ل�سف �لثاين لكن 

فقدت �ملقدرة علي �لتنبوؤ مبهارة �لقر�ءة يف �ل�سف �لر�بع.

مهارات وم�ستويات الوعي ال�سوتي:
ينق�س���م �لوع���ي �ل�سوتي �إىل م�ستويني هما م�ستوي �لكلمة وم�ستوي �لفونيم �أو 
�ل�سوت ويعني م�ستوي �لكلمة قدرة �لطفل علي �أن ي�سري �إيل �لوحد�ت �لفونولوجية 
�لأك���� وع���زل �لكلم���ات منفردة م���ن �حلدي���ث ، و�سم �لأ�س���و�ت �لتي ت�س���كل �لكلمة ، 
وجتزئته���ا ، و�إدر�ك �ل�سج���ع ب���ني �لكلم���ات �أما م�ست���وي �لفونيم فيعني ق���درة �لطفل 
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علي �أن ي�سري �إيل �لوحد�ت �لفونولوجية �لأ�سغر وتناول �لوحد�ت �ل�سوتية �ملنفردة 
) �لأ�س���و�ت( د�خ���ل �لكلمة. وبذ�لك يت�سمن �مل�ست���وي �لأول )م�ستوي �لكلمة( ثاثة 
م�ستوي���ات فرعية هي �لوعي بالكلمة ، و�لوع���ي باملقاطع ، و�لوعي بال�سجع و�جلنا�س 
�لإ�سته���ايل – باق���ي �لكلم���ة �أما �مل�ست���وي �لثاين ) م�ستوي �لفوني���م ( في�سم �لوعي 
�لفوني���م لي�سب���ح لدين���ا �أربع���ة م�ستوي���ات فرعي���ة للوع���ي �لفونولوجي بحي���ث ي�سم 
م�ست���وي �لكلم���ة و�مل�ستوي���ات �لفرعية �لثاث���ة �ملت�سمنة فيه مه���ار�ت �لوعي بالكلمة 
و�لوع���ي باملقاطع و�لوع���ي بال�سجع و�لوعي ببد�ية �لكلمة وتكملتها و�لوعي بالبد�ية 
و�لو�س���ط و�لنهاي���ة و�ل�س���كل و�لأر�سية ويت�سم���ن �مل�ستوي �لث���اين ) �لر�بع �لفرعي ( 
وه���و �لوع���ي �لفونيم���ي مهار�ت �لوع���ي بال�سوت و�س���م �لأ�سو�ت وجتزئت���ة �لأ�سو�ت 
وح���ذف �لأ�س���و�ت و�للعب بالأ�سو�ت وه���و ماميكن �لطفل من تولي���د كلمات جديدة 

)عادل عبد�هلل،2021(
ويف �سوء ما �سبق فاإن �لوعي �ل�سوتي يت�سمن �لعديد من �ملهار�ت �لتي مير بها 
�ملتعلم وتوؤدي هذه �ملهار�ت دوًر� كبرًي� يف تعلم و�إتقان �ملهار�ت قبل �لأكادميية لأطفال 
�لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وهذ� ما�أ�سارت �إليه بع�س �لدر��سات ومنها 
در��س���ة جم���دي حمم���د �ل�سح���ات)2012( �لت���ي هدفت �إيل قيا����س �أثر مه���ار�ت �لوعي 
�ل�سوت���ي يف �لتع���رف علي �لكلم���ات لدي �لأطف���ال �ملعر�سني خلطر �سعوب���ات �لتعلم 
وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���ث �إيل وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عن���د م�ستوي 0،01 
ب���ني �لتامي���ذ �لعاديني وذوي �سعوب���ات �لتعلم يف �لوعي �ل�سوت���ي ل�سالح �لتاميذ 
�لعادي���ني ، كم���ا �أ�س���ارت �لبح���ث �إيل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ستوي  
0،01 ب���ني �لتامي���ذ �لعاديني وذوي �سعوبات �لتعل���م يف �لتعرف علي �لكلمات ل�سالح 
�لتامي���ذ �لعادي���ني، كم���ا �أ�س���ارت نتائج �لبح���ث �إيل وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية 
عن���د م�ست���وي 0،01بني درج���ات �لقيا�سني �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة ذوي �سعوبات 
�لتعلم ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لوعي �ل�سوتي و�لتعرف علي �لكلمات، وقد �أ�سارت 
در��س���ة حمم���د غنيم���ي )2016( هدف���ت �إىل تع���رف  م�ست���وى �لوع���ي �لفونيم���ي لدى 
�أطف���ال �ل�سف �لأول �لإبتد�ئي �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني، 
و�أظه���رت نتائ���ج �لبح���ث وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني �لأطف���ال �لعادي���ني 
و�أقر�نه���م �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم بال�س���ف �لأول �لبتد�ئ���ي على مقيا�س 

�لوعي �لفونيمي ل�سالح �لعاديني .
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ويت�س���ح من �لعر�س �ل�ساب���ق لتلك �لدر��سات �أن �لوعي �ل�سوتي لها �أثر كبري 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لق���ر�ءة لحقاً، و�أك���دت �لنتائج على قدرة مه���ار�ت �لوعي �ل�سوتي 
عل���ى �لتنب���وؤ بالقر�ءة، وه���و �لأمر �لذي يجعل ق�سور مهار�ت �لوع���ي �ل�سوتي موؤ�سر 

قوي لتعر�س طفل �لرو�سة خلطر �سعوبات �لتعلم.

ويف �سوء �لعر�س �ل�سابق ملفهوم �لوعي �ل�سوتي، ميكن �إ�ستخا�س �لنقاط �لتالية:
• يركز �لوعي �ل�سوتي على �سمع �لأطفال و�إ�ستخد�م �أ�سو�ت �للغة. 	
• �لوعي �ل�سوتي هو �إدر�ك بنية �لكلمة من �أ�سو�ت وفونيمات ومقاطع �سوتية.	
• �لوع���ي �ل�سوت���ي يت�س���ل بتعلي���م �جلان���ب �ل�سوت���ي للكلم���ات �أكر م���ن �لهتمام 	

بالرتكيز على معاين �لكلمات.
• �لوع���ي �ل�سوت���ي لي����س مه���ارة و�حدة، ب���ل جمموعة م���ن �مله���ار�ت �لفرعية �لتي 	

ت�ساعد يف تعليم مهار�ت �لقر�ءة. 
• �لوعي �ل�سوتي يتدرج من حيث �ل�سعوبة، حيث يبد�أ مبعرفة �لأ�سو�ت �ملنف�سلة، 	

فرتكي���ب �لأ�س���و�ت �ملكون���ة للكلمة، ثم �لق���درة على جتزئة �لكلم���ة �إىل وحد�تها 
�ل�سوتية.

• تنمية مهار�ت �لوعي �ل�سوتي ينبغي �أن تبد�أ يف مرحلة ريا�س �لأطفال، حتى ل 	
يتعر�س �لطفل خلطر �سعوبات �لقر�ءة يف �ملر�حل �لتالية.

املحور االثالث: اأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم
ميثلون فئة غري متجان�سة من �لأطفال معامل ذكاءهم متو�سط على �لأقل ل 
ي�ستفي���دون من �أ�ساليب �لتعلم �لعادية د�خ���ل �لف�سل �ملدر�سي مما يرتتب عليه فيما 
بعد ق�سور يف تعلم �ملو�د �لدر��سية �ملختلفة لذلك ياحظ �ملعلمون و�لآباء �نخفا�س 
م�ستو�ه���م �لتح�سيل���ي �لفعلي عن حت�سيلهم �ملتوق���ع ول يعانون من حرمان بيئي �أو 

��سطر�بات �نفعالية )عادل عبد �هلل،2012(.
كم���ا ي�سري )عادل عبد�هلل ،2006( �أن هناك �لعديد من �خل�سائ�س و�ملوؤ�سر�ت 
�لت���ي ميث���ل �لق�سور فيه���ا لب وجوهر تل���ك �ل�سعوبات �لت���ي تو�جه �أطف���ال �لرو�سة 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم:
1- يجد �لطفل م�سكلة يف معرفة �لألو�ن �لأ�سا�سية و�لتمييز بينها.

2- لي�س مبقدور �لطفل �أن مييز بني �للون �لغامق و�لفاحت .
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3- متثل درجات �للون �لو�حد م�سكلة له .
4- لي�س باإمكانه �أن يعرف حتي لونني �ثنني فقط .

5-ليتمكن من معرفة �لأ�سكال �ملختلفة .
6-غري قادر علي �إدر�ك �لت�سابه و�لختاف بني �لأ�سكال .

7- تو�جهه م�سكلة يف �لتمييز بني �لأ�سكال �ملفتوحة و�ملغلقة.
8-غالباً ما يجد �سعوبة يف �لقيام بعملية �لعد.
9- يجد �سعوبة يف معرفة �حلروف �لهجائية.

10- يجد �سعوبة يف جتزئة �لكلمة �إيل وحد�تها �ل�سوتية �لأ�سغر.
11-ليتمكن من ربط �حلرف �لهجائي بال�سوت �لذي يدل عليه.

12-غريقادرعلي جتزئة �جلملة �إيل كلمات.
13-لميكنه �لنطق باملقاطع �لتي تت�سمنها �لكلمة.

14- من �ل�سعب عليه �إدر�ك �أن �جلملة ميكن جتزئتها �إيل وحد�ت �سوتية �أ�سغر.
15- يجد �سعوبة يف ربط �أكرمن مقطع و�حد حتي تتكون �لكلمة 0

ويري جريف���ني ولوندي-بون�س Griffin & Lundy-Ponce(2003) كما 
يف ع���ادل عبد�هلل)2006-�أ( �أن �مله���ار�ت قبل �لأكادميية تعد مبثابة مهار�ت �لإ�ستعد�د 
�أو �لأهب���ة للمدر�س���ة تع���د �سرورية لاأطفال حي���ث يعتمد �أد�وؤه���م يف �ملدر�سة بدرجة 
كبرية علي هذه �ملهار�ت حيث يلتحقون باملدر�سة دون �أن يكونو� م�ستعدين لذلك وهو 
�لأمر �لذي يزيد من ن�سبة ف�سلهم فيها لأن �لق�سور يف تلك �ملهار�ت يجعلهم عر�سه 
ل�سعوب���ات �لتعل���م ،ولذ� ف���اإن عدم تناول �أوج���ه �لق�سور يف هذه �مله���ار�ت وعاجها يف 
�سن مبكرة من �ساأنه �أن يزيد �لفجوة يف �لتح�سيل بني هوؤلء �لأطفال وبني �أقر�نهم 
�لذي���ن ل يعان���ون م���ن �أوج���ه �لق�س���ور يف مث���ل ه���ذه �ملهار�ت، وق���د �أكدت بح���ث عادل 
عبد�هلل )2006(علي ذلك حيث ركزت علي �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم 
وهدف���ت �إيل �لتع���رف عل���ي م�ست���وي بع�س �لعملي���ات �ملعرفية ل���دي �أطف���ال �لرو�سة 
�ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم قيا�س���اً باأقر�نهم �لعاديني وذلك يف كل من �لإنتباه 
و�لإدر�ك و�لذ�ك���رة وهويفيد يف �لإكت�ساف �ملبكرل�سعوبات �لتعلم وقد طبقت �لبحث 
عل���ي عين���ة م���ن �أطفال �لرو�سة وقد ��سف���رت �لنتائج  عن وجود ف���روق د�لة �إح�سائياً 
ب���ني �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م و�أقر�نهم �لعادي���ني ل�سالح 

�لأطفال �لعاديني  . 
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وينبغ���ي �إذ� م���ا �أردن���ا �أن نق���وم بعاج تل���ك �ل�سعوبات �أن ننتظ���ر حتى �لن�سف 
�لث���اين م���ن �ل�سن���ة �لثاني���ة بالرو�سة ثم ن�س���رع يف ذلك حتى نتيح للطف���ل فر�سة كي 
ينم���و وتظه���ر علي���ه �أثار �لنمو ونكون م���ن ناحية �أخري قد �أحتنا ل���ه �لفر�سة ملرحلة 
�لرو�سة كي توؤثر يف �لطفل ويف �ل�سلوكيات �لتي ت�سدر عنه )عادل عبد �هلل 2006-ب(0 

فر�سا البحث 
 بع�د الط�الع عل�ى الأطر النظري�ة ونتائج الدرا�س�ات ال�س�ابقة مت �س�ياغة فرو��س البحث 

احلالية على النحو التايل: 
 توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ات درج���ات �لأطف���ال �ملعر�س���ني - 1

خلط���ر �سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعادي���ني على مقيا�س �لوعي �ل�سوتي ل�سالح 
�لأطفال �لعاديني .

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات درجات  �لبن���ني و�لبنات من  - 2
�لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوبات �لتعلم عل���ى مقيا�س �لوع���ي �ل�سوتي وفقاً 

ملتغري �جلن�س.

منهجية البحث
متهيد   

يتناول هذ� �لف�سل �أهم �لإجر�ء�ت �لتي مت �لقيام بها لتحقيق �أهد�ف �لبحث، و�لتي 
متثل���ت يف �ختي���ار �لأطفال �مل�سارك���ني يف �لبحث، و�لأدو�ت �ملطبق���ة عليهم، وم�ر�ت 
�ختياره���ا وخ�سائ�سه���ا �ل�سيكومرتية من �سدق وثبات، وكيفية تطبيق تلك �لأدو�ت، 
بالإ�سافة �إىل �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدمة يف معاجلة �لبيانات �لتي مت �حل�سول 

عليها وتعر�س �لباحثة لهذه �خلطو�ت كالتايل:

اأوًل: منهج البحث 
�تبعت �لبحث �حلالية �ملنهج �لو�سفي �لذي يعتمد علي بحث �لو�قع �أو �لظاهرة كما هي 
يف �ملي���د�ن وي�سفه���ا و�سفا دقيقا ومت ��ستخد�م طريقة �ملجموعتني �ملتكافئتني وهما:

جمموعة الأطفال العادين: مت تطبيق مقيا�س �لوعي �ل�سوتي.

جمموعة الأطفال املعر�سون خلطر �سعوبات التعلم: مت تطبيق مقيا�س �لوعي �ل�سوتي.
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ثانًيا: عينة البحث
تكونت عينة �لبحث من )60(  طفا وطفله من  �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات 
�لتعلم  و)60( طفا وطفله من  �لأطفال �لعاديني مبرحلة ريا�س �لأطفال باملد�ر�س 
�لإبتد�ئية مبحافظة �لدقهلية يرت�وح عمرهم �لزمني بني 5 �ىل 6 �سنو�ت ومت حتقيق 
�لتكافوؤ بينهم من حيث �مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي وم�ستوى �لق�سوريف مهارة 

�لوعي �ل�سوتي.
خطوات اختيار عينة البحث 

   مت �ختيار �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وفًقا للخطو�ت �لتالية: 
قام���ت �ملعلم���ات برت�سي���ح ع���دد م���ن �لأطف���ال �لذي���ن تنطب���ق عليه���م خ�سائ����س - 

�لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم، وذلك وفًقا لبطاقات تر�سيح �لأطفال 
�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم �لتي مت �إعد�دها لهذ� �لغر�س. 

مت ماحظة هوؤلء �لأطفال د�خل قاعات �لن�ساط وخارجها.- 
مت تطبي���ق �ختب���ار ذكاء �ستنافورد - بيني���ه ومت ��ستبعاد جميع �حلالت �لتي تقل - 

�أو تزيد م�ستوي ذكائها عن �ملتو�سط.
مت تطبي���ق �أن�سط���ة �للع���ب �ملقنن���ه عليه���م، ث���م بطارية �مله���ار�ت قب���ل �لأكادميية - 

ملعرفة هل هناك تباعد بني م�ستوى �لأد�ء وم�ستوى �لذكاء.
مت تطبيق �ختبار �مل�سح �لنيورولوجي �ل�سريع )تعريب عبد �لوهاب كامل1999(، - 

ومت �ختيار �لأطفال �لذين ح�سلو� على �أعلى من 50 درجة.
مت �ختيار �لعينة من �لأطفال �لذين ل يعانون من �أى �إعاقات �أو م�سكات، �سوي - 

�لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم.
مت ��ستبعاد �لأطفال كثريي �لغياب وغري �مللتزمني من �لعينة.- 
مت ��ستبعاد �لأطفال �لذين مل يو�فق �أولياء �أمورهم على تطبيق �ملقيا�س.- 
مت تق�سيم �أفر�د �لعينة ع�سو�ئيا �إىل جمموعتنينْ مت�ساويتنينْ ومتكافئتني �لأويل - 

�لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم و�لثانية �لأطفال �لعاديني. 
التكافوؤ بني اأفراد املجموعتنينْ    

  مت �إج���ر�ء �لتكاف���وؤ ب���ني �ملجموعتني �لأطف���ال �لعاديون و�لأطف���ال �ملعر�سون خلطر 
�سعوبات �لتعلم يف كلٍّ من، �لعمر �لزمني ومعامل �لذكاء )مقيا�س �ستنافورد – بينيه(، 
و�لألع���اب �ملقنن���ة،  و�مل�س���ح �لنريولوج���ي �ل�سري���ع ، وبطارية �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية 
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) �لوع���ي �لفونولوج���ي و�لتع���رف عل���ى �حل���روف ، و�لتعرف عل���ي �لأرق���ام، و�لتعرف 
عل���ى �لأل���و�ن، و�لتع���رف على �لأ�سكال و�لدرج���ة �لكلية( و�لنتائ���ج مو�سحة كما يلي:

جدول)1( 
الفروق بني متو�صطات درجات جمموعة الأطفال املعر�صني خلطر �صعوبات التعلم وجمموعة 

الأطفال العاديني يف كل من :العمر الزمنني والذكاء وامل�صح النريولوجي والدرجة الكلية 
للمهارات قبل الأكادميية) ن1 =ن2 =60 ( . 

الداللة ت ع م اجملموعة  املتغيرات

غير دالة 1,654
0,503

0,490

5,47

5,62

العاديون

املعرضون للصعوبات
العمر الزمني

غير دالة 0,135
2,797

2,624

95,35

95,28

العاديون

املعرضون للصعوبات
الذكاء

غير دالة 0,946
2,381

2,813

30,08

30,53

العاديون

املعرضون للصعوبات

 املسح

النيرولوجي

غير دالة 0,404
2,551

2,415

56,03

56,22

العاديون

املعرضون للصعوبات

 املهارات قبل

األكادميية

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع قيم "ت" غ���ري د�ل���ة �إح�سائيا، وه���ذ� يعني �أن 
�لف���روق ب���ني متو�سط���ات درج���ات ) جمموع���ة �لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات 
�لتعل���م وجمموع���ة �لأطفال �لعاديني ( يف كل من : �لذكاء ، و�لوعي �ل�سوتي ، و�مل�سح 
�لنريولوجي ،و�لدرجة �لكلية للمهار�ت قبل �لأكادميية غري د�لة �إح�سائياً، مما يدل 

علي تكافوؤ �ملجموعتني يف هذه �ملتغري�ت.

ثالثا: اأدوات البحث
تطّلب لتحقيق �أهد�ف �لبحث ��ستخد�م بع�س �لأدو�ت و�ملقايي�س �لآتية:

اختبار �ستنافورد للذكاء بنيه ال�سورة اخلام�سة )تقنني: حممود �أبو �لنيل ،2011(.- 1
 ��ستخدم���ت �لبحث مقيا�س �ستانفورد- بنيه للذكاء �ل�سورة �خلام�سة للتاأكد من 
�أن �لأطفال عينة �لبحث يتمتعون بن�سبة ذكاء متو�سطة �أو �أعلي من �ملتو�سط ،للتحقق 
من ��ستبعاد �أي حالت تعاين من �أي ن�سبة من �لإعاقة �لعقلية ،�أظهر �ملقيا�س �رتباطا 
عاليا ود�ل بالعديد من مقيا�س �لذكاء �لكا�سيكية مثل �ل�سورة �لر�بعة من مقيا�س 
�ستنافورد بنيه ،و�ختبار وك�سلر لقيا�س ذكاء �لأطفال و�لر��سدين ،و�ختبار�ت وودكوك 
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– وجون�سون لقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية ولقيا�س �لإجناز وهي �رتباطات تر�وحت بني 
)0.90و 0.66( بالإ�ساف���ة �إيل ه���ذه �لإرتباط���ات �ملرتفع���ة مبقايي����س �ل���ذكاء �لأخرى 
ذ�ت �مل�سد�قي���ة �ملرتفع���ة فق���د عمد روي���د �إيل �إظه���ار �ل�سدق �لعامل���ي للمقيا�س من 
خ���ال �لتحلي���ل لعاملي �لتوكيدي لأد�ء عينة �لتقن���ني يف �ملر�حل �لعمرية �لرئي�سية                 
)2-6 ،6 -10 ، 11 – 17، 16-51، 50 فماف���وق( مت ح�س���اب �س���دق �لتق�سي���م �لن�سف���ي 
�ملع���دل مبعادله �سبريمان للمقايي�س �لكلي���ة و�لفرعية يف �ملقيا�س، ووجد �أن متو�سط 
معام���ل ثب���ات �ملقيا����س �ل���كل كان ي���رت�وح ب���ني 0.89و 0.84 يف ح���ني �أن معام���ل ثب���ات 
�ملقيا����س �ل���كل كان ي���رت�وح ب���ني 0.97 و 0.98 و�ملقيا�س �ملخت�س���ر 0.91 وت�سابهت هذه 
�لنتائج مع نتائج در��سات �لثبات �لتي متت بطريقة �إعادة �لتطبيق علي فئات عمرية 
خمتلف���ة حي���ث تر�وحت معامات �لثب���ات بني 0.76 و 0.93 يف �سن 6-20، وبني 0.95و 

0.75 يف �سن 21- 59 وبني 0.77و 0.95 يف �سن 60 عاما �أو يزيد.

اأن�سطة لعب مقننة لالأطفال )�إعد�د وتقنني عادل عبد �هلل حممد، 2006�أ(- 2
            وتتمث���ل ه���ذه �لألع���اب يف مكعبات خمتلفة �لألو�ن عليها �أرقام، و�ألو�ن، و�سور، 

و�أ�سكال، وحروف وميكن تو�سيح ذلك كما يلي:
اأ-         لوحة احلروف:

ميك���ن ��ستخ���د�م لوحة خ�سبية تت�سمن �حلروف �لهجائية جميعها وذلك من 
�لأل���ف �إيل �لي���اء بحي���ث نطلب م���ن �لطفل �أن يتع���رف علي هذه �حل���روف فر�دي �أي 
يتع���رف عل���ي كل منه���ا علي حدة ولي�س �سرط���ا �أن يتعرف عليه���ا بالرتتيب لكن �ملهم 
�أن يح���دد كل ح���رف منها ب�سكل �سحيح و�ن يتعرف عليها جيد� ويح�سل �لطفل علي 
ن�س���ف درج���ة يف مقابل كل حرف يدركه �إدر�كا �سحيحا ف�سا عن درجة و�حدة فقط 

مقابل تناوله �ل�سحيح للوحة وحفاظه عليها.
ب-    الأ�سكال:

           يتم �للجوء �إيل بع�س �لأ�سكال �خل�سبية و�لبا�ستيكية �لتي ت�سم يف و�قع �لأمر 
خم�س���ة �أ�س���كال �أ�سا�سي���ة هي �ملثل���ث و�ملربع و�مل�ستطي���ل و�لد�ئرة و�ملكع���ب ويطلب من 
�لطف���ل �أن يتع���رف علي كا منها عندما نقوم بتقدميه���ا له و�حدة فو�حدة �أو عندما 
نطل���ب من���ه �أن يح�س���ر هذ� �ل�س���كل �و ذ�ك لنا وفيم���ا يتعلق بالدرج���ات �لتي يح�سل 

�لطفل عليها فاإنه يح�سل علي درجة و�حدة حال �إدر�كه �ل�سحيح لهذ� �ل�سكل.
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ج-   املكعبات :
         يتم �للجوء �إيل �ملكعبات �ملعروفة ذ�ت �لألو�ن �ملختلفة و�لتي تعد يف و�قع �لأمر 
م���ن �ه���م �ألع���اب �لأطف���ال يف هذ� �ل�س���ن وميكننا �أن نق���وم با�ستخد�م تل���ك �ملكعبات يف 

�سبيل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:
�لتحقق من �إدر�ك �لطفل لاأرقام �أو �لأعد�د.- 1
�لتحقق من �إدر�ك �لطفل لاألو�ن.- 2
�لتحقق من �لإدر�ك �لفونولوجي للكلمات من جانب �لطفل. وبالن�سبة لاأعد�د - 3

يجب �أن نقوم باختيار تلك �ملكعبات �لتي تت�سمن �لعد�د من 1-10 بحيث يطلب 
م���ن �لطف���ل �أن يتع���رف علي هذه �لأع���د�د فر�دي ولي�س �سرط���ا �أن يتعرف عليها 
بالرتتي���ب لك���ن �ملهم �أن يحدد كل رقم منها ب�س���كل �سحيح ويح�سل �لطفل علي 

درجة و�حدة مقابل كل رقم منها ب�سكل �سحيح.

د-   الألوان:
         يج���ب �أن نحر����س عل���ي وج���ود مكعب���ات مبختل���ف �لأل���و�ن ) �لأبي����س – �لأ�سود 
– �لبنف�سجي-�ل�تقايل- �لبمبي( �أما فيما يتعلق بالدرجات  �لأخ�سر  – �لأحمر- 

فيح�سل �لطفل علي درجة و�حدة عند �إدر�كه لكل لون .

�أم���ا فيم���ا يتعلق بالوع���ي �لفونولوجي للكلم���ات و�لذي يق���وم يف �لأ�سا�س علي 
�إدر�ك �أن جم���ري �حلدي���ث �أو �جلمل���ة تت�سمن وح���د�ت �أ�سغر ينبغي عل���ي �لطفل �أن 
يدركه���ا جي���د� فيمكنن���ا �أن نطل���ب من �لطف���ل �أن مي�س���ك باملكعب علي �ل�س���ورة �لتي 
توج���د يف �أح���د جو�نب���ه ونطل���ب من���ه �أن يق���وم مبا يلي بح�س���ب ما نطل���ب منه بحيث 
يت���م ذل���ك يف خطو�ت متدرجة وقد مت �للجوء �إىل ��ستخ���د�م هذه �لألعاب للتاأكد من 
وج���ود ق�س���ور يف تلك �ملهار�ت لدى �أولئك �لأطفال �لذين قامت �ملعلمات برت�سيحهم 
عل���ى �أنهم من �لأطف���ال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم، وذلك قبل تطبيق بطارية 

�ملهار�ت قبل �لأكادميية عليهم.

3- مقيا�س امل�سح النيورولوجي ال�سريع 
)مارجريت موتي، هاولد �سيزلنج، نورما �سبالدينج 1978، 

        Quick Neurological Screening Test )2007( تعريب عبد �لوهاب كامل
�أعد هذ� �ملقيا�س (Mutti et al.،1978( وعربه وقّننه على �لبيئة �مل�سرية عبد 
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�لوهاب كامل )1999(، وُيعد و�سيلة لر�سد �ملاحظات �ملو�سوعية عن �لتكامل �لنيورولوجي 
يف عاقت���ه بالتعل���م، ويت�سمن �لختبار �سل�سلة من �ملهام �ملخت�سرة �مل�ستقة من �لفح�س 
�لنيورولوج���ي لاأطف���ال، حيث ي�ستمل على �سل�سلة مكونة من 15 مهمة خمت�سرة تقدم 
لاأطف���ال وهى مه���ارة �ليد –�لتعرف على �ل�سكل وتكوينه- �لتع���رف على �ل�سكل بر�حة 
�لي���د- تتب���ع �لعني مل�سار حركة �لأ�سياء- مناذج �ل�سوت- �لت�سوي���ب باإ�سبع على �لأنف – 
د�ئ���رة �لإ�سب���ع و�لإبه���ام – �ل�ستث���ارة �لتلقائي���ة �ملزدوجه لليد و�خل���د – �لعك�س �ل�سريع 
وحركات �ليد �ملتكررة- مد �لزر�ع و�لأرجل – �مل�سى بالرت�دف –�لوقوف على قدم و�حدة 

– �لوثب- متييز �ليمني و�لي�سار- ماحظات �سلوكية �ساذة �أي غري منتظمة.
  �أّم���ا ع���ن �لدرج���ة �لت���ي يح�سل عليه���ا �لطف���ل يف �لختبار فهي �إم���ا �أن تكون 
درج���ة مرتفعة)كلي���ة( تزيد ع���ن)50( وتو�سح بالتايل �رتفاع معان���اة �لطفل �أو درجة 
عادي���ة )25( فاأق���ل وت�سري هذه �لدرجة �إىل �ل�سو�ء نريولوجيًّا ف�سًا عن درجة متتد 
م���ن)26-50( وت���دل على وجود �حتمال لتعر�س �لطفل ل�سط���ر�ب يف �ملخ �أو �لق�سرة 
�ملخي���ة ي���زد�د بزي���ادة تل���ك �لدرج���ة، و�لدرج���ة �لعادي���ة ميك���ن �أن توؤك���د عل���ى �سامة 
�لطف���ل �لنيورولوجي���ة، بينم���ا ت�س���ري �لدرجة �ملرتفع���ة للطفل على ه���ذ� �ملقيا�س �إىل 
�رتفاع �ل�سطر�ب يف �خل�سائ�س �لنيورولوجية، وقد قام معرب �ملقيا�س بتقنينه على 
عين���ة م���ن �أطفال �لبيئة �مل�سرية، فبلغ معامل �ل�سدق �لتازمي)0،56(، وبلغ معامل 
�لثبات)0،68(، وهى قيم د�لة عند )0،01(، ولذلك يتم ��ستخد�م هذ� �ملقيا�س للتحقق 

من �أن �لطفل لي�س لديه �أي ��سطر�بات يف �ملخ و�لق�سرة �ملخية.

4- بطارية املهارات قبل الأكادميية لأطفال الرو�سة كموؤ�سرات ل�سعوبات التعلم 
)�إعد�د/عادل عبد �هلل حممد  2006 ب(

تت�سم���ن ه���ذه �لبطاري���ة خم����س مه���ار�ت �أ�سا�سي���ة تن���درج يف �إطار �مله���ار�ت قبل 
�لأكادميي���ة �لت���ي تظهر ل���دى �لطفل بالرو�سة، وهى تلك �مله���ار�ت �لتي ُيعد �لق�سور 
يف �أي منه���ا �س���و�ء متث���ل ذل���ك يف مه���ارة و�حدة فق���ط �أم �أكر مبثابة موؤ�س���ر د�ل على 
�إمكانية تعر�س مثل هذ� �لطفل م�ستقبًا ل�سعوبات تعلم لحقة وي�سم هذ� �ملقيا�س 
خم�س���ة مقايي����س فرعي���ة تتمث���ل يف جمملها بطارية �ختب���ار�ت لأطف���ال �لرو�سة يتم 
م���ن خاله���ا حتديد �أطفال �لرو�سة �لذين توج���د لديهم موؤ�سر�ت تدل على �إمكانية 
تعر�سه���م ل�سعوبات تعل���م �أكادميية لحقة،وتت�سمن هذه �مله���ار�ت �لوعي �أو �لإدر�ك 
�لفونولوج���ي، �لتع���رف على �حلروف �لهجائي���ة، �لتعرف على �لأرق���ام، �لتعرف على 
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�لأ�س���كال، �لتع���رف على �لألو�ن، ويتاألف كل مقيا�س من ه���ذه �ملقايي�س �خلم�سة �لتي 
تت�سمنها �لبطارية من ع�سرين عبارة تعك�س ما ي�سدر عن �لطفل من �سلوكيات تعد 

موؤ�سر�ت ل�سعوبات �لتعلم يف هذ� �جلانب �أو ذ�ك.
وق���ام مع���د �لبطاري���ة بح�س���اب �ل�س���دق و�لثبات �خلا����س به���ذه �لبطارية وما 
ت�سمن���ه م���ن مقايي����س فرعي���ة، و�ت�س���ح �أنها تتمت���ع مبعدلت �س���دق وثب���ات منا�سبة 
ميك���ن �لعت���د�د به���ا، وق���ام مع���د �لبطارية با�ستخ���د�م ع���دة �أ�ساليب حل�س���اب �ل�سدق 
و�لثب���ات؛ حي���ث ق���ام بح�س���اب �ل�س���دق �لتازم���ي م���ن خ���ال ��ستخ���د�م �أدو�ت �للعب 
كمقيا����س لتحديد م�ست���وى �أد�ء �أطفال �لرو�سة كمح���ك خارجي،وقام معد �لبطارية 
بح�ساب �لثبات با�ستخد�م �لعديد من �لأ�ساليب �ملختلفة و�لتي توؤكد نتائجها �أن هذه 
�لبطارية تتمتع بدرجه عالية من �لثبات ومن هذه �لطرق طريقة �لتجزئة �لن�سفية 
حي���ث تر�وح���ت معام���ات �لثب���ات للمقايي����س �لفرعي���ة )0،683-0،892(. ومت ح�ساب 
�لثبات عن طريق معامل �ألفا كرونباخ وتر�وحت قيم معامات �لثبات لتلك �ملقايي�س 
�لفرعي���ة ب���ني ) 0،94-0،776(. ومت ح�ساب �لثبات ع���ن طريق �لت�ساق �لد�خلي، حيث 
تر�وحت قيمة)ر( �لد�لة على �لت�ساق �لد�خلي وذلك بني درجة كل مفردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقايي����س �لفرعية ب���ني) 0،75-0،95( وهو �لأمر �ل���ذي يوؤكد على ثبات تلك 

�ملقايي�س �ملت�سمنه يف �لبطارية.

5- مقيا�س الوعي ال�سوتي ) �إعد�د/ عادل عبد �هلل،2021( .
    مت �إعد�د مقيا�س �لوعي �ل�سوتي للتعرف على م�ستوى �لوعي �ل�سوتي لدى �أطفال 
�لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �سعوب���ات �لتعلم )عين���ة �لبحث �حلالي���ة( يتاألف �ملقيا�س 
م���ن 16مه���ارة تنتم���ي �إيل �أح���د �مل�ستوي���ات �لفرعية �لأربع���ة �لتي تنتم���ي بدورها �إيل 
م�ستوي���ني عام���ني هما �لوع���ي بالكلمة )10مهار�ت(، و�لوع���ي �لفونيمي )6 مهار�ت ( 
،ويت���م تطبي���ق هذ� �ملقيا�س بطريقة فردية، وميكن تطبيقه يف �أكر من مرة وخا�سة 
عن���د ��ستخد�م���ه م���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاقات  وتقا�س ه���ذه �ملهار�ت م���ن خال مهام 
فونولوجي���ة تتاأل���ف كل منه���ا من 4-6بنود و�إذ� متكن �لطفل م���ن �لإجابة �ل�سحيحة 
علي �لبند �ملت�سمن يف �ملهمة فاإنه يح�سل علي درجة و�حدة ،بينما يح�سل علي �سفر 
�إذ� كانت �إجابته خاطئة �أو �إذ� مل يتمكن من �لإجابة علي �لبند وبذلك ترت�وح درجة 
كل مهمة بني �سفر -4 �أو 6 درجات مما يجعل درجة  كل مقيا�س من �ملقايي�س �لفرعية 
�لثاث���ة �لأويل ت���رت�وح بني �سفر – 18 درجة ، ومن ث���م ترت�وح درجة �مل�ستوي �لعام 
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�لأول وه���و م�ست���وي �لوع���ي بالكلمة بني �سفر – 26 درجة وعلي ذلك ترت�وح �لدرجة 
�لكلية للمقيا�س بني �سفر -  80 درجة .

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س للوعي ال�سوتي: 
     ق���ام مع���د �ملقيا����س بعد ذلك بح�ساب �خل�سائ����س �ل�سيكومرتية للمقيا�س حيث مت 
�ختي���ار عين���ة بلغت 200 طفا م���ن �مل�ستوي �لأول و�لثاين بالرو�س���ة و�ل�سفني �لأول 
و�لثاين �لبتد�ئي بو�قع 50 طفا من كل �سف �إيل جانب عدد 130 طفا من �لفئات 
�خلا�س���ة بو�ق���ع 35 طف���ا م���ن ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د ،40 طف���ا م���ن ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة ،35 طف���ا من �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعلم ت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية 

بني 6-8 �سنو�ت، وكانت �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها علي �لنحو �لتايل:

اأول: الت�ساق الداخلي:
     وحل�س���اب قي���م �لإت�ساق �لد�خلي للمقيا����س مت ح�ساب قيم معامات �لرتباط بني 
درج���ة كل مه���ارة �أو مهم���ة و�لدرج���ة �لكلية للبعد �ل���ذي تنتمي �إلي���ه، وبني درجة كل 
بعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س وذلك لكل �سريحة من �ل�سر�ئح �لأربع �لتي تت�سمنها 
�لعينة و�لتي ت�سم �أطفال �مل�ستوي �لأول بالرو�سة و�أطفال �مل�ستوي �لثاين بالرو�سة، 
و�أطفال �ل�سف �لأول �لبتد�ئي و�أطفال �لثاين �لبتد�ئي مبا ت�سمه كل �سريحة من 
�أطف���ال �مل�ست���وى �لأول بلغ عددهم 50 طفا وتر�وحت �لقي���م لأطفال �مل�ستوى �لأول 
بالرو�س���ة بني 0.76-0.88 و�مل�ستوى �لث���اين بني 0.71- 0.77، وتر�وحت قيم )ر( بني 
درجة كل مهمة من مقيا�س �لوعي �ل�سوتي لاأطفال ودرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه 
،وب���ني درجة كل بع���د و�لدرجة �لكلية للمقيا�س لاأطف���ال �ملعر�سني خلطر �سعوبات 
�لتعل���م ب���ني 0.63-0.75 ،ويت�س���ح �أن قيم معامات �لرتباط بني درج���ة كل مهارة �أو 
مهم���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد ،وبني درج���ة كل بعد من �أبعاد �ملقيا����س ودرجته �لكلية 
د�ل���ة عن���د 0.01 وه���و ما يدل عل���ي �أن �ملقيا�س متما�سك د�خليا ب�س���كل د�ل �إح�سائيا ن 

و�أنه ميكن ��ستخد�م هذ� �ملقيا�س وتطبيقه علي فئات �لأطفال ذوي �لإعاقات.

ثانيا: الثبات
     مت ��ستخ���د�م طريقت���ني حل�س���اب �لثب���ات هما ح�س���اب معامل �ألفا، وثب���ات �ملقيمني 
حي���ث قام معد �ملقيا�س بتطبي���ق �ملقيا�س وت�سحيحه يف مقابل �لأخ�سائي �لجتماعي 
باملدر�س���ة �لت���ي مت تطبي���ق �ملقيا����س فيه���ا و�لذي طب���ق ه���و �ملقيا�س وق���ام بت�سحيحه 
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ه���و �لأخ���ر وتر�وح���ت قيم معام���ل �ألفا وقيم ر لأطف���ال �مل�ست���وي �لأول بالرو�سة بني              
0.69-0.80 و0.81-0.84 ولأطف���ال �مل�ستوي �لثاين بالرو�سة بني 0.63-0.70 و0.80-

0.85 ولأطفال �ل�سف �لأول �لبتد�ئي بني0.67-0.80 و0.81- 0.82 ولأطفال �ل�سف 
�لثاين �لبتد�ئي بني0.66- 0.77 و0.80-0.83 علي �لرتتيب.

ويت�س���ح �أن قي���م معام���ل �ألفا لكل بعد من �أبعاد �ملقيا����س، ودرجته �لكلية د�لة عند 
0.01 كم���ا �أن قي���م معام���ل �لرتب���اط ملعام���ل ثب���ات �ملقيمني ب���ني تقييم مع���د �ملقيا�س 
وتقيي���م �لأخ�سائ���ي �لجتماع���ي د�ل���ة ه���ي �لأخ���رى عن���د 0.01 وه���و ما ي���دل علي �أن 

�ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات متكننا من �لوثوق فيه.

ثالثا: ال�سدق: 
��ستخ���دم مع���د �ملقيا����س طريقت���ني حل�س���اب �ل�س���دق هم���ا �س���دق �ملح���ك وذل���ك 
با�ستخ���د�م �ل�س���ورة �ملرتجم���ة م���ن مقيا����س �لوع���ي �لفونولوجي �لذي �أع���ده فريكي 
و�ساف���ر Fricke& Schafer (2011) وترجم���ه مع���د �ملقيا�س �حلايل لهذ� �لغر�س 
م���ع �إدخ���ال بع�س �لتعدي���ات عليه �لتي تتفق م���ع �لثقافة �لعربي���ة كمحك خارجي ، 
و�ل�س���دق �لتميي���زي وذل���ك بطريقت���ني متثل���ت �أولهم���ا يف ��ستخد�م مقيا����س �ملهار�ت 
�للغوي���ة �ل���ذي �أع���ده ي�سيانت���ي و�أخ���رون Ypsilanti et al. (2005) لبي���ان ق���درة 
�ملقيا����س �حل���ايل عل���ي �لتميي���ز ب���ني �لأطف���ال بح�س���ب درجاته���م علي���ه )20% �لأدن���ى                
، 20% �لأعل���ى ( يف �مله���ار�ت �للغوي���ة )�ل�ستماع و�لتح���دث( ومتثلت �لثانية يف حتديد 
ق���درة �ملقيا����س �حلايل علي �لتمييز ب���ني �ل�سر�ئح �لتي ت�سمنته���ا عينة �لأطفال غري 
�ملعاق���ني ف�س���ا ع���ن قدرت���ه عل���ي �لتميي���ز ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ات بح�سب نوع 
�لإعاق���ة ويت�س���ح من  �أن قيمة )ف( للتباين ب���ني متو�سطات درجات �أفر�د جمموعات 
�لعينة د�لة عند 0.01 وهو ما يعني �أن �ملقيا�س ميكنه بني تلك �ل�سر�ئح مما يدل علي 
�أن ل���ه ق���درة متييزي���ة جيدة ميكن �لعتد�د به���ا ويو�سح �جلدول �لت���ايل �جتاه دللة 

�لفروق بني هذه �ملجموعات �لتي تت�سمنها �لعينة.

رابعًا: خطوات البحث 
مت �تباع �خلطو�ت �لتالية يف �سبيل �لقيام بهذه �لبحث وتنفيذها وهي: 

• بحث نظرية للمفاهيم و�ملتغري�ت �لتي ��ستملت عليها �لبحث. 	
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• عر����س �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابق���ة ذ�ت �ل�سلة مبتغري�ت �لبحث و�إجر�ء بحث 	
نقدية  ل�ستخا�س فرو�س �لبحث.

• حتديد �لأدو�ت �خلا�سة بالبحث.	
• طبيق �أدو�ت �لبحث على عينة �لبحث. 	
• حتلي���ل �لبيانات وعمل �ملعاجلات �لإح�سائية �ملنا�سبة للتحقق من �سحة فرو�س 	

�لبحث. 
• تف�سري �لنتائج يف �سوء �لإطار �لنظري و�لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة.	
• تقدمي جمموعة من �لتو�سيات و�ملقرتحات يف �سوء ما ُت�سفر عنه نتائج �لبحث.	

خام�سًا:الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث 
�إختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني من �لبيانات.. 1
حتليل �لتباين ذو �لت�سميم )2(×)2(.. 2

نتائج البحث ومناق�ستها
      يعر����س �لباحث���ان نتائ���ج �لبح���ث ومناق�سته���ا يف �س���وء �أهمي���ة �لبح���ث و�أهد�فه���ا 
وم�سكلته���ا، و�لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�سابقة لها بالإ�سافة �إىل بع�س �لتو�سيات 

و�لبحوث �ملقرتحة �ملنا�سبة لهذ� �ملجال.

اأولً: نتائج البحث     
لبح���ث �لف���روق يف �لوعي �ل�سوت���ي ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلي���ة ( بني �لأطفال، 
�لت���ي ترجع �إيل: �لتعر�س خلطر �سعوب���ات �لتعلم ) معر�سون لل�سعوبات ،عاديون(، 
و�لن���وع ) ذك���ور، و�إن���اث ( ، مت ح�س���اب �ملتو�سطات �حل�سابية للمجموع���ات �لفرعية،ثم 

��ستخد�م حتليل �لتباين ذو �لت�سميم )2( × )2(، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول ) 2 ( 
املتو�صطات احل�صابية للوعي ال�صوتي )الأبعاد والدرجة الكلية( للمجموعات الفرعية املكونة للتفاعل 
ب��ني : التعر�س خلطر �صعوبات التعل��م )معر�صون لل�صعوبات ،عاديون(، والنوع )ذكور ،واإناث(

املتوسطات احلسابية

العينة الوعي الصوتي
ككل

النوع اجملموعات

إناث ذكور التعرض خلطر صعوبات التعلم

15,45
10,93

15,37
10,83

15,53
11,03

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

واألصوات الكلمات  )1) متييز 

10,58
4,35

10,93
4,50

10,23
4,20

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

باملقطع )2) الوعي 

15,00
7,58

15,00
7,77

15,00
7,39

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

)3) الوعي بالسجع واجلناس

41,03
22,86

41,30
23,13

40,77
22,59

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

التعرف علي الكلمات 
الثالثة) األبعاد  درجات  )مجموع 

19,32
9,20

17,93
8,90

20,71
9,50

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

)4) الوعي الفونيمي

60,35
32,06

59,23
32,02

61,48
32,10

العاديون 
املعرضون لصعوبات التعلم

الدرجة الكلية للوعي الصوتي

جدول ) 3 ( 
نتائج حتليل التباين )2( × )2( لبحث الفروق يف الوعي ال�صوتي، التي ترجع اإيل 

التعر�س خلطر �صعوبات التعلم ) معر�صون، عاديون(، والنوع ) ذكور، واإناث (

الداللة ف
متوسط 

املربعات 

درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين الوعي الصوتي

0,01 133,470
204,342

1,531

3

116

613,025

177,567

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

الكلمات  )1) متييز 

واألصوات

0,01 58,104
391,444

6,737

3

116

1174,333

781,533

بني اجملموعات

داخل اجملموعات
)2) الوعي باملقطع

0,01 61,710
551,008

8,929

3

116

1653,025

1035,767

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

بالسجع  )3) الوعي 

واجلناس 

0,01 118,468
3303,125

27,882

3

116

9909,367

3234,333

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

التعرف علي الكلمات 

 ( الثالثة  األبعاد  )مجموع 

0,01 187,971
1063,542

5,658

3

116

3190,625

656,367

بني اجملموعات

داخل اجملموعات
)4) الوعي الفونيمي

0,01 185,112
8024,431

43,349

3

116

24073,292

5028,500

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

الدرجة الكلية للوعي 

الصوتي 
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جميع قي���م »ف« د�لة �إح�سائي���اً ) عند م�ست���وي 0،01( ، وهذ� 
يعني وجود فروق يف �لوعي �ل�سوتي ) جميع �لأبعاد ، و�لدرجة �لكلية( قد ترجع �إيل 
�لتعر����س �إيل خط���ر �سعوبات �لتعلم ) معر�سون، عادي���ون وغري معر�سني(، �أو �لنوع  

) ذكور، و�إناث ( ، �أو كل منهما ، وهذ� ما مت ح�سابه يف �لفر�سني �لتاليني.

اإختبار �سحة الفر�س الأول وعر�س نتائجه :
ين�س �لفر�س �لأول علي �أنه : توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات 
درج���ات جمموع���ة �لأطف���ال �ملعر�سني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم وجمموع���ة �لأطفال 
�لعادي���ني  يف مقيا����س �لوع���ي �ل�سوت���ي ) �لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلية ( ل�سال���ح �لأطفال 
�لعادي���ني، ولختب���ار ه���ذ� �لفر����س ��ستخدم���ت �لباحث���ة �ختب���ار “ ت”  ملجموعت���ني 

م�ستقلتني من �لبيانات) ن1 = ن 2= 60( و�لنتائج كما يلي :

الداللة ت ع م اجملموعة مقياس الوعي الصوتي

0,01 20,109
1,171

1,287

15,45

10,93

العاديون

املعرضون للصعوبات
واألصوات الكلمات  )1) متييز 

0,01 13,193
3,110

1,931

10,58

4,35

العاديون

املعرضون للصعوبات
باملقطع )2) الوعي 

0,01 13,693
4,031

1,150

15,00

7,58

العاديون

املعرضون للصعوبات
واجلناس بالسجع  )3) الوعي 

0,01 18,981
6,800

2,960

41,03

22,86

العاديون

املعرضون للصعوبات

التعرف علي الكلمات 

( الثالثة  األبعاد  درجات  )مجموع 

0,01 21,600
3,350

1,392

19,32

9,20

العاديون

املعرضون للصعوبات
الفونيمي )4) الوعي 

0,01 23,556
8,611

3,530

60,35

32,06

العاديون

املعرضون للصعوبات
الدرجة الكلية للوعي الصوتي

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جميع قي���م »ت« د�ل���ة �إح�سائياً ) عن���د م�ستوي 0،01( 
، وه���ذ� يعن���ي وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات درج���ات ) جمموعة 
�لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وجمموعة �لأطفال �لعاديني ( يف مقيا�س 
�لوع���ي �ل�سوت���ي ) جمي���ع �لأبع���اد ، و�لدرج���ات �لكلي���ة( ل�سال���ح جمموع���ة �لأطف���ال 

�لعاديني، وبذلك يتحقق هذ� �لفر�س.
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اإختبار �سحة الفر�س الثاين وعر�س نتائجه :
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ي �أن���ه : ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني 
متو�سط���ات درج���ات �لذكور و�لإناث من �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم يف 
مقيا�س �لوعي �ل�سوتي ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية (، ولختبار هذ� �لفر�س ��ستخدمت 
”  ملجموعت���ني م�ستقلتني م���ن �لبيان���ات )ن1=ن2=30( و�لنتائج  �لباحث���ة �ختب���ار “ ت

كما يلي :

الداللة ت ع م اجملموعة مقياس الوعي الصوتي 

غير دالة 0,599
1,450

1,117

11,03

10,83

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات

الكلمات  )1) متييز 

واألصوات

غير دالة 0,603
0,761

2,635

4,20

4,50

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات
باملقطع )2) الوعي 

غير دالة 1,468
1,189

1,095

7,37

7,80

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات
واجلناس  السجع  )3) الوعي 

غير دالة 0,695
2,401

3,451

22,60

23,13

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات

التعرف علي الكلمات 

الثالثة)  األبعاد  )مجموع 

غير دالة 1,701
1,479

1,241

9,50

8,90

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات
الفونيمي )4) الوعي 

غير دالة 0,073
3,122

3,943

32,10

32,03

الذكور املعرضون للصعوبات

اإلناث املعرضات للصعوبات

الدرجة الكلية للوعي 

الصوتي 

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع قيم »ت«  غري د�ل���ة �إح�سائياً ، وه���ذ� يعني عدم وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ات درج���ات �لذك���ور و�لإن���اث م���ن �لأطفال 
�ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم يف يف مقيا����س �لوعي �ل�سوت���ي ) �لأبعاد و�لدرجة 

�لكلية (، وبذلك يتحقق هذ� �لفر�س.

ثانياأ:ملخ�ص النتائج :
ميكن تلخي�س �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لبحث يف �لآتي:

توج���د فروق د�لة �إح�سائيًّا عند م�ست���وى )0،01( بني درجات �لأطفال �ملعر�سني . 1
خلطر �سعوبات �لتعلم وبني �أقر�نهم �لعاديني على مقيا�س �لوعي �ل�سوتي بعد 

تطبيق مقيا�س �لوعي �ل�سوتي  ل�سالح �لأطفال �لعاديني.
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���ا ب���ني درج���ات �لبن���ني و�لبن���ات �ملعر�س���ني خلطر . 2 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًّ
�سعوبات �لتعلم علي مقيا�س �لوعي �ل�سوتي وفقاً ملتغري �جلن�س.

ثالثًا:اال�ستنتاجات
�نتهت �لبحث �حلالية �إىل ��ستنتاج �أ�سا�سي موؤد�ه �أن م�ستوي �لوعي �ل�سوتي لدي 
�لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم يختلف عن م�ستوي �أقر�نهم �لعاديني طبقا 
ملا و�سحته نتائج �لبحث �حلالية وما تو�فق  مع �لدر��سات �ل�سابقة مثل در��سة حممد 
غنيمي )2016( ودر��سة جمدي حممد �ل�سحات)2012( ودر��سة عادل عبد�هلل )2006(.

رابعًا:تو�سيات البحث
مت �سياغ���ة بع����س �لتو�سيات �لتي مت �لتو�س���ل �إليها من خال �لبحث، و�لتي 
م���ن �ساأنه���ا م�ساعدة ورعاية �أطفال �لرو�سة �ملعر�سون خلطر �سعوبات �لتعلم، وذلك 

يف �سوء ما تو�سلت �إليه �لبحث �حلالية من نتائج وهي:
�لهتم���ام بالك�س���ف �ملبك���ر ع���ن ق�س���ور �مله���ار�ت قب���ل �لأكادميي���ة خ���ال مرحلة - 

�لرو�سة؛ لتجنب حدوث �سعوبات �لتعلم بعد ذلك.
�أن يت���م مر�ع���اة م�ست���وى �لوع���ي �ل�سوت���ي لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر - 

�سعوبات �لتعلم عند تقدمي �ل��مج لهم ومر�عاة �لفروق �لفردية بينهم.
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