


  تعلم

  ست

صعوبات الت

  ني

  رشيف

س مايكل بس

رف عىل ص

  

  

عداد وتقنني

د عيد الرش

  

  

  

لنرش والتوزيع

مقياس

شف والتعرف

إع

جويعد

لل

للكشف

  

  

  

   



 مايكل بست 

  2007 ،ةني

  ةين

مقياس

  وظة

  م

  ةيم

  ةر

يهج راد :نامع _.ف

نطو لا ةبتكملا ةر ئاد ل

2 

ق الطبع محفو

2007 //هـ 14

مشاهلا ةيندر ال ا ةكلم  

ر ئاد ىدل عا ديال ا مقر

  ةينطو لا ةبتكملا

)79/1/2007(

فيرشلا دبع دعيوج/م

  

لبق نم ةيلو أل ا فين

حقوق

427

مملا

ر 

ملعتلا تابوعص ىلع

نصتلاو  ةسر هفلا تانا

ع فر عتلاو  فشكلل ت

 

  /ملعتلا/ /ملعتلا ت

ايب دادعا مت

371.9  

  دعيوج ،فيرشلا

تسب لكيام سايقم

 )79/1/2007( :أ :ر

تابوعص :تافصاو لا

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

3 
 

 مقياس مايكل بست

   

   

   
  
  

  مقياس مايكل بست

  للكشف والتعرف عىل صعوبات التعلم

   

   

 

   

  إعداد وتقنني

  جويعد عيد الرشيف

   

   

   

   

   

   
  
  



 

4 
 

 مقياس مايكل بست

 

 

 

 

 

 

  إهداء

  أجيلإيل زوجتي التي ضحت بالكثري من 

  إيل العلم وأهله



 

5 
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  املقدمة

   

يواجه ميدان الرتبية الخاصة العديد من القضايا امللحة ذات الطابع الخاص، والتي تتطلب املزيد من 

تضافر الجهود من قبل العاملني يف هذا الحقل من أساتذة الجامعات والباحثني واملعلمني واملهتمني وأولياء 

  .األمور وغريهم 

قضية القياس والتشخيص لألطفال الغري عاديني عيل اختالف تصنيفاتهم ، حيث تعد ولعل من أبرزها 

الخطوة األويل لدراسة أي مشكلة أو ظاهرة تربوية هي اإلحساس بها ومن ثم السعي نحو تطوير أداة مسحية 

  .أو تشخيصية ذات مصداقية وموثوقية مقبوله 

تطوير مقياس ذو اعتامدية وموثوقية يف التعرف  فمن هذا األساس واملبدأ وإميانا من الباحث بأهمية

والكشف املبديئ عيل الحاالت التي يشك بوجود صعوبة تعلم محتملة لديها ، مبني عيل أساس قامئة من 

الخصائص السلوكية املرتبطة بعملية التعلم واملنترشة عادة بني صفوف هؤالء الطلبة سواء يف املجال األكادميي 

  .يك أو اإلدرايك أو الحر 

جاءت هذه الدراسة لتسد جزءا يسريا من النقص يف املكتبة العربية والخليجية وبصفة خاصة يف دولة 

الكويت ، ولتكون دعوة صادقة لشحذ همم الباحثني للتصدي واملواجهة العلمية لقضايا أبنائنا من ذوي الفئات 

  .ليب العلمية املعياريةالخاصة وبناء الربامج الرتبوية العالجية املناسبة لهم وفقا لألسا
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وختاما ألفت انتباه القارىء إيل كون هذه الدراسة عبارة عن رسالة علمية حصلت بها عيل درجة 

القياس والتقويم الرتبوي من جامعة عامن العربية للدراسات / املاجستري يف الرتبية تخصص علم نفس تربوي 

  .عظميسعيد رشيد األ / العليا تحت إرشاف األستاذ الدكتور 

  وباهلل التوفيق،،،،

  املؤلف

  جويعد عيد الرشيف

Juw2006@yahoo.com  

  الكويت
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  خلفية الدراسة

   

يساهم القياس والتشخيص يف بناء الربامج العالجية الفعالة للفئات الخاصة، لذا اهتم املختصون يف مجال 

  ).2003عبدا لوهاب،(عايري جديدة للتعرف عىل ذوي صعوبات التعلم صعوبات التعلم بالبحث عن طرق وم

لحاالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم البوابة الرئيسية التي ندخل من   حيث يعد القياس والتشخيص

خاللها للتعرف عىل هذه الفئة والوقوف عىل أعراضها ومسببات هذه األعراض، مام يستدعي توفري أدوات قياس 

ة، تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة ميكن الوثوق بها يف عمليات التشخيص، ويستطيع كل وتشخيص مناسب

من املعلم العادي ومعلم الفئات الخاصة أن يتعرف من خاللها إىل هؤالء الطلبة ليتسنى لهم تقديم الخدمات 

  ).2000 ،الـلـهنرص (الخدمات الرتبوية التعليمية والعالجية املناسبة لهم أو تحويلهم إىل املكان املالئم لتلقي 

 & Chalfant) ولتحديد املحكات األساسية يف تشخيص صعوبات التعلم يشري كل من كينج وكالفنت

King)  ليك ال يحدث خلط يف التعرف عىل األطفال ذوي صعوبات التعلم وانتقائهم "إىل أنه  )1999 الزراد،(يف

ع ذوي الصعوبة يف ضعف التحصيل، فإنه يجب األخذ بعني بصورة فارقة عن الحاالت األخرى، والتي تتشابه م

  :االعتبار بهذه املحكات وهي

حيث يتم استبعاد األطفال الذين يرجع ضعف التحصيل لديهم    Exclusion Criterion :محك االستبعاد    -

ة عن املتوقع ألسباب تخص اإلعاقة كضعف الرؤيا أو السمع أو التخلف العقيل أو اإلعاقات البدني

  .والحركية أو الحرمان البيئي أو الثقايف أو التعليمي أو االقتصادي
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  :وينقسم هذا املحك بدوره إىل نوعني من التباين هام   Discrepancy Criterion  :محك التباين           -

لعديد حيث يشري هذا املحك إىل أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون تباعداً يف ا: التباين الداخيل   -

من السلوكيات والعمليات النفسية داخل الفرد، مثل االنتباه، واإلدراك، والذاكرة، والتمييز، واللغة، لذا 

نجد أن الطفل ينمو بشكل عادي يف بعض هذه الوظائف ويتأخر يف بعضها اآلخر، ويستخدم لتقدير 

تبارات النفسية مثل مقياس التباعد داخل الفرد يف العمليات التي تكمن خلف األداء العديد من االخ

  .وكذلك مقياس ماريان فروستنج لإلدراك البرصي وغريها  ITPA إلينوي للقدرات السيكولغوية

: ويتمثل هذا املحك يف حساب التباعد بني الذكاء والتحصيل من خالل الطرق التالية: التباين الخارجي   -

يل الفعيل والتحصيل املتوقع، مقارنة طريقة االنحراف عن مستوى صفه، حساب التباعد بني التحص(

  ).نسبة الذكاء والتحصيل باستخدام الدرجات املعيارية، طريقة انحدار الذكاء عىل التحصيل

ويشري هذا املحك إىل الذين يعانون من صعوبات    Special Education Griterion   :محك الرتبية الخاصة   -

عليم تتناسب مع صعوباتهم تختلف عن الطرق العادية يف تعلم ويكونون يف حاجة إىل طرق خاصة يف الت

  .التعليم

عىل أهمية الدور الذي يقوم به املعلم يف عملية التعرف ) Oakland,et al,1995(وقد أكد أوكالند وآخرون 

عىل األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم عند توفر األدوات التي تساعدهم يف تحديد املشكالت 

  ية والسلوكية التي األكادمي
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من حاالت صعوبات % 76 يعاين منها بعض الطالب يف الفصل العادي بحكم عالقته ومعرفته املستمرة بهم، وبأن

  .تم تحويلها من قبل األهايل% 8 التعلم تم تحويلها من قبل املدرسني، يف حني أن نسبة

– 15 (لصعوبات التعلم يرتاوح بني بأن أغلب تقدير   (Kirk & Gallagher, 1983) ويرى كريك و كالجر

 22 .(%  

وىف دراسة الرابطة الكويتية للدسلكسيا تقدر حجم اإلصابة وانتشار صعوبات التعلم عامة وصعوبات 

من حجم املجتمع الكويتي الذي ال يتجاوز املليون نسمة % 7-6 ، تبني أنها تصل)الدسلكسيا(القراءة بوجه خاص 

  ).2002  عبدالرؤوف،(

   

  :أهمية الدراسة         •

تتمثل أهمية الدراسة يف توفري أداة مسحية تساعد املدرسني واألخصائيني يف التعرف عىل الطالب الذين 

يعانون من صعوبة يف التعلم والكشف املبكر عن مشكالتهم مام يساعد يف اتخاذ القرارات املناسبة بتحويلهم 

بابها املحتملة لتطوير الربامج الرتبوية العالجية املالمئة لفريق التقييم بهدف التحقق من طبيعة الصعوبة وأس

التي تعمل عىل منع تفاقم املشكلة وعىل تحسني أداء الطالب األكادميي يف الفصل، ويخدم املقياس أولياء األمور 

وذلك مبعرفة السلوكيات التي يتوجب عليهم مالحظتها يف املجاالت املختلفة والتحقق من مدى ظهورها لدى 

فلهم، مام يساعد يف تحديد من يشك بوجود مشكلة لديهم، أو من لديهم قابلية للتعرض ملشكالت يف ط

املستقبل مبا تقدمه من فحص رسيع لقدراتهم الحسية والحركية واالنفعالية واألكادميية واللغوية واإلدراكية 

  .واالجتامعية
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لتوفري أداة قياس مقننة يف التعرف والكشف ومن هنا تربز األهمية الرئيسية للدراسة يف الحاجة املاسة 

املبديئ عىل حاالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف مدارس املرحلة االبتدائية خاصة يف ظل عدم وجود أداة 

قياس معتمدة ومقننة ألغراض الكشف والتعرف بدولة الكويت مام يشكل دافعاً قوياً للباحث يف إجراء هذه 

كل بست من األدوات املسحية لصعوبات التعلم حيث مل تتوفر للمقياس يف صورته الدراسة، ويعترب مقياس ماي

األصلية وصورته األردنية املعايري املحلية التي تجعل منه أداة مقننة عىل املجتمع الذي طبق فيه، وإمنا تم 

أخرى يف بيئة  االكتفاء بدالالت الصدق والثبات يف عينات محدودة نوعاً ما، مام يدعو لتقنني املقياس مرة

  .خليجية مثل الكويت والتي تفتقر ملثل هذه املقاييس يف ميدان الرتبية الخاصة

   

  -:أهداف الدراسة         •

تهدف الدراسة إىل تقنني مقياس مايكل بست للتعرف عىل صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية، يتمتع 

  :وميكن إيجاز أهداف الدراسة الحالية مبا ييل بدالالت صدق وثبات ومعايري مناسبة للبيئة الكويتية،

إمداد مجال القياس والتشخيص لذوي صعوبات التعلم يف الكويت بأداة جديدة موثوقة ومقننة عىل     -1

  .البيئة الكويتية

الكشف والتعرف عىل حاالت ذوي صعوبات التعلم مبدارس املرحلة االبتدائية بدولة الكويت بصورة     -2

  .معيارية

  .املساهمة يف بناء الربامج العالجية لذوي صعوبات التعلم    -3
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  Learning Disabilities :تعريفات مفهوم صعوبات التعلم          •

 National Advisory Committee For) )م1968(وضعت اللجنة الوطنية االستشارية لألطفال املعاقني عام 

Handicapped Children - NACHC)  بات التعلم حيث يعرف األطفال ذوو صعوبات تعريفاً لصعو

األطفال الذين يظهرون اضطراباً واحداً أو أكرث يف "بأنهم  (Children With Learning Disabilities)التعلم

، التي تتضمن فهم واستعامل اللغة املكتوبة أو اللغة املنطوقة، والتي تبدو يف )النفسية(العمليات السيكولوجية 

والتفكري، والكالم والقراءة، والتهجئة، والحساب، والتي تعود إىل أسباب تتعلق بإصابات  اضطرابات السمع

، وفقدان القدرة النامئية عىل ) Dyslexia(بسيطة يف وظيفة الدماغ أو سوء أداء وظيفته، أو صعوبة القراءة 

أو السمعية، أو البرصية، أو  ، وال تعود هذه األسباب إىل اإلعاقة العقلية،) Developmental Aphasia(الكالم 

  .(Kirk & Gallagher, 1983) غريها

إىل أن مصطلح صعوبات ): 1975 لعـام) 142-94(ولقد أشارت الحكومة االتحادية األمريكية يف القانون رقم 

يشري إىل الطالب الذين لديهم اضطراب يف واحدة أو أكرث من العمليات  Learning Disabilities التعلم

، والتي تشتمل عىل استخدام وفهم اللغة املنطوقة   Basic Psychological processes )النفسية(وجية السيكول

واملكتوبة، والتي قد تظهر يف عدم قدرة الفرد التامة عىل أن يستمع أو يفكر أو يتحدث أو يكتب أو يقرأ أو 

صعوبات يف : راب عىل حاالت مثل، ويشتمل مثل هذا االضطMathematical Calculation يقوم بعمليات حسابية

اإلدراك وانخفاض يف األداء الوظيفي، وصعوبة يف القراءة، وهذا املصطلح ال يشمل الطالب الذين لديهم مشاكل 

  يف التعلم تعود إىل إعاقات برصية أو سمعية أو 
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  ".ثقافيةحركية أو اضطرابات انفعالية أو عدم الكفاية من النواحي البيئية أو االقتصادية أو ال

  :ومن الناحية اإلجرائية يشار إىل أن الطالب لديه صعوبة تعلم إذا

كان لديه تباين شديد بني القدرات العقلية والتحصيل األكادميي يف واحدة أو أكرث من املجاالت األكادميية    -

سية، فهم املقروء، التعبري الشفهي، التعبري الكتايب، فهم املسموع، مهارات القراءة األسا(السبعة التالية 

  ).العمليات الحسابية، االستدالل الريايض

مل ينجز اإلنجاز املناسب ملستوى عمره وقدراته يف واحدة أو أكرث من املجاالت األكادميية السبعة السابقة،    -

  .(Lerner, 2000) عندما يدرس بطريقة مالمئة

   

  :ستمبقياس مايكل ب   ذات الصلة  الدراسات السابقة         •

بدراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة القامئة بني ) Schwartz & Bryan , 1972(قام شوارتس وبريان 

طالباً من ذوي صعوبات التعلم، تم ) 42(مقياس مايكل بست، واألداء األكادميي، وشملت عينة الدراسة 

طالباً ممن ال ) 42(ايكل بست، وطالبا عىل أساس نتائجهم يف اختبار اإلدراك السمعي مل) 183(اختيارهم من بني 

طالبة بطريقة االختيار العشوايئ، وطبقت عليهم ) 176(يعانون من صعوبات يف التعلم، تم اختيارهم من بني 

اختبارات القراءة ، كام طبق االختبار الفرعي للمفردات يف اختبار وكسلر لالطفال، وأشارت نتائج هذه الدراسة 

بات التعلم كان أقل من أداء الطالب الذين ال يعانون من صعوبات يف التعلم يف إىل أن أداء الطالب ذوي صعو

  .مجال املهارات اللغوية

   



 

13 
 

 مقياس مايكل بست

بدراسة مقياس مايكل بست للتعرف عىل طبيعة ) ,1972Bryan & McGrady(وقام براين ومكجرادي 

والكشف عن صعوبات  العوامل التي يتألف منها وتحديد مدى صدقه ملسح األطفال يف املرحلة االبتدائية،

طالبا من ذوي صعوبات التعلم ) 183(التعلم املحتملة لدى الطالب، وقد شملت الدراسة مئة وثالثة ومثانني 

طالبا من الصف الثالث االبتدايئ وحتى الصف السادس ) 315(ممن تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بني 

، كام تراوحت أعامرهم بني مثاين )110- 85(م بني االبتدايئ من ضواحي مدينة شيكاغو تراوحت نسبة ذكائه

طالبا عاديا، وقد أظهر تحليل تقديرات املعلمني لطالب صعوبات ) 167(سنوات واثنتي عرشة سنة ونصف، 

وقد تم تقييم صدق املقياس وذلك مبقارنة مجموعتي    التعلم بأنها كانت منخفضة عىل جميع أبعاد املقياس،

عىل مقياس مايكل بست، باإلضافة إىل درجاتهم عىل اختبار القراءة واملفردات من األطفال يف ضوء درجاتهم 

مقياس وكسلر، حيث كانت درجات مجموعة الطالب ذوي صعوبات التعلم منخفضة بدرجة دالة مقارنة 

  .بالطالب العاديني عىل كل مقياس

تباين يف مقياس مايكل بست وذلك بدراسة ملعرفة نسبة ال) ,1976Reeves & Perkins(كام قام ريفز وبريكنز 

) ت(باستخدام البيانات األصلية كام أوردها مايكل بست يف دليل املقياس، حيث استخدم مايكل بست اختبار 

لإلشارة إىل فعالية املقياس يف التمييز بني ثالث مجموعات من الطالب متثلت يف مجموعة ضابطة من الطالب 

وفق معادلة مايكل بست، ومجموعة  85- 89  ىل درجات تراوحت بنيالعاديني، ومجموعة حدية ممن حصلت ع

فام دون وفق املعادلة السابقة، أوضحت نتائج هذه  84  الطالب ذوي صعوبات التعلم ممن حصلت عىل درجة

  .الدراسة بأن نسبة التباين الكبرية للمقياس ظهرت عند التمييز بني الطالب العاديني وذوي صعوبات التعلم

   



 

14 
 

 مقياس مايكل بست

طالبا من طالب الصف الثاين وحتى   45 دراسة اشتملت عىل) Quinn & Wilson, 1977(وولسون  وأعد كون

وشخصت حالتهم عىل أن لديهم صعوبة يف التعلم وفقا   Cedar Falls السادس االبتدايئ مبدينة سيدر فولز

عدة خاصة من قبل طالبا منهم يتلقى مسا  26 لتعليامت الوالية جعلهم مؤهلني لربامج الرتبية الخاصة، وكان

طالبا  19أسبوعاً تقريباً، فيام مل يتلقى 30 معلم مؤهل يف صعوبات التعلم ملدة ساعتني ونصف يف األسبوع وملدة

أية مساعدة بسبب نقص يف املصادر املتوفرة، وطلب من كل معلم يجيب عىل البعد الخاص بالسلوك الشخيص 

ات التعلم، فوجدت الدراسة فروقا دالة بني مجموعة االجتامعي من مقياس مايكل بست للتعرف عىل صعوب

الطالب التي تتلقى مساعدة خاصة وأولئك الذين ال يتلقون مثل تلك املساعدة يف تقديرات املعلمني للسلوك 

الشخيص االجتامعي واألداء املدريس للطالب، وكان تقدير الطالب الذين يتلقون املساعدة عىل مقياس السلوك 

  .عي أفضل وبدرجة دالة يف التعاون، وتحمل املسؤولية وإنجاز الواجب، ويف االنتباهالشخيص االجتام

دراسة ملعرفة ما إذا كانت النتائج يف املقياس األصيل مشابهة مع الطالب ) ,1979Colligan(وأجرى كولجان 

املدرسة تطبيق  طالبا يف أربعة صفوف يف مرحلة ما قبل) 67(يف مرحلة ما قبل املدرسة، فقد طلب من معلمي 

مقياس مايكل بست إىل جانب تطبيق اختبار لبنكوت لالستعداد للقراءة، واختبار مرتوبوليتان للقراءة املناسبة 

بني مقياس مايكل 0.001 لالستخدام يف نهاية مرحلة ما قبل املدرسة، وقد وجدت ارتباطات دالة عند مستوى

عىل التوايل، و قد فرست هذه النتيجة عىل أنها تقدم   0.77 إىل  0.63  بست واختباري لبنكوت ومرتوبوليتان بلغت

  .دليال عىل الصدق التالزمي ملقياس مايكل بست
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دراسة طبق فيها كال من مقياس مايكل بست ) Dorthy & Margolis, 1981(كام أجرى دوريث ومارجولز 

بوليتان للتحصيل عىل عينة للتعرف عىل صعوبات التعلم، واختبار االستعداد األكادميي، واختبار مرتو 

طالبة وذلك يف محاولة للتعرف عىل العالقة بني مقياس   54طالبا و 44  طالبا من طلبة الصف الثاين منهم 98 من

مايكل بست وتحصيل الطالب يف القراءة والرياضيات وما إذا كان مقياس مايكل بست مصدرا إحصائيا مناسب 

راسة ارتباط مقياس مايكل بست للتعرف عىل صعوبات التعلم للتنبؤ بصعوبات التعلم، ، وقد وجدت الد

بدرجة دالة بتحصيل القراءة والرياضيات، وأشارت الدرجة الفاصلة عىل مقياس مايكل بست للتعرف عىل 

  .صعوبات التعلم بأنها دقيقة يف التعرف عىل األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم

   

  الطريقة واإلجراءات         •

  :مجتمع الدراسة: أوالً

يتألف مجتمع الدراسة من طالب وطالبات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية لدولة الكويت بجميع 

محافظاتها الست من الصف األول إىل الصف الخامس االبتدايئ، إضافة إىل املراكز واملدارس الخاصة بذوي 

من %) 0.004(، والباحث أخذ بنسبة )132160(عددهم والبالغ , )برنامج صعوبات التعلم(االحتياجات الخاصة 

  .عاديني وصعوبات تعلم  (528 ) مبجموعها املجتمع وبذلك تكون العينة
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  :عينة الدراسة وكيفية اختيارها : ثانياً 

  :العينة االستطالعية -

لتعلم من طالبا وطالبة من ذوي صعوبات ا) 25(تشكلت العينة االستطالعية من خمسني طالبا وطالبة، 

طالبا وطالبة من العاديني الذين ال يعانون من ) 25(، و*مركز تقويم وتعليم الطفل الكويتي لصعوبات التعلم

) االبتدايئ  4-3(  من الصف) 10-8(صعوبات تعلم من املدارس الحكومية بدولة الكويت وهم من الفئة العمرية 

حيث استخدمت هذه العينة للتوصل إىل دالالت الصدق والثبات وفاعلية الفقرات للمقياس موضوع الدراسة، 

  .توزيع عينة الصدق والثبات) 1  (وميثل الجدول اآليت رقم 

  )1( جدول رقم 

  توزيع عينة الصدق والثبات للصورة الكويتية املعدلة من مقياس

  صعوبات التعلم  ت للتعرف عىلمايكل بس

 العمر العدد الحالة

 10-8 25 عاديني ال يعانون من صعوبات تعلم

 10-8 25 ذوي صعوبات تعلم

   50 املجموع

  

 

قييم وعالج حاالت صعوبات التعلم ويعمل تحت إرشاف متخصص بتشخيص وت: مركز تقويم وتعليم الطفل الكويتي   *

 .وزارة الشئون االجتامعية ووزارة الرتبية بدولة الكويت



 

17 
 

 مقياس مايكل بست

  :عينة التقنني

طالباً ) 517(تكونت العينة الرئيسية للدراسة واملتعلقة باشتقاق معايري للمقياس عىل البيئة الكويتية، من 

لنسبية العشوائية موزعة عىل محافظات الكويت الستة بواقع وطالبة تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية ا

من %) 5(معلامً ومعلمة، حيث تم حساب ) 437(، ومبشاركة )مدارس إناث  6 مدارس ذكور، 7(مدرسة ) 13(

من مجموع أعداد الطلبة والطالبات لكل مدرسة عىل حدة، %) 5(مجموع مدارس كل محافظة عىل حدة، و

  .توزيع عينة التقنني عىل املحافظات الست)  2( ويبني الجدول التايل رقم

  ) 2(جدول رقم 

  )عاديني( توزيع عينة التقنني عىل املحافظات الست 

 املحافظة
مجموع املدارس 

 لكل محافظة
5% 

مجموع 

 الطالب

مجموع 

 الطالبات

 20 472.3556 األحمدي

 24 291.4520مبارك الكبري

 30 301.5028 الجهراء

 24 381.9020 العاصمة

 20 251.2520 حويل

 30 341.7025 الفروانية

20310.15اإلجاميل الكيل
(*)

169 148 

    317 

  

 

 

تعديل النسبة بعد مشاورة املختصني من أساتذة القياس والتقويم ومنهم املرشف عىل الرسالة، فأصبح املجموع الكيل للمدارس  وتم  (*)

  .مدرسة) 13(
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) 317(، )الذين ال يعانون من صعوبات يف التعلم(ـ وتألفت العينة من ذوي صعوبات التعلم ومن العاديني 

توزيع عينة التقنني حسب متغري الحالة ) 3(ن ذوي صعوبات التعلم، ويبني الجدول رقم م) 200(من العاديني، و

  .والجنس والصف الدرايس

  ) 3(جدول رقم 

  توزيع عينة التقنني حسب متغريي الحالة والجنس

 العمر العدد الحالة
 الجنس

 املجموع
 أنثى ذكر

 317 148 169 10-6 317 عاديني

 200 75 125 10-6 200 صعوبات التعلم

      294 223 517 
   

  )3(تابع جدول رقم 

  توزيع عينة التقنني حسب متغري الصف الدرايس

 العادينيالصف الدرايس
) 317 =ن ( 

  صعوبات التعلم
 )200 =ن ( 

 2015 الصف األول

 3015 الصف الثاين

 5030 الصف الثالث

 9747 الصف الرابع

 12093 الصف الخامس

 317200 عاملجمو 
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  :أداة الدراسة: ثالثاً 

   

  صعوبات التعلم  مقياس التقدير ملايكل بست للتعرف عىل

The pupil Rating scale: Screening for learning disabilities. (Mykelbust,1981) 

  

  :وصف مقياس مايكل بست األصيل، صدقه وثباته) أ

دمة يف البيئة األمريكية، حيث حظى بشهرة واسعة يعترب مقياس مايكل بست من أشهر املقاييس املستخ

بني معلمي املرحلة االبتدائية وذلك لسهولة تطبيقه وتصحيحه، وعدم حاجته لوقت طويل يف التطبيق 

والتصحيح وهو من األدوات املسحية الخاصة بالكشف والتعرف املبديئ عىل صعوبات التعلم، ويقوم بتطبيقه 

صايئ الرتبية الخاصة، ويتكون املقياس من مجموعة من الفقرات التي تقيس أو األخصايئ النفيس واملعلم وأخ

تكشف عن حاالت صعوبات التعلم بني األطفال الذين يشك بوجود الصعوبات لديهم، وتشكلت هذه الفقرات 

  (Mykle bust, 1981) نتيجة لعملية تحليل املحتوى لخصائص ومظاهر صعوبات التعلم لدى هذه الفئة

لخصائص أو املظاهر األساسية لصعوبات التعلم ترجمت إىل فقرات سلوكية قابلة للمالحظة أي أن ا

  ).1988 سامل ،( والقياس من قبل الباحثني أو املعلمني واملعلامت أو العاملني يف حقل التعليم املدريس 

لوكية وهو يقدم وسيلة فعالة يستطيع املعلمون من خاللها تقييم األطفال وفقا لخمسة خصائص س

وللتأكد , واملتطلبات األساسية هي أن يتاح للمعلم الفرصة الكافية ملالحظة األطفال املطلوب تقييمهم ,أساسية

  من تحقيق التواصل الفعال مع كل طفل فانه ال يجب تطبيق املقياس حتى يقيض املعلم شهرا عىل
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إذ التجارب , بتقييم أكرث من ثالثني طفالوأيضا ال يطالب املعلمني , األقل من التعامل مع هؤالء األطفال  

علم واحد تكون النتائج أقل وثوقا م  السابقة توضح أنه عندما يطلب تقييم عدد كبري يفوق الثالثني من خالل

  .وقبوال

عند تحديد الطفل الذي يعاين من صعوبات يف التعلم من األهمية مبكان أن يتضمن اإلجراء التحلييل و 

لذا صمم مقياس التقدير ملايكل بست بحيث يتم من , للفظية وغري اللفظية من التعلملهذا الطفل الجوانب ا

صية يويعترب أداة مسحية وليست تشخ, لفظيةال خالله التقييم للحصول عىل معدالت املهارات اللفظية وغري

سبب تعرض هؤالء ولتأكيد , وقد أثبت املقياس دقته يف تحديد األطفال الذين يواجهون احتاملية الفشل الدرايس

وقد وجد مايكل بست يف , األطفال الحتاملية الفشل الدرايس يتطلب األمر تطبيق دراسة تشخيصية مكثفة

يعانون من % 7.5  من األطفال كانوا بالفعل يف مستوى الفشل الدرايس ومن بني هؤالء كان% 15 دراسته بأن

, للفشل الدرايس ألسباب أخرى مثل التخلف العقيل كانوا معرضني% 7.5 بينام النسبة املتبقية, صعوبات التعلم

  (Mykle bust, 1981)       .وغريها, اإلعاقة البرصية, فقدان السمع

  :وهي من عملية التعلم ويتكون املقياس من خمسة خصائص سلوكية متثل الجانب اللفظي وغري اللفظي

  :الجانب اللفظي         •

  اللغة. 2            االستيعاب السمعي والذاكرة. 1

  :الجانب غري اللفظي         •

  التناسق الحريك  -2                                 املعرفة العامة. 1

  السلوك الشخيص واالجتامعي -3
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  .املهارات الفرعية للمقياس وفقاً ألبعاده الخمسة) 4(ويوضح الجدول التايل رقم 

  ) 4(جدول رقم 

  ل بستاملهارات الفرعية ملقياس مايك

  مهارة) 24(ومجموعها 

املقاييس غري اللفظيةاملقاييس اللفظية

االستيعاب السمعي 

 والذاكرة
التناسق املعرفة العامةاللغة

 الحريك
السلوك الشخيص 

 واالجتامعي
 فهم معاين الكلامت

  إتباع التعليامت
  املحادثة
 الذاكرة

 املفردات
  القواعد

  تذكر املفردات
  رسد القصص

 ربناء األفكا

 إدراك الوقت
  إدراك املكان

  إدراك العالقات
 متييز االتجاهات

التناسق الحريك 

  العام
التوازن 

  الجسمي
املهارات 

 اليدوية

  التعاون
  االنتباه والرتكيز

  التنظيم
الترصفات يف املواقف 

  الجديدة
  التقبل االجتامعي
  تحمل املسؤولية

  إنجاز الواجب
 اللباقة مع اآلخرين

   

  :دام املقياسالهدف من استخ - ب

املبكر عن األطفال الذين يشك بوجود  الكشفيساعد املقياس املعلمني واملعلامت يف التعرف املبديئ و     -1

  .صعوبات التعلم لديهم

  .يساعد املقياس يف بناء برامج التدخل املبكر والربامج العالجية لألطفال ذوي صعوبات التعلم    -2
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املعلامت وأخصايئ الرتبية الخاصة وغريهم يف الوقوف عىل جوانب القوة يساعد املقياس املعلمني و   -3

  .والضعف لدى هؤالء األطفال عىل وجه الدقة والتحديد

   

  :الفئة العمرية للمقياس -ج

سنة، ويطبق ) 14 -5.5(يستعمل مقياس مايكل بست للتعرف عىل صعوبات التعلم للفئة العمرية ما بيـن 

  . (Mykle bust, 1981 ) دقيقة لتصحيحه) 30(دقيقة، و ) 45(نية الالزمة لتطبيقه بشكل فردي، والفرتة الزم

   

  صدق املقياس يف البيئة األصلية - د

دراسات للحصول عىل دالالت صدق ) John,1977(وجون ) Mykelbust,1968(أجرى كل من مايكل بست 

ية عىل طلبة الصف الثالث والرابع، عىل املقياس يف صورته األصلية، وتم تطبيق بطارية اختبارات نفسية تربو

كمعيار ملستوى النجاح وعدم  (Learning Quotient) طفال، وباستخدام طريقة نسبة التعلم 2176 عينة مجموعها

طالباً   1837 فام فوق تم اعتبارهم ناجحني وعددهم 90 النجاح يف التحصيل فاألطفال الذين كانت درجاتهم

طالبا  339 فام دون تم اعتبارهم غري ناجحني وعددهم 89 ن كانت درجاتهم، والطلبة الذي)84(ونسبتهم 

أعداد عينة صدق مقياس التقدير واملتوسطات واالنحرافات ) 5(، ويبني الجدول التايل رقم )15(ونسبتهم 

  . (Mykle bust, 1981) املعيارية يف دراسة مايكل بست وجون يف البيئة األمريكية
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  ) 5( جدول رقم 

عينة صدق مقياس التقدير واملتوسطات واالنحرافات املعيارية يف دراسة مايكل بست وجون يف البيئة  أعداد

  .األمريكية حسب متغري الحالة

 )339=ن(غري الناجحون  )1837=ن(الناجحون  عدد أفراد العينة

 قيمة ت

 املتوسط املقاييس الفرعية
االنحراف 

 املعياري
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

قاييس اللفظية امل

 )االستيعاب واللغة(
29.59 6.77 23.51 6.62 15.48* 

املقاييس غري اللفظية 

املعرفة العامة، التناسق (

الحريك، السلوك 

 )الشخيص واالجتامعي

50.34 9.59 43.19 8.84 13.50* 

 *28.98 15.46 66.71 16.36 79.93 الدرجة الكلية

  (Mykelbust, 1981.p.50)    0.001 <مستوى الداللة * 

أعداد عينة صدق مقياس التقدير واملتوسطات واالنحرافات املعيارية يف ) 6 (ويبني الجدول التايل رقم 

  .دراسة مايكل بست وجون يف البيئة األمريكية حسب متغري الجنس
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  )6(جدول رقم 

يكل بست وجون يف البيئة أعداد عينة صدق مقياس التقدير واملتوسطات واالنحرافات املعيارية يف دراسة ما

  .األمريكية حسب متغري الجنس

 )1038=ن(اإلناث )1138=ن(الذكور عدد أفراد العينة

 قيمة ت
 املتوسط املقاييس الفرعية

االنحراف 

 املعياري
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري

املقاييس اللفظية 

 )االستيعاب واللغة(
27.64 7.12 29.74 6.91 * 6.98 

اللفظية  املقاييس غري

املعرفة العامة، (

التناسق الحريك، 

السلوك الشخيص 

 )واالجتامعي

47.19 9.54 51.45 9.65 * 10.34 

 17.32 * 16.56 74.8316.6681.19الدرجة الكلية

    (Mykelbust, 1981.p.52)          0.001 <مستوى الداللة * 

   

  :ثبات املقياس يف البيئة األصلية - هـ

قياس من ثبات التقديرات ملجموعة من األطفال من مرحلة الروضة حتى الصف تم حساب ثبات امل

طفال بعد استثناء األطفال  994 طفال، وأعيد تطبيق املقياس بعد عام وكانت العينة  1250 السادس بلغ عددهم

  الجدد يف مرحلة الروضة، ويبني 
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ختبار يف دراسة مايكل بست عىل طلبة ثبات مقياس التقدير بطريقة إعادة اال ) 7 (الجـدول التايل رقم 

للفرق بني املتوسطني كانت جميعها ) ت(مرحلة الروضة، ويبني الجدول أن تقارب املتوسطات يف التطبيق وقيم 

وكانت متدنية لكنها ذات داللة، وفرست يف دليل املقياس عىل أساس أن قيمة ) ف(غري دالة، وحسبت قيم 

  . (Mykle bust, 1981)م املتوسطات الذي اختلف يف التطبيقنيالتباين يف التقديرات وليست بقي

   

  ) 7( جدول 

  ثبات مقياس التقدير بطريقة إعادة االختبار

  يف دراسة مايكل بست عىل طلبة مرحلة الروضة

مقياس 

 التقدير

 التطبيق الثاينالتطبيق األول

 )ف(قيمة  )ت(قيمة 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري
 املتوسط

 االنحراف

 املعياري

املقاييس 

 اللفظية
28.13 6.62 28.08 6.14 0.18 1.16  * 

املقاييس غري 

 اللفظية
49.27 9.52 49.19 9.10 0.20 1.09  * 

الدرجة 

 الكلية
77.40 16.14 77.27 15.24 0.38 2.25  * 

  (Mykelebust, 1981.p.30,57)          0.005 <مستوى الداللة * 
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  :قدير ملايكل بستإجراءات تطبيق مقياس الت -ز

يطلب من املعلمني واملعلامت تعبئة منوذج املقياس عىل اعتبار أنهم عىل علم بخصائص األطفال 

وقدراتهم ومشكالتهم التعليمية والتحصيلية والسلوكية، وذلك بوضع إشارة أمام البديل يف الفقرة التي تصف 

ن املقياس تشمل خمس صفات أو خمسة الطفل يف الجانب املطلوب أكرث من غريها، حيث أن كل فقرة م

بدائل، واملطلوب من املعلم اختيار بديل واحد من هذه البدائل، وأن البدائل ضمن املقياس الفرعي الواحد 

، 1 واألدىن الدرجة 5 متدرجة من أعىل تقدير للصفة أو الخاصية إىل أدناه، بحيث يعطي التقدير األعىل الدرجة

ىل كل مقياس فرعي وكل جانب من الجوانب الخمسة املذكورة التي يتألف منها وتحسب الدرجات يف النهاية ع

  .  (Mykel pust,1981) املقياس الكيل

   

  :إجراءات تصحيح مقياس التقدير ملايكل بست -ح

يقوم املعلمون واملعلامت باختيار بديل واحد من البدائل الخمسة، فقد تم تدريج البدائل لفقرات مقياس 

عن نقطة  3 ، وتعرب الدرجة1 وأدناها الدرجة 5  بخمسة مستويات تأخذ أعالها الدرجة 120 االتقدير وعدده

الفصل بني حاالت السواء وحاالت صعوبات التعلم وتشري هذه الدرجة إىل انخفاض مستوى تحصيل الطفل 

التعلم،  إىل احتامل صعوبة يف 2و 1  والحاجة إىل املزيد من التقييم والدراسة، وبذلك تشري الدرجتان

املقاييس اللفظية (إىل احتامالت السواء، وتجمع الدرجات عىل جميع املقاييس الفرعية  5و 4 والدرجتان

ويشري دليل املقياس إىل اعتبار املعايري التالية ممثلة لحاالت , للحصول عىل الدرجة الكلية) املقاييس غري اللفظية

  :صعوبات التعلم

  20  أقل من درجات املقاييس اللفظية        -
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  40 درجات املقاييس غري اللفظية أقل من        -

  23P. (Myklebust,1981(   .65  الدرجة الكلية عىل املقياس أقل من        -

  :السلوكية التي يتم تقديرها يف مقياس مايكل بست الخصائص         •

التي تم الحصول عليها من دراسات أخرى، من خالل النتائج اإلحصائية املقدمة يف دليل املقياس األصيل والنتائج 

التي تم اختيارها تتضمن السامت التي ميكن أن يالحظها املعلمون والتي ترتبط    يتضح أن الخصائص السلوكية الخمسة

  -:ارتباطاً وثيقاً بتحديد األطفال الذين يعانون من صعوبات معينة يف عملية التعلم وهي كام ييل 

   

  :الذاكرةاالستيعاب السمعي و  -1

فالعمليات اإلدراكية السمعية هي عمليات أساسية يف اكتساب اللغة، وألن االضطرابات السمعية البرصية 

تكون مالحظة حتى يف املراحل املبكرة من العمر، فإن النجاح يف التعلم السمعي يعترب املنطقة األساسية 

  .كادميي لدى األطفالللتقييم،وهذه العمليات غالباً ما تكون األساس يف القصور األ 

وعند تقدير االستيعاب السمعي والذاكرة، يكون من املفيد إدراك أن السمع والبرص حواس تتعلق 

باملسافة، وبالتايل فهي تتيح الحصول عىل معلومات من مصدر بعيد، والسمع له أهميته الخاصة يف هذا 

ريال بحيث يستطيع الفرد استقبال الخصوص، فعىل عكس اإلبصار، فإن السمع متعدد الجهات، يعمل كإي

  .املؤثرات بشكل عفوي ومن جميع االتجاهات

والقدرة عىل السمع ال تعني بالرضورة أن الطفل يستطيع استخدام قدرته السمعية يف عملية التعلم متاماً 

ن أن كام ميلك بعض األطفال القدرة عىل اإلبصار، ولكنهم يفتقدون القدرة عىل املشاهدة، فإن البعض ميك

  يسمع، دون أن
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وألن االستفادة من املعلومات السمعية يعترب أمراً هاماً للتعليم املدريس، فقد ركز مايكل , ينصت ويستوعب 

بست عىل أهمية تقييمها عند تعريف األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، ويتضمن هذا البعد ثالثة 

  :أنواع من القدرات هي 

االستيعاب هو أول درجات تحصيل اللغة املسموعة ، فاألطفال يفهمون قبل أن  :لامتاستيعاب معاين الك   -

يتكلمون، واكتساب معاين الكلامت هو املرحلة األكرث أهمية يف كل عمليات تعلم اللغات، وهي مرحلة 

 هامة ليس فقط بالنسبة الكتساب اللغة املسموعة ولكن لالكتساب الطبيعي للغة املقروءة واملكتوبة،

وعند تقييم القدرة عىل فهم الكلامت، نحن ال نركز بشكل مبارش عىل ما إذا كان الطفل يستطيع أن 

  .يسمع أو ينصت، ولكن عىل ما إذا كان يستطيع فهم الكلامت

استيعاب املعلومات الشفهية يتضمن عمليات إدراكية سمعية أكرث تعقيداً مقارنًة بفهم  :إتباع التعليامت   -

ردة، حيث يختلف استيعاب الجمل عن استيعاب الكلامت يف داخل الفصل، عادًة ما توجه الكلامت املف

املعلومات الشفوية ال إىل فرد واحد ولكن إىل مجموعة كاملة، وبالتايل يجب أن يكون الطفل قادراً عىل 

  .كيز الشديداختيار التعليامت املوجهة إليه من املعلومات املتشابكة التي تشتت االنتباه وتستلزم الرت 

استيعاب املناقشات داخل الفصل تتضمن مستوى أعىل من اللغة السمعية   : الصفية  استيعاب املناقشات   -

للمعرفة اإلدراكية مقارنًة باتباع التعليامت، حيث أن التعليامت عادًة ما يوجهها معلم يتحدث بطالقة، 

املناقشة داخل الفصل تتضمن متحدثني  وينطق بشكل جيد، ويحاول الحفاظ عىل انتباه األطفال، ولكن

  كثريين، بعضهم قد ال يكون يتحدث بوضوح، وقد يكون الكالم
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صادراً من نواحي متفرقة من الفصل، ويف ظل هذه الظروف فإن األطفال ذوي قدرات االستيعاب السمعي  

وبعضهم لن املحدودة سوف يجدون صعوبة، أو استحالة يف استيعاب املناقشة التي تدور حولهم، 

، )من بني األصوات واألنشطة التي تدور حوله(يستطيع التقاط أهم الجمل التي تخص النقاش الصفي 

كام أن املناقشة تتحول عىل نحو رسيع، وتتباين درجة تعقيد الجمل، والرتكيبات اللغوية، والتلميحات 

ال يفقدون االهتامم باملناقشة، بحيث يعجز الطفل عن التقاط املعاين، ويالحظ املعلمون أن هؤالء األطف

  .وينعزلون بأنفسهم

اضطرابات الذاكرة السمعية شائعة بني األطفال الذين يعانون من صعوبات  :املعلومات بذاكرة االحتفاظ   -

التعلم، وهي مسئولة عن العديد من أوجه القصور لديهم، وهناك عدة أنواع من هذه االضطرابات، 

 القدرة عىل تخزين املعلومات، أو قد يكون قادراً عىل تخزين فالطفل قد يكون لديه ضعف يف

املعلومات ولكنه ينساها برسعة، وطفل آخر قد يواجه صعوبات يف تخزين املعلومات، ولكنه ال يستطيع 

أو غريها من الكلامت، ولكن عندما يعطى الكلمة من خالل سؤال، فإنه سوف يعرف عىل   تذكر األسامء

  .صحيحة أم ال، إن لديه إدراك بدون تذكر الفور ما إذا كانت

   

  :اللغــة املنطوقـة -2

واالستخدام التعبريي    مالحظة وتحليل لغة حديث الطفل لها أهميتها بالنسبة للتشخيص والعالج

للكلامت يرتبط ارتباطاً مبارشا ًباالستيعاب، فالشخص ال يتحدث إال إذا فهم، ومع ذلك فهناك فرق بني اللغة 

  ة املستقبلة، واللغة املسموعة املعربة، فالطفل قد يكون طبيعياً بالنسبة لالستيعاب، ولكنه محدود املسموع
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القدرات بالنسبة الستخدام اللغة املنطوقة، والحالة املسئولة عن هذا النوع من اإلعاقة التعليمية تسمى فقدان 

يف مقياس التقدير ملايكل بست، حيث يهدف  القدرة عىل التعبري بالكالم، واضطرابات النطق مل يتم تضمينها

املقياس إىل تقييم استخدام الطفل للغة املنطوقة، وليس قدرته عىل النطق يف حد ذاتها، وحيث أن البنود 

  :الخمسة التي تكون هذا الجزء من املقياس تتعلق بلغة التعبري، وليس بالتحدث يف حد ذاته وهي

الدقة وعدم الدقة يف استخدام املفردات التي يعرب بها الطفل عن نفسه، تشري املفردات إىل  :املفــردات   -

بعض األطفال يستخدمون كامً متنوعاً من الكلامت، التي متنحهم مجموعة من التعبريات، بينام البعض 

اآلخر، يكونون قادرين عىل استخدام عدد محدود فقط من املفردات، واألطفال يكتسبون اللغة بشكل 

وكلام زادت , سامء يتم اكتسابها أوالً، ثم تتبعها األفعال، والصفات، والضامئر والظروففاأل . نظامي

  .معرفتنا بتطور استخدام اللغة، كلام أصبحنا أكرث قدرة عىل تقييم مفردات الطفل

فإن بعض األطفال قد ينطقون . التعبري باللغة الشفوية ميكن أن يكون قارصاً من عدة وجوده :القواعـــد   -

جمالً غري صحيحة بالنسبة للقواعد، عىل الرغم من االستيعاب الجيد، واكتساب عدد وافر من املفردات 

واألداء الجيد يف التعبري غري اللفظي، وتحت مسمى القواعد ميكننا تضمني هؤالء الذين يفهمون ما 

ن جمالً بتكوين يسمعونه، ويستخدمون كلامت مفردة وعبارات غري مكتملة، ولكنهم ال يستطيعون تكوي

" فقدان القدرة عىل الرتكيب اللغوي للكالم"لغوي سليم، هذه الحالة والتي عادة ما يطلق عليها اصطالح 

  وهو نوع من صعوبات التعلم، هؤالء األطفال قد يتعلمون بشكل جيد يف
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تيب الصحيح النواحي األخرى، ولكنهم عند التعبري عن أنفسهم يقومون بحذف بعض الكلامت، تغيري الرت  

للجمل، استخدام أزمنة غري مناسبة، وغريها من األخطاء اللغوية، وذلك يف السن الذي تكون فيه هذه 

  .املهارة قد تم إتقانها بالنسبة لألطفال العاديني

إن االستخدام الطبيعي للغة املنطوقة يفرتض قدرة الفرد عىل اسرتجاع الكلامت من قامئة  :تذكـر الكلامت   -

ات املخزنة لديه بحيث يستطيع استخدامها للتعبري عن نفسه عىل نحو فعال، العديد من األطفال املفرد

يعانون من اضطرابات إدراكية تتداخل مع هذه العملية، وألن اضطراب الذاكرة يعترب نوعاً من صعوبات 

عني، ينعكس يف تذكر التعلم، وعىل الرغم من أن الحالة تتضمن الذاكرة، إال أنها ترتكز عادًة عىل قصور م

فالطفل يبحث عن الكلمة ". فقدان القدرة عىل نطق األسامء"األسامء، و يطلق عىل هذه الحالة اسم 

بشكل واعي، ويحاول تذكرها، ويدركها فور عرضها عليه، فهو طفل يعرف الكلمة التي يرغب يف 

  .زنةاستخدامها، ولكنه ال يستطيع استحضارها إىل ذهنه من بني الكلامت املخ

عند تقييم القدرة عىل رواية أو رسد القصص، يجب أن يكون الرتكيز عىل كفاءة الطفل يف  :رسد القصص   -

يف أن املهمة ال " بناء األفكار"وهذه املهارة تختلف عن   رواية ما يروي، وما تم قراءته له، أو روايته له،

، ولكن ما يتم التعبري عنه يجب أن يكون تتطلب التكوين الذايت لألفكار، فالطفل يروي القصة بكلامته

نفس القصة، وليس شيئاً غريباً عنها، وعند القيام بذلك، يجب عىل املمتحن أن يالحظ استخدام الطفل 

  .إلمكانيات التذكر، التنظيم، التناسق، وتطور القصة منذ البداية ووصوالً للنهاية
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عانون من صعوبات التعلم، مام ينعكس يف شكل وأحيانا تصعب هذه املهمة بالنسبة لألطفال الذين ي

أفكار غري مرتابطة، وأحداث دخيلة وترتيب سيئ للرواية، وتسلسل القراءة من بدايتها إىل نهايتها يظهر القليل 

  .من اإلدراك للعالقات بني الحقائق املتضمنة يف القصة

ييم قدرة الطفل عىل متييز ما يجب التعبري عنه، أما بالنسبة لبناء األفكار، فإن الهدف يكون تق :بناء األفكار   -

هذه القدرة يتم مالحظتها عندما يطلب من الطفل التحدث عن موضوع معني، مثل تكوين بستان 

داخل املنزل، حادثة وقعت أمامه، أو لعبة كرة شارك فيها، حيث التحدث عن خربات الحياة اليومية 

  .لقايئيتطلب قدرة الطفل عىل تنظيم أفكاره بشكل ت

والغرض من هذا البند ليس التقييم املبارش للغة املنطوقة، ولكنه كيفية وصول الطفل إىل ما يريد روايته، 

ومدى كفاءته يف فعل ذلك، مبعنى تقييم إىل أي مدى يستطيع الطفل التعبري عن الحقائق املالمئة والوصول 

  .بشكل منطقي إىل املعنى الجوهري يف التجربة التي يرويها

   

  :املعرفة العامة -3

إىل القدرات عىل متييز البيئة املحيطة بالفرد، والتي توضح للشخص كيفية االنتقال من مكان إىل   وتشري

  .آخر، وكيفية الحكم عىل الوقت واالتجاه

، ولكنه يرتكز )األبواب، نافورات املياه، األقفال(هذا النوع من صعوبات التعلم ال يتضمن إدراك األشياء 

لعالقة بني هذه األشياء والتي ال يستطيع الطفل إدراكها بشكل طبيعي، حيث ال يتم استيعاب معنى عىل ا

  األشياء يف البيئة املحيطة، وال تصبح مألوفة كالعالمات املميزة، وال ميكن إدراكها كمؤرشات للمكان املحيط 
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  :ئة املحيطة وتشمل عىلبالفرد، ويف هذه الحالة ال تتحقق األلفة والتعايش بني الفرد والبي

هذا النوع من صعوبات التعلم يجعل الطفل فاقداً لقدرته عىل اإلحساس السليم  :الحكم عىل الوقت   -

بالوقت، حيث يصبح عاجزاً عن تقدير معنى مدة وترتيب وتتابع األحداث، وهو يف هذه الحالة يفتقد 

قت من حدث إىل آخر، واالستمرار باعتباره اإلحساس الشخيص باالستمرار الزمني، مبعنى أن انتقال الو 

طول ألحداث معينة، هذا النوع من صعوبات التعلم يأخذ عدة أشكال، فعىل الرغم من أن األطفال 

الذين يعانون من هذا النوع من صعوبات التعلم يستطيعون قراءة األعداد، فإن بعضهم ال يستطيع 

يعرف أيام األسبوع، وشهور السنة وحتى املواسم معرفة الوقت من خالل النظر للساعة، وبعضهم ال 

، "بعد برهة"، "انتظر دقيقة"املختلفة يف العام الواحد، إنهم عادًة ال يستوعبون معنى عبارات مثل 

، إن افتقاد القدرة عىل تقييم الوقت كخربة ذاتية يجعل "األسبوع القادم"، أو "غداً "، "عندما يعود بابا"

طفال إدراك معنى االنتظام، أو معنى التحضري لشئ ما، أو وضع جدول للقيام من الصعب عىل هؤالء األ 

بعمل ما، حيث يتم تقييم القدرة عىل الحكم عىل الزمان عىل أساس التقدير الدقيق للفرتات الزمنية، 

خاصة يف عالقتها باالنتظام، وتعتمد التقديرات عىل مدى فهم الطفل ملعنى إنهاء عمله يف فرتة زمنية 

  .ددةمح

التوجه املكاين يرتبط مبهارة الطفل يف إدراك العالمات املكانية املميزة يف البيئة املحيطة به،  :التوجـه املكاين   -

والتي متكنه من معرفة مكانه وكيفية االنتقال من مكان إىل آخر، وعندما يصاب الطفل بهذا النوع من 

  صعوبات التعلم، 
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 يعرف طريق العودة إىل بيته رغم أنه يذهب من نفس الطريق كل يوم، وقد فإنه عادًة ما يبدو كالتائه، ال

يعرب عن ارتباكه داخل منزله، ومدرسته، ويف الحي الذي يسكن فيه، فقد يجلس عىل مقعد خطأ داخل 

  .الفصل، ويبدو مرتبكاً، ويسأل مراراً وتكراراً عن املكان الذي يجب عليه أن يجلس فيه

يعترب الحكم عىل العالقات جانباً هاماً من جوانب التعلم، فاألطفال يتعلمون عىل  :اتالحكم عىل العالق   -

نحو تدريجي إدراك العالقة بني الكبري والصغري، البعيد والقريب، الخفيف والثقيل، والقصري والطويل، 

  .الحكم عىل الحجم، املسافة، الوزن، االرتفاع، الحرارة والعديد من الصفات األخرى

الشامل ـ (أحياناً يعجز األطفال عن متييز اليمني من اليسار وتتبع اتجاهات البوصلة  :عرفـة االتجاهاتم   -

،فهم مصابون أيضاً بنوع من اضطرابات التوجه، والتي كثرياً ما لوحظت عىل )الجنوب ـ الرشق ـ الغرب

نواع األخرى من صعوبات الكبار املصابني باضطرابات الجهاز العصبي املركزي، وكام هو بالنسبة لأل 

  .التعلم، فإنها تحدث نتيجة اإلصابة بحادث أو مرض أو نتيجة لنوع من أعراض شذوذ النمو

   

  :التناسق الحــريك -4

لقد تم إلقاء الضوء عىل اضطراب التناسق الحريك باعتبارها سمة مميزة لألطفال الذين يعانون من 

اه عىل مثل هذا السلوك، فإنه عند وضع مقياس التقدير، جاءت صعوبات التعلم، وعىل الرغم من تركيز االنتب

نتائج البحث لتسفر عن أن هذه اإلعاقة كانت األقل متييزاً بني السلوكيات الخمسة التي يقيمها املقياس، ومع 

 ذلك فإن األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يظهر لديهم أحياناً نوٌع من اضطراب التناسق الحريك، مام

  .يتوجب عىل املدرسني مالحظته وتقريره
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وقد يتم مالحظة اضطرابات التناسق الحريك من خالل عجز الطفل عن التقاط القلم، قصور الرباعة 

اليدوية، أو التخبط أثناء امليش، هذه األشكال من عدم االتساق قد يتم مالحظتها بشكل واضح أثناء الجري، 

، امليش، الضغط عىل املفاتيح، الكتابة، املضغ، أو لعب األلعاب مثل كرة القفز، التسلق، الحجل، الرمي، الركل

  -:السلة والقدم، ويتضمن هذا البعد عىل

التناسق الحريك العام يشري إىل كيفية استخدام الطفل ليديه وذراعيه ورجليه يف  .التناسق الحريك العام   -

وهادفة، عادًة ما تتطلب تضافر كل أجزاء  األداء الحريك، حيث يضم النظم الحركية يف حركات متسقة

الجسد، وإذا كان الطفل يعاين من اضطراب يف االتساق العام، فإنه سوف يبدو مرتبكاً، مرتدداً، أخرق، أو 

تصدر عنه حركات وارتعاشات عند القيام بأي مهمة محددة، هذه الحالة من عدم االتساق تظهر عند 

  .الجري، الوثب، امليش أو القذف

ضعف التوازن الجسمي ميثل نوعاً من االضطرابات الحركية، فالطفل ال يستطيع  : التـوازن الجسمي   -

الحفاظ عىل الوضع املنتصب أثناء الوقوف وعادة ما يتأرجح بدون داعي، وعادًة ال يستطيع الحفاظ عىل 

لهذا الطفل خشية توازنه من خالل التأقلم مع درجة الجاذبية، ويكون الوضع القائم صعباً بالنسبة 

حتى يف وضع الجلوس نجد أن هذا , السقوط عىل األرض، كام يكون الطفل بطيئاً يف استعادة توازنه

  .الطفل قد يفقد توازنه أيضاً، ساقطاً إىل األمام أو الخلف

حركات اليدين واألصابع ميكن مالحظتها بسهولة وعادًة ما تقدم معلومات مفيدة  :املهارات اليدوية   -

حديد صعوبات التعلم، حيث ضعف القدرة عىل استخدام األصابع أمراً شائعاً وميكن مالحظته من لت

  خالل محاوالت الطفل
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ويف الحركات التي تحتاج إىل , لضغط األزرار، الربط، الكتابة، القطع باملقص، والعديد من األفعال املشابهة 

  .اإلمساك باألشياء وتحريكها

  :تامعيالسلوك الشخيص واالج -5

يعاين العديد من األطفال ذوي صعوبات التعلم من اضطرابات السلوك الشخيص االجتامعي، حيث يكون 

بعضهم مفرط الحركة، والبعض اآلخر غري منتبه، مفرط النشاط، سهل االستثارة، منفلت االنفعاالت، أو مثابر، 

يعانون من صعوبات التعلم، ولكن ألنها  عىل أن هذه االضطرابات السلوكية ال نجدها عند جميع األطفال الذين

  .شائعة لدى هؤالء األطفال، فلزم تقييمها

فعند تقييم السلوك الشخيص االجتامعي يجب أن نتذكر أن بعض األطفال ال ميكنهم مشاركة خرباتهم 

ل اليومية بسهولة، حيث ميكن أن تكون استجاباتهم غري مالمئة، وتظهر ضعف التحكم يف الذات أو رد الفع

  - :العنيف تجاه حدث عادي، ويتضمن هذا البعد عىل 

يعني العمل املشرتك، أداء املهام يف اتحاد مع اآلخرين إلنجاز هدف مشرتك، مثل هذا النشاط  :التعــاون   -

التعاوين غالباً ما يكون صعباً بالنسبة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، حيث درجة التوافق 

ون مستحيلة ألنهم ال يستطيعون منع استجاباتهم الجديدة، فقد يتكلمون يف غري دورهم، املطلوبة قد تك

  .ويكونون مشتتني لعجزهم عن فهم هدف أو معنى املشاركة مع جامعة

لقد حظيت اضطرابات االنتباه بكثري من االهتامم يف مجال أبحاث صعوبات التعلم،  :االنتبــاه والرتكيز   -

جانب من أمناط السلوك الشخيص واالجتامعي قد حظي مبثل هذا الرتكيز، وعادة ما  ورمبا ال يكون هناك

  يشار إىل هذه
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االضطرابات كمتالزمة قصور االنتباه، واضطرابات االنتباه لها أهميتها، ولكننا يجب أال نستنتج أنها ترتبط  

  .دامئاً بصعوبات التعلم

يز، ويعني التحكم اإلرادي وتوجيه الذهن، ويتضمن واالنتباه هو جانب من جوانب القدرة عىل الرتك

التعمد، التفكري والقدرة عىل تجاهل التشتيت عند االشرتاك يف نشاط معني، وهناك نوعان أساسيان من 

اضطرابات االنتباه األول هو التشتيت الداخيل وهو نوع من عدم االنتباه ويف هذه الحالة ال يستطيع األطفال 

ي ألنهم يشتتون أنفسهم بغري داعي نتيجة لعدم القدرة عىل التحكم يف مشاعرهم االنتباه بشكل طبيع

وأفكارهم الداخلية والنوع الثاين من أشكال عدم االنتباه يتمثل يف األطفال الذين يتشتتون دامئاً مبا يحدث 

هم يف حركة دامئة حولهم، فهم يستجيبون لألشياء املحيطة بهم ولحركات اآلخرين يف عشوائية واستمرارية، وتجد

  .معظم الوقت، وعادًة ما يكون مدى االنتباه لدى هؤالء األطفال قصري، وقدرتهم عىل الرتكيز محدودة

هناك سمة أساسية لألطفال الذين يتلقون تعليمهم بشكل طبيعي تتمثل يف قدرتهم عىل تنظيم  :التنظيــم   -

، متكاسلني، غري مرتبني، مهملني، أو عشوائيني، األحداث واألشياء يف إطار له معنى، فال تجدهم فوضويني

ويف املقابل نجد األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم عادًة ما يفتقدون القدرة عىل التخطيط حتى 

بالنسبة ألكرث الجوانب وضوحاً يف مهمة أو لعبة ما، وهم دامئاً يقومون بغري املتوقع وقدرتهم عىل 

خرين محدودة، فهم يجدون صعوبة يف تنظيم املتتابعات، وبالتايل فهم استنباط دالالت أفعال اآل 

يحتاجون إىل اقرتاحات وتوجيهات اآلخرين يف كل خطوة، وسلوكهم عادًة ما يبدو بال هدف، عريض، 

  .مرتجل
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ي األطفال من ذوي صعوبات التعلم قد يبالغون يف رد فعلهم تجاه أ  :الترصفات يف املواقف الجديدة           -

وعادًة ما يكون الشعور بالضغط . تغيري أو يف املواقف التي تكون غري متوقعة أو مفاجئة بالنسبة لهم

واإلرهاق شائعني بالنسبة لهؤالء األطفال، فعندما تتغري مواقف املهام االجتامعية، نجدهم يستجيبون 

ون مثرية بحد ذاتها تصبح بانفعال غري مربر، بل ومتطرف وبالنسبة لهم فإن املواقف الجديدة التي تك

مثرية للمشاكل وإن املبالغة يف رد الفعل شائعة بالنسبة لهؤالء األطفال ومن هنا يجب توجيه مراقبة 

  .دقيقة لسلوكياتهم أثناء الحفالت، الرحالت، عند وجود زوار، عندما يطلب منهم أداء عمل أمام الفصل

ما تدفع األطفال إىل الترصف بطريقة مختلفة، فإنهم قد ألن صعوبات التعلم عادًة  :التقبل االجتامعي   -

يقعون تحت طائلة نبذ باقي األطفال، ويف إطار عنرص القبول االجتامعي، يجب تقييم قدرة األطفال 

الذين يعانون من صعوبات التعلم عىل االرتباط اجتامعياً مع أقرانهم، وألن سلوك هؤالء األطفال غالباً ما 

  .ن زمالءهم قد يجدونهم غري ودودين، عدوانيني أو غري مطيعنييكون غري معتاد فإ

املسؤولية هي البند الذي يتم عىل أساسه تقييم األطفال بالنسبة لقدرتهم عىل االعتناء  :املسؤوليـة   -

، فاألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم " النضج االجتامعي"بأنفسهم، وعادًة ما يشار إليه مبصطلح 

معدالت تحت املتوسط بالنسبة لتطوير عادات العناية والرعاية للذات، حيث يصعب عليهم يحققون 

  تعلم تحمل املسؤولية، وبالتايل تتدىن قدرتهم عىل ارتداء مالبسهم 
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بأنفسهم، استخدام أدوات املائدة، تكوين سلوكيات حسنة، تحقيق مستوى من املسئولية يتيح لهم 

العناية بالذات، ويركز هذا البند عىل الكفاية الذاتية، مبعنى عدم رضورة االستقاللية أي القدرة عىل 

  .االعتامد عىل معاونة اآلخرين

فهم املقصود باملهام املختلفة، فهم معنى التعليامت التي يجب إتباعها، إنجاز الواجبات  :إنجاز الواجب   -

عوبات التعلم، حيث أنهم قد يعجزون عادًة ما تكون مسائل صعبة بالنسبة لألطفال الذين يعانون من ص

  .عن فهم معنى الواجب أو يخفقوا فيها ألن العمل بالنسبة لهم يتطلب مزيداً من الوقت والجهد

األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم قد يكونون عدميي املهارة، عاجزين عن   :اللباقـــة مع اآلخرين   -

ترب انعدام اللباقة قصوراً يف اإلدراك االجتامعي، وعجز عن تعلم إدراك رغبات واتجاهات زمالئهم، وقد اع

وامللمح األسايس لهذا الشكل من أشكال صعوبات التعلم . مدلوالت بعض الخربات غري اللفظية الشائعة

يتمثل يف العجز عن فهم التلميحات، حركات الجسد، االبتسامات، الضحك، البسامت املتكلفة، وتعبريات 

  .صدر عن هؤالء الذين يتعامل الطفل معهمالوجه التي ت
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  نتائج الدراسة         •

  :صعوبات التعلم   صدق الصورة الكويتية املعدلة ملقياس مايكل بست للتعرف عىل: أوالً

   
  :صدق املحكمني -1

صعوبات التعلم وعرضها عىل  عىل  قام الباحث بإعداد الصورة األولية ملقياس مايكل بست للتعرف

مجموعة من املحكمني املختصني مبجال علم النفس الرتبوي والرتبية الخاصة والقياس والتقويم من جامعة 

، باإلضافة إىل )قسم الرتبية الخاصة(الكويت وكلية الرتبية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

االحتياجات الخاصة، وبالتعاون مع وزارة  خرباء واختصايص صعوبات التعلم باملدارس واملراكز الخاصة بذوي

، من أجل مراجعتها من ناحية الصياغة اللغوية ومدى مالءمة الفقرات )إدارة القياس والتقويم الرتبوي(الرتبية 

ومناسبتها يف الكشف والتعرف املبديئ عىل الحاالت التي يشك بوجود صعوبات تعلم لديها، وعىل ضوء 

  .هم واألخذ بها تم صياغة الصورة النهائية للمقياسمالحظات املحكمني وتعديالت
   

  :الصدق التكويني  -2

) 25(عاديون، ) 25(طالب وطالبة، ) 50(لقد تم اختبار الصدق التكويني عىل عينة استطالعية مكونة من 

  :صعوبات تعلم، عن طريق استخراج مصفوفة االرتباط بني كل ما ييل

  .الذي تنتمي إليه بني كل فقرة واملقياس الجزيئ      -

  .بني كل مقياس جزيئ و املقياس الفرعي الذي ينتمي إليه      -

  .بني كل مقياس جزيئ و الدرجة الكلية للمقياس     -

كام أن    حيث تم التوصل إىل أن الفقرات كانت ذات داللة إحصائية يف عالقتها مع املقاييس الجزئية ، 

مقياس جزيئ و املقياس الفرعي الذي ينتمي إليه، و ذات داللة  العالقات كانت ذات داللة إحصائية بني كل

  :يوضح ذلك) 10(والجدول التايل رقم    كل مقياس جزيئ و الدرجة الكلية للمقياس   إحصائية أيضا بني
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  )10(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون بني الفقرات و املقاييس الجزئية

  جة الكلية للمقياسالجزئية و الفرعية والدر   وبني املقاييس

معامل ارتباط بني املقياس 
الجزيئ والدرجة الكلية 

 للمقياس

معامل ارتباط بني 
املقياس الجزيئ 
 واملقياس الفرعي

معامل االرتباط بني  املقياس الجزيئ
الفقرة واملقياس 

 الجزيئ

 الفقرة

0.749** 0.861** 
 )املقاييس اللفظية(

االستيعاب 
والذاكرة  السمعي

0.689** 1 
0.668** 2 
0.913** 3 
0.838** 4 

0.771** 0.911** 
 اللغة )املقاييس اللفظية(

0.832** 5 
0.813** 6 
0.805** 7 
0.755** 8 
0.76** 9 

0.861** 
0.84** 

املقاييس غري (
 )اللفظية

 املعرفة العامة

0.72** 10 
0.87** 11 
0.79** 12 
0.841** 13 

0.702** 
0.796** 

املقاييس غري (
 )اللفظية

 التناسق الحريك
0.897** 14 
0.924** 15 
0.881** 16 

0.857** 
0.897** 

املقاييس غري (
 )اللفظية

السلوك الشخيص 
 واالجتامعي

0.796** 17 
0.871** 18 
0.578** 19 
0.787** 20 
0.797** 21 
0.822** 22 
0.849** 23 
0.756** 24 

  )0.01(   ذات داللة إحصائية عند مستوى(**)  
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  :ثبات الصورة الكويتية املعدلة ملقياس مايكل بست للتعرف عيل صعوبات التعلم: ثانياً 

  :(Test retest) الثبات بطريقة إعادة االختبار         -1

منهم ذوي ) 25(منهم عاديون و) 25(طالب وطالبة، ) 50(حيث تم أخذ عينة استطالعية مؤلفة من 

صعوبات تعلم، وبعد أسبوعني تم إعادة تطبيق املقياس عىل نفس العينة مرة أخرى، واستخراج مصفوفة ارتباط 

إىل أن معامالت االرتباط ترتاوح بني    بريسون بني املقاييس الجزئية و الفرعية واملقياس ككل ،حيث تم التوصل

  ):11(تفعة تعكس ثبات املقياس وقد تم تلخيص النتائج يف الجدول التايل رقم، وهي قيم مر )0.879-0.944(

  )11(جدول رقم 

  معامل االرتباط بني االختبار وإعادته وفقاً للمقاييس الجزئية

  واملقاييس الفرعية واملقياس ككل 

املقياس معامل االرتباط بني االختبار وإعادته

 االستيعاب السمعي و الذاكرة **0.944

 اللغة **0.915

 املعرفة العامة **0.933

 التناسق الحريك **0.926

 السلوك الشخيص و االجتامعي **0.879

 املقاييس اللفظية **0.922

 املقاييس غري اللفظية **0.892

 املقياس الكيل **0.900

  )sig>0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى (**) 
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  ):كرونباخ ألفا(داخيل الثبات بطريقة االتساق ال         -2

لقد تم استخراج قيمة ألفا بالنسبة إىل املقاييس الفرعية والجزئية واملقياس ككل وذلك عىل العينة 

تعلم، حيث لوحظ ارتفاع قيمتها ألنها أعىل من ) 25(عاديون، و) 25(طالب وطالبة، ) 50(االستطالعية املؤلفة من 

يوضح   )12(قياس وفقا لطريقة االتساق الداخيل، والجدول التايل رقممام يعكس ثبات امل) 0.60(النسبة املقبولة 

  :قيم معامالت ألفا بالنسبة للمقاييس الجزئية و الفرعية و املقياس ككل

  ) 12( جدول رقم 

  قيم معامالت ألفا بالنسبة للمقاييس الجزئية

  والفرعية و املقياس ككل يف العينة االستطالعية

املقياس معامل ألفا
 االستيعاب السمعي و الذاكرة 0.787

اللغة 0.8488
املعرفة العامة 0.8187
 التناسق الحريك 0.8763
 السلوك الشخيص و االجتامعي 0.9103
 املقاييس اللفظية 86830.
 املقاييس غري اللفظية 92480.
 املقياس الكيل 0.9383

   

واملقياس ككل وذلك عىل عينة       زئية و الفرعيةكام تم استخراج معامالت ألفا بالنسبة إىل املقاييس الج

   طالب وطالبة،) 517(التقنني املؤلفة من 
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) 0.60(صعوبات تعلم، حيث لوحظ ارتفاع قيمتها كونها أعىل من النسبة املقبولة ) 200(عاديون و)  317(

وضح قيم معامالت ألفا ي) 13(مام يعكس ثبات املقياس وفقا لطريقة االتساق الداخيل، والجدول التايل رقم 

  :بالنسبة للمقاييس الجزئية والفرعية و املقياس ككل

  ) 13( جدول رقم 

  قيم معامالت ألفا بالنسبة للمقاييس الجزئية

  والفرعية واملقياس ككل يف عينة التقنني

املقياس معامل ألفا

االستيعاب السمعي والذاكرة 0.8273
اللغة 0.8769
املعرفة العامة 0.7876
 التناسق الحريك 0.8607
 السلوك الشخيص واالجتامعي 0.9258
 املقاييس اللفظية 0.9133
 املقاييس غري اللفظية 0.9389
 املقياس الكيل 0.957

  :استخراج دالالت فاعلية الفقرات للمقياس يف البيئة الكويتية: ثالثا

اعلية فقرات املقياس يف البيئة الكويتية، الستخراج ف) (Chi- squareلقد تم االعتامد عىل اختبار مربع كاي

حيث تم استخراج قيمة كاي بالنسبة إىل فقرات املقياس باإلضافة إىل املقاييس الجزئية واملقاييس الفرعية 

املعنوية بالنسبة لفقرات يوضح قيمة كاي املحسوبة و مستوى ) 14(والجدول التايل رقم وللمقياس ككل،

  :املقياس
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  ) 14(جدول رقم 

  قيمة كاي املحسوبة ومستوى املعنوية بالنسبة لفقرات املقياس

قيمة كاي املحسوبة درجات الحرية مستوى املعنوية  الفقرة

0.000** 4 322.751 1 

0.000** 4 264.677 2 

0.000** 4 151.311 3 

0.000** 4 195.177 4 

0.000** 4 255.408 5 

0.000** 4 290.398 6 

0.000** 4 191.366 7 

0.000** 4 212.662 8 

0.000** 4 321.733 9 

0.000** 4 131.017 10 

0.000** 4 331.114 11 

0.000** 4 281.404 12 

0.000** 4 154.833 13 

0.000** 4 215.524 14 

0.000** 4 195.047 15 

0.000** 4 135.534 16 

0.000** 4 127.536 17 

0.000** 4 186.578 18 

0.000** 4 222.526 19 

0.000** 4 266.511 20 

0.000** 4 246.762 21 

0.000** 4 208.406 22 

0.000** 4 247.323 23 

0.000** 4 253.397 24 

  )sig>0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى (**) 
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 أما بالنسبة إىل املقاييس الجزئية والفرعية واملقياس ككل فقد تم تلخيص نتائج اختبار مربع كاي يف

  ):15(الجدول التايل رقم 

   

  )15( جدول رقم 

  قيمة كاي املحسوبة ومستوى املعنوية

  بالنسبة للمقاييس الجزئية والفرعية واملقياس ككل

قيمة كاي املحسوبة درجات الحرية مستوى املعنوية  املقياس

السمعي والذاكرة االستيعاب 324.016 17 **0.000
0.000** 20 333.602  اللغة
0.000** 16 327.443  املعرفة العامة
0.000** 13 360.667  التناسق الحريك
0.000** 31 290.18  السلوك الشخيص واالجتامعي
0.000** 34 330.921  املقاييس اللفظية
0.000** 51 253.948  املقاييس غري اللفظية
0.000** 81 318.702  املقياس الكيل

  )sig>0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى (**) 
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  :استخراج املعايري للمقياس عىل البيئة الكويتية: رابعا

طالبا ) 517(قام الباحث باستخراج الدرجات التائية املقابلة للدرجات الخام يف عينة التقنني و التي بلغت 

  :و طالبة يف كل من 

  االستيعاب السمعي و الذاكرة     -1

  اللغة     -2

  املعرفة العامة     -3

  لتناسق الحريكا     -4

  السلوك الشخيص و االجتامعي     -5

  الدرجة الكلية للمقياس     -6

املتوسطات و االنحرافات املعيارية لعينة التقنني التي اعتمد عليها حساب ) 16(ويوضح الجدول التايل رقم 

  ).22،21،20،19،18،17(  الدرجة التائية والتي تم توضيحها يف الجداول رقم

  )16( جدول رقم 

  املتوسطات الحسابية و االنحرافات املعيارية للدرجات الخام للطالب

  يف عينة التقنني عىل مقياس مايكل بست و أبعاده الخمسة

 املقياس
 عينة التقنني

)517= ن( 
  عاديون

 )317= ن ( 
  صعوبات تعلم

 )200= ن ( 
 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسطاالنحرافاملتوسط

 2.10 8.35 10.303.2211.553.20ي والذاكرةاالستيعاب السمع
 2.65 10.38 12.343.8913.584.03 اللغة

 2.17 9.84 11.523.1312.593.18 املعرفة العامة
 2.56 8.67 9.672.7410.312.66 التناسق الحريك

 4.72 21.05 24.126.4726.056.68السلوك الشخيص واالجتامعي
 9.46 58.3 67.9216.827417.61 املقياس الكيل
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  )17( جدول رقم 

من ) االستيعاب السمعي والذاكرة(الدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف عينة التقنني عىل البعد األول 

  املقياس

النسبة املئويةالتكرارالدرجة التائية
30.0040.8
34.00173.3
37.00305.8
40.005410.4
43.005811.2
46.007213.9
49.005811.2
52.00519.9
55.00519.9
58.00356.8
61.00295.6
65.00142.7
68.00214.1
71.0061.2
74.0061.2
77.0030.6
80.0051.0

30.6ال إجابة
517100املجموع
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  )18( جدول رقم 

  ة التقننيالدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف عين

  من املقياس) اللغة(عىل البعد الثاين 

 النسبة املئويةالتكرارالدرجة التائية
31.0061.2
34.00122.3
36.00346.6
39.00387.4
41.00367.0
44.005610.8
47.005711.0
49.00428.1
52.00479.1
54.00387.4
57.006212.0
59.00244.6
62.00112.1
65.00173.3
67.0071.4
70.0081.5
72.00122.3
75.0061.2
77.0010.2
83.0030.6

517100املجموع
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  )19( جدول رقم 

  الدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف عينة التقنني

  من املقياس) املعرفة العامة(عىل البعد الثالث 

 النسبة املئويةالتكرارالدرجة التائية
26.0020.4 
29.0010.2 
32.00122.3 
36.00295.6 
39.00407.7 
42.005711.0
45.007113.7
48.005911.4
51.007915.3
55.00519.9 
58.00203.9 
61.00326.2 
64.00224.3 
67.00183.5 
71.00101.9 
74.0081.5 
77.0061.2 

 517100جموعامل
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  )20( جدول رقم 

  من املقياس) التناسق الحريك(  الدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف عينة التقنني عىل البعد الرابع

 النسبة املئويةالتكرارالدرجة التائية
26.0010.2 
29.00101.9 
33.00101.9 
37.005711.0 
40.00387.4 
44.00428.1 
48.0012023.2 
51.005510.6 
55.00448.5 
58.006111.8 
62.00234.4 
66.00183.5 
69.00387.4 

 517100املجموع
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  )21( جدول رقم 
  الدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف عينة التقنني

  من املقياس) السلوك الشخيص واالجتامعي(عىل البعد الخامس 
 النسبة املئويةارالتكر الدرجة التائية

27.0020.4 
28.0020.4 
31.0020.4 
33.00101.9 
34.00112.1 
36.0091.7 
37.00173.3 
39.00163.1 
41.00305.8 
42.00285.4 
44.00489.3 
45.00336.4 
47.00254.8 
48.00183.5 
50.00479.1 
51.00214.1 
53.00316.0 
54.00305.8 
56.00122.3 
58.00173.3 
59.00142.7 
61.00193.7 
62.00173.3 
64.00101.9 
65.0061.2 
67.0071.4 
68.0081.5 
70.0051.0 
71.00112.1 
73.0040.8 
75.0071.4 

 517100املجموع
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  )22(جدول رقم 

  ينة التقننيالدرجات التائية لدرجات املفحوصني يف ع

  عىل الدرجة الكلية للمقياس

 النسبة املئويةالتكرارالدرجة التائية
32.0020.4 
33.0061.2 
34.0030.6 
35.00112.1 
36.0051.0 
37.0091.7 
38.00122.3 
39.00234.4 
40.00142.7 
41.00183.5 
42.00254.8 
43.0091.7 
44.00203.9 
45.00377.2 
46.00377.2 
47.00122.3 
48.00214.1 
49.00265.0 
50.0051.0 
51.00214.1 
52.00346.6 
53.00112.1 
54.00173.3 
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55.00132.5 
56.00112.1 
57.0071.4 
58.00101.9 
59.0030.6 
60.00112.1 
61.0071.4 
62.0061.2 
63.0091.7 
64.0071.4 
65.0061.2 
66.0040.8 
67.0081.5 
68.0081.5 
69.0020.4 
70.0051.0 
71.0091.7 
72.0010.2 
74.0040.8 
75.0020.4 
77.0010.2 
79.0020.4 
81.0030.6 

 517100املجموع
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  :تفسري الدرجات

ب عيل املقياس وعيل كل بعد من أبعاده الخمسه بناء عيل عدد تتفاوت الدرجات التي يحصل عليها الطال

  :فقراته عيل النحو التايل 

  20 - 4 من      :البعد األول 

  25 – 5 من      :البعد التاين 

  20  – 4 من     :البعد الثالث 

  15 -3 من      :البعد الرابع 

  40 -8 من   :البعد الخامس 

  120- 24 من   :الدرجه الكليه 

خصوص الدرجة الفاصلة التي سيحكم يف ضوئها ما إذا كان لدى الطالب صعوبة يف التعلم أم ال، فقد أما ب

تم تحديد الدرجة التي تقع عند انحراف معياري واحد دون متوسط درجات الطالب يف عينة التقنني فام دون 

دون هي الدرجة الفاصلة للتعرف فام ) 40(مؤرشاً عىل صعوبة التعلم املحتمله، فعىل ذلك تكون الدرجة التائية 

  .عىل صعوبة التعلم

  .إيل عدم وجود صعوبة التعلم املحتمله )  40 (بينام تشري درجات الطالب األعيل من الدرجه التائيه 
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  قامئة املراجع

   

ية، إدارة التخطيط واملعلومات، وزارة الرتب" اإلحصائية العامة للتعليم لدولة الكويت): "2005(ــــــ       .1

  .الكويت

دليل املعلم لتشخيص صعوبات التعلم النامئية واألكادميية لدى تالميذ املرحلة ): "1999(الزراد، فيصل   .2

  .، بريوت ، دار النفائس"االبتدائية

دراسة تطوير اختبار لتشخيص صعوبات التعلم لدى التالميذ األردنيني يف املرحلة "، )1988(سامل، يارس   .3

  .15 ، املجلد  8 ، العدد)الرتبية والرتبية الرياضية: العلوم اإلنسانية(مجلة دراسات ، "االبتدائية

صعوبات القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة الكويت، دراسة ): "2002(عبدالرؤوف، فتحية   .4

  .، قطاع املناهج والبحوث ، وزارة الرتبية ، الكويت"مسحية

، دار الوفاء "الصعوبات الخاصة يف التعلم، األسس النظرية والتشخيصية): "2003(عبدالوهاب، عبدالنارص   .5

  .للطباعة والنرش ، املنصورة ، الطبعة األوىل

  .، دار وائل للنرش، عامن ، الطبعة األوىل"بطء التعلم وصعوباته): "2000(، عمر وآخرون، الـلـه نرص      .6
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  عزيزيت املعلمة/ عزيزي املعلم     •

   

يهدف املقياس إيل الكشف والتعرف املبديئ عيل الحاالت التي يشك بوجود صعوبة التعلم املحتملة لديها 

  .ترشة عادة بني األفراد ذوي صعوبات التعلممن بني صفوف املتعلمني وفقا لقامئة من الخصائص السلوكية املن

لذا يرجى قراءة جميع الفقرات بتأين ودقة يف تحديد مدي انطباقها عيل املتعلم، ومن ثم تعبئة املقياس 

  .بوضع إشارة أمام البديل يف الفقرة التي تصف املتعلم يف الجانب املطلوب أكرث عن غريها)  1 (يف امللحق رقم 

تيار بديل واحد من بني البدائل الخمسة املتدرجة من أعيل الصفة أو الخاصية إيل مبعني آخر يطلب اخ

، وتحسب الدرجات بالنهاية عيل كل )  1  (واألدىن الدرجة )   5 (أدناه ، بحيث يعطي التقدير األعىل الدرجة 

اص مبفتاح التصحيح الخ)  2 (مقياس فرعي وتجمع للحصول عيل الدرجة الخام للمتعلم ملقارنتها يف امللحق رقم 

  .للمقياس
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  ):1(ملحق رقم 

  مقياس مايكل بست لتشخيص صعوبات التعلم          •

  جويعد عيد الرشيف/ إعداد وتقنني

الطالبة الذي / من خالل مالحظتك وتقديرك لسلوكيات الطالب : االستيعاب السمعي والذاكرة: أوالً 

  :أمامك، هل ترى أنه من ناحية

 :الكلامتفهم معاين 

 

  .قدرة الطالب عىل الفهم ملعاين الكلامت بشكل عام ضعيفة جداً ) 1

  .يواجه صعوبة يف فهم بعض الكلامت) 2

  .يفهم معاين الكلامت املناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .يفهم معاين الكلامت التي تفوق مستوى عمره وصفه) 4

  .نهاقدراته عالية عىل فهم معاين الكلامت حتى املجردة م) 5

 :إتباع التعليامت        

  .ال يستطيع اتباع التعليامت املعطاة له ) 1

  .يتبع التعليامت البسيطة مع حاجته للمساعدة) 2

  .يتبع التعليامت املعروفة لديه فقط) 3

  .يتذكر التعليامت املطولة ويتمكن من اتباعها بشكل جيد) 4

  .يظهر قدرة عالية يف اتباع التعليامت وتذكرها) 5
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 )فهم املناقشات الصفية: (املحادثة

  .يظهر قصوراً واضحاً يف االنتباه للنقاش الصفي) 1

  .يفتقر إىل فهم النقاش الصفي بالرغم من حرصه عىل االنتباه) 2

  .يصغى للنقاش الصفي املناسب ملستوى عمره وصفه ويتابعه) 3

  .يظهر االنتباه للنقاش الصفي واستفادته منه) 4

  .تباه واملشاركة الفعالة يف النقاش الصفيميتاز باالن) 5

 :الذاكرة

  .يعاين من الضعف الشديد يف الذاكرة) 1

  .يستطيع تذكر املعلومات مع التكرار) 2

  .قدرته عىل تذكر املعلومات مقبولة وتناسب مستوى عمره وصفه) 3

  .يظهر قدرة جيدة عىل تذكر املعلومات املتنوعة) 4

  .ر التفاصيل واملحتوىقدرته عالية جداً عىل تذك) 5

    
  :الطالبة الذي أمامك، هل ترى أنه من ناحية/ من خالل مالحظتك وتقديرك لسلوك الطالب: اللغة: ثانياً 

  .مفرداته اللغوية ضعيفة جداً ) 1

  .مفرداته اللغوية مقبولة) 2

  .مفرداته اللغوية مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .صفهمفرداته اللغوية تفوق ملستوى عمره و ) 4

  .مفرداته اللغوية ممتازة وغنية جداً ) 5
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 :القواعد

  .دامئاً يستخدم جمال ناقصة ذات أخطاء نحوية) 1

  .أحياناً يستخدم جمال ناقصة ذات أخطاء نحوية) 2

  .يستخدم جمال سليمة مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .يظهر قدرة لغوية جيدة جداً ) 4

  .ةيتحدث اللغة السليمة بصورة ممتاز ) 5

 :تذكر املفردات

  .غري قادر عىل تذكر املفردات املطلوبة) 1

  .يجتهد يف استعامل املفردات املناسبة له) 2

  .قدرته عىل تذكر املفردات مناسب ملستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته عىل تذكر املفردات جيدة جداً ) 4

  .ميتاز بالطالقة واملرونة يف الحديث) 5

 :رسد القصص 

  .د القصص املفهومةغري قادر عىل رس ) 1

  .يواجه صعوبة يف تنظيم أفكاره وترتيبها) 2

  .قدرته عىل تنظيم أفكاره مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته عىل تنظيم أفكاره متوسطة) 4

  .يفوق أقرانه يف تنظيم أفكاره وترتيبها) 5
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 :بناء األفكار

  .ربط أفكاره املشتتة وبنائها بصورة صحيحةغري قادر عىل ) 1

  .يواجه صعوبة يف ربط أفكاره وبنائها بصورة صحيحة) 2

  .قدرته عىل ربط أفكاره وبنائها مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته عىل ربط أفكاره وبنائها جيدة جداً ) 4

  .يفوق أقرانه يف ربط وبناء أفكاره بدرجة ممتازة) 5
   

الطالبة الذي أمامك، هل /من خالل مالحظاتك وتقديرك لسلوكيات الطالب: املعرفة العامة: ثالثاً 

  :ترى أنه من ناحية

 :إدراك أهمية الوقت

  .ال يشعر بأهمية الوقت فهو دامئا متأخر) 1

  .يراعي أهمية الوقت والحضور املبكر) 2

  .قدرته عىل إدراك أهمية الوقت تتناسب مع مستوى عمره وصفه) 3

  .يهتم بالحضور املبكر وال يتأخر إال بسبب مقنع) 4

  .ميتاز بالقدرة العالية عىل إدراك أهمية الوقت وتنظيمه) 5

 :إدراك املكان

  .ال يستطيع إدراك األماكن املألوفة لديه) 1

  .غالباً يضيع يف األماكن املألوفة لديه) 2

  .فهيدرك األماكن املألوفة لديه بصورة مناسبة ملستوى عمره وص) 3

  .قدرته عىل إدراك األماكن جيدة جداً ) 4

 .ميتاز بالقدرة العالية عىل إدراك األماكن) 5
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 ...)صغري ـ كبري، قريب ـ بعيد، خفيف ـ ثقيل: (إدراك العالقات

  .غري قادر عىل إدراك العالقات) 1

  .قدرته عىل إدراك العالقات ضعيفة) 2

  .مع مستوى عمره وصفهقدرته عىل إدراك العالقات مقبولة تتناسب ) 3

  .قدرته عىل إدراك العالقات جيدة جداً ) 4

  .قدرته عىل إدراك العالقات ممتازة) 5

 ...)ميني ـ شامل ـ رشق ـ غرب ـ جنوب : (متييز االتجاهات

  .يعاين من ضعف شديد يف متييز االتجاهات) 1

  .يخطئ أحيانا يف متييز االتجاهات) 2

  .بولة ومناسبة ملستوى عمره وصفهقدرته عىل متييز االتجاهات مق) 3

  .قدرته عىل متييز االتجاهات جيدة جداً ) 4

  .قدرته عىل متييز االتجاهات ممتازة) 5

الطالبة الذي أمامك، هل / من خالل مالحظتك وتقديرك لسلوكيات الطالب: التناسق الحريك: رابعاً 

  :ترى أنه من ناحية

 ...)القفز، التسلق امليش، الركض، : (التناسق الحريك العام 

  .تناسقه الحريك العام ضعيف جدا ) 1
  .تناسقه الحريك العام مقبول) 2
  .تناسقه الحريك العام جيد ومناسب ملستوى عمره وصفه) 3
  .تناسقه الحريك العام جيد جداً ) 4
  .تناسقه الحريك العام ممتاز) 5
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 :التوازن الجسمي

  .قدرته عىل التوازن الجسمي ضعيفة جداً ) 1

  .قدرته عىل التوازن الجسمي مقبولة) 2

  .التوازن الجسمي جيدة ومناسبة ملستوى عمره وصفهقدرته عىل ) 3

  .قدرته عىل التوازن الجسمي جيدة جداً ) 4

  .قدرته عىل التوازن الجسمي ممتازة) 5

 ...)الدقة يف استخدام اليدين يف التقاط األشياء الدقيقة أو الصغرية الحجم : (املهارات اليدوية

  .قدرته يف استخدام يديه ضعيفة جدا) 1

  .ه يف استخدام يديه مقبولةقدرت) 2

  .قدرته يف استخدام يديه جيدة ومناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته يف استخدام يديه جيدة جداً ) 4

  .قدرته يف استخدام يديه ممتازة) 5
     

الطالبة /من خالل مالحظتك وتقديرك لسلوكيات الطالب: السلوك الشخيص واالجتامعي: خامساً 

  :أنه من ناحيةالذي أمامك، هل ترى 

 :التعاون

  .دامئا يسبب اإلزعاج داخل الفصل) 1

  .غالبا ما يقاطع اآلخرين يف الحديث) 2

  .قدرته عىل التعاون مع اآلخرين مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته عىل التعاون مع اآلخرين جيدة جداً ) 4

  .قدرته عىل التعاون مع اآلخرين ممتازة) 5
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 :االنتباه والرتكيز

  .قدرته عىل االنتباه والرتكيز ضعيفة جدا )1

  .قدرته عىل االنتباه والرتكيز مقبولة) 2

  .قدرته عىل االنتباه والرتكيز جيدة وتتناسب مع مستوى عمره وصفه) 3

  .قدرته عىل االنتباه والرتكيز جيدة جداً ) 4

  .قدرته عىل االنتباه والرتكيز ممتازة) 5

 :التنظيم 

  .ضعيفة جداً قدرته عىل التنظيم ) 1

  .ال يهتم يف تنظيم أعامله) 2

  .قدرته عىل التنظيم مقبولة) 3

  .قدرته عىل التنظيم جيدة تتناسب مع مستوى عمره وصفه) 4

  .قدرته عىل التنظيم ممتازة) 5

 ...)رحلة، حفلة، تغيريات يف نظام الحياة اليومية (الترصفات يف املواقف الجديدة 

  .اقف الجديدة حيث تسبب له االنفعال الشديدال يستطيع الترصف مع املو ) 1

  .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة ضعيفة) 2

  .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة مناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة جيدة) 4

  .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة ممتازة) 5
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 :التقبل االجتامعي

  .ونال يتقبله اآلخر ) 1 

  .أحيانا يتحمله اآلخرون) 2

  .يتقبله اآلخرون بدرجة مقبولة) 3

  .يحيه اآلخرون بدرجة جيدة) 4

  .يحبه اآلخرون بدرجة ممتازة) 5

 :املسؤولية

  .غري قادر عىل تحمل املسؤولية) 1

  .يتجنب تحمل املسؤولية) 2

  .يتحمل املسؤولية املناسبة ملستوى عمره وصفه) 3

  .جة جيدةيتحمل املسؤولية بدر ) 4

  .يظهر روح املبادرة والحامس يف تحمل املسؤولية) 5

 :إنجاز الواجب

  .ال يقوم بإنجاز واجباته مع توفر املساعدة والتوجيه له) 1

  .بإنجاز واجباته مع توفر املساعدة والتوجيه له  نادرا ما يقوم) 2

  .يقوم بإنجاز واجباته املطلوبة منه بصورة مقبولة) 3 

  .واجباته املطلوبة منه بنفسه وبصورة جيدة جداً يقوم بإنجاز ) 4

  .يقوم بإنجاز واجباته املطلوبة منه بنفسه وبصورة ممتازة) 5
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 :اللباقة مع اآلخرين

  .غري مهذب مع اآلخرين ) 1

  .غالبا ال يراعي مشاعر اآلخرين) 2

  .يظهر أحياناً سلوكيات غري مقبولة اجتامعياً مع اآلخرين) 3

  .خرين بدرجة جيدةيحرتم مشاعر اآل ) 4

  .يلتزم بالسلوك االجتامعي املمتاز مع اآلخرين) 5
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  مفتاح التصحيح   ):2(ملحق رقم 

  الدرجات التائية املناظرة للدرجات الخام

  عىل األبعاد الخمسة والدرجة الكلية للمقياس

الدرجات الخام
الدرجات 

البعد عالبعد الرابالبعد الثالثالبعد الثاين البعد األول التائية
 الخامس

 الدرجة الكلية

4 – 8 5 –94–83-78-12 24 – 2824 – 34 
9 – 13 10 –149-138–1213–17 29 – 3329 – 55 

14 – 18 15 –1914–1813–1718–22 34 – 3834 – 74 
19 – 23 20 –2419–2323–27 39 – 4339 – 80 

  25 –2928–32 44 – 4844 – 83 
    33–37 49 – 5349 – 70 
    38–42 54 – 5842 – 75 
    59 – 6345 – 47 
    64 – 6848 – 50 
    69 – 7351 – 53 
    74 – 7854 – 56 
    79 – 8357 – 59 
    84 – 8860 – 62 
    89 – 9363 – 65 
    94 – 9865 – 68 
    99 – 10368 – 71 
    104 – 108 71 – 72 
    109 – 113 74 – 77 
    114 – 118 79 
    119 – 122 81 
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