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م   مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر سةالتعرف املد قبل  را

و    املر محمد قالء   ز

التعلمال ات صعو مسار اصة، ا سعود،بية امللك جامعة بية، ال   .لية

  na.almarzog@gmail.com: االلكترونيالبرید 
ص     :امل

ات صعو ع املبكر التعرف حو العل البحث أدبيات مراجعة إ اسة الد ذه لدفت ر
سة املد قبل ما مرحلة طفال لدى طفال(رالتعلم اض الواعدة)ر سات املما كأحد ر،

تقديم بعھ ي ما غالبا حيث املزايا، من بالعديد سم ت وال التعلم ات صعو ذو مع التعامل
ً

ي
التعلم ات صعو ع تب ت قد ال السلبية ثار من د ا م س وال املبكر التدخل . برامج

املبك التعرف وم مف مناقشة اسة الد ذه خالل من تم اتروس صعو ع التعرف مية وأ ر،
سة املد قبل ما مرحلة طفال لدى طفال(رالتعلم اض وأساليب)ر ملراحل واستعراض ،

تناولت كما املبكر، التعرف ستخدم ال دوات عض إ باإلضافة املبكر، التعرف
التعلم ات صعو ع الدالة اديمية و النمائية املؤشرات اسة سةرالد املد قبل ما رمرحلة

طفال( اض املبكر)ر بالتعرف الصلة ذات القضايا م وأ عض. ، إ التطر تم قكذلك
سة املد قبل ما مرحلة التعلم ات صعو ع املبكر التعرف تناولت ال اسات رالد اض(ر ر

النظر). طفال املن اسة الد يواستخدمت ذلك) املكت(ر خلصت. لتحقيق اسةوقد رالد
ا م أ من عليمية: بتوصيات خدمات تقديم حو ن املعوق عاية نظام د و ما لتفعيل ر ر

قبل ما مرحلة خاص ل ش التعلم ات وصعو عام ل ش اصة ا حتياجات لذو ة و يوتر
ات صعو ع للتعرف وسيلة منتظمة ة بصو تطبق ية م ات اختبا وإعداد سة، راملد ر ر

طف لدى سةالتعلم املد قبل ما مرحلة طفال(رال اض ية)ر تد برامج إعداد ة وضر ر، ور
والتعامل م يص و م فر وطر طفال ؤالء ع التعرف دف طفال اض زملعل ق ر

م  . مع

املفتاحية لمات سة:ال املد ماقبل مرحلة التعلم، ات صعو املبكر، طفال(رالتعرف اض   ). ر
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Early Identification of Learning Disabilities among the 
Pre-School Children (Kindergarten) 

 
Nahla Al-Marzouq 
Special Education, Learning Disabilities Track, College of 
Education, King Saud University, KSA. 
Email: na.almarzog@gmail.com 
ABSTRACT 
The aim of this study was to review the literature on the early 
identification of learning disabilities in the pre-school children 
(kindergarten) as a promising practice in dealing with the learning 
disabled individuals, which has many advantages and is often followed 
by providing early intervention programs which contribute to 
alleviating the negative effects of learning disabilities. This study 
tackled the concept of early identification, the importance of 
identifying learning disabilities in the pre-school children 
(kindergarten), review of the stages and procedures of early 
identification, and the tools used for early identification. Moreover, 
this research tackled the developmental and academic indicators of 
learning disabilities in the pre-school children (kindergartens), and the 
most important issues related to early identification. In addition, this 
study dealt with some previous studies on early identification in the 
preschool stage (kindergarten). Theoretical method was used in this 
project. The research recommended activating the handicapped care 
system in terms of providing educational, academic services for the 
individuals with special needs in general and learning disabilities at the 
preschool stage in particular. The study also recommended developing 
regularly administered survey tests as tools for identifying learning 
disabilities in the preschool children, and developing training 
programs for the preschool teachers so that they can identify, sort, 
diagnose and treat this group of children. 
Keyword: Early Identification, Learning Disabilities, Pre-School 
Children (kindergartens). 
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أوال
ً

اسة:  الد  :رمقدمة

املتداولة القضايا من أصبحت حيث واسع، عال تمام با التعلم ات صعو قضية تحظى
ة خ ونة ة بو ال وساط متواصل ل وظ. ش م ل ش ايد ي ا تمام صار وقد

م ا ل ملا املبكرة؛ الطفولة ا شاف اك مية أ تجاه الو تزايد النوامع ع كب تأث ن
طفال ع ا ك ت ال النفسية عاد إ إضافة جتماعية، و    .التعليمية

ومعرفة م يص و م عل التعرف دف طفال ؤالء ع تمام انصب فقد
و م، انيا إم ن وتحس م ا قد تنمية ع ساعد ال امج وال لو ا وتقديم م رمشكال لعلل

تلك تحقق ي ول التعلم، ات صعو شار ان مدى معرفة ذلك ل ساسية و و طوة ا
التعلم ات صعو ع مبكرا التعرف يتم أن يجب جدو أك نتائج إ وتؤدي ا داف أ ود ا

ً
ى

منع و د ا من كث يوفر املبكر التعرف أن من ف معر و ملا وذلك طفال، اض ومرحلة ر
ا اد و املشكالت تلك  ,Lerner, Mardell, Czudnowki, & Goldenberg) املستقبلزتفاقم

1981) .  

التعلم ات لصعو كة املش الوطنية نة ال تمت ا  The National Joint Committee forلذا
Learning Disabilities (NJCLD)الع القانو وذلك املبكرة الطفولة وضع -102امنبمناقشة

مرحلة119 التعلم ات صعو من عانو الذين طفال لتحديد ف عر وضع أجل من ن،
ذه لألطفال والتدخل والتخطيط، التعرف، عليھ عتماد مكن و طفال، اض ر

ا. املرحلة اعتبا يمكن وال طفال، لدى التأخر أو القصو ألنماط وصفا القانو تضمن رو ر
ً

ن
م التاليةمؤشرات عاد وذلك بتدائية، املرحلة التعلم ات صعو ع داء: بكرة

والتواصل،)ا(الوظيفي املعرفية، ات والقد ي، ر ا داء و   . (NJCLD, 1986) والسلوكر،

م تخدم ال امج وال التعلم ات لصعو ن املعرض الصغار طفال ع التعرف مثل و
مستم تحديا

َ
والتحديد، بالكشف اصة ا ات ختبا أو س املقاي تصميم عملية بدأت فقد ررا،

ً

القانو صدو مع التدخل، برامج ضة الر أطفال ضع نو ر و ا94-142و دائر سعت ا وقد
القانو ال99-457نبموجب تلك وخاصة ات ختبا أو دوات ذه من الكث فإن كذلك ر،

التأخر عن بالكشف التتعلق طفال اض برامج أيضا ا استخدام تم قد رالنمو،
ً

الطبي النمو ذو من طفال   ).     Worthan, 2008(يتخدم

و طوة ا و طفال اض مرحلة التعلم ات صعو ع املبكر التعرف عت رو
الطفل ألداء الشامل التقييم ع شتمل الحقة طوات يدية امةوالتم ال النمو مجاالت

نفعا جتما والنمو ، اللغو والنمو ي، ر ا والنمو ، املعر النمو ذلك عواد،(يبما
2009.(  

شكومما سلوكياتال م ع تصدر التعلم ات صعو طر ن املعرض ضة الر أطفال أن وفيھ
التعلم ات لصعو م عرض انية بإم تن مؤشرات بمثابة منعد العديد ن ر يظ حيث والحقا،

ً

غاية إجراء القصو أوجھ مالحظة عت و املختلفة، املعرفية العمليات القصو رأوجھ ر
املناسبة التدخل برامج تقديم ثم ومن االت، ا ذه ملثل املبكر التعرف ع ساعد إذ مية

السلب ثار تلك من ة كب جة بد د ا عليھ تب ي مما م عرل تب ت أن يمكن ال ية
التعلم ات   ). 2006محمد،(صعو
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سباب ي التعلم ات لصعو ن املعرض طفال ع املبكر بالتعرف تمام عدم فإن لذا
م بأقرا اق ال عن م عاد وإ املستمرة، حباطات ضغط تحت طفال ؤالء حيث. لنمو

ا تحديد عنده يتم الذي السن لمايلعب و ا، وشد ة، الصعو نوع تحديد ا بار ا دو ة لصعو
ً ً
ز ر

ع التغلب ان لما طفال، اض مرحلة التعلم ات صعو ع مبكرا التعرف ران
ً

ل أس ة ات،(الصعو   ).  1998الز

السعودية ية العر اململكة ن املعوق عاية نظام أن من الرغم أنھ) 1421(رو ع نص
ت ايجب ف بما املراحل جميع اصة ا حتياجات لذو والتعليمية ة بو ال دمات ا يقديم

م ا قد مع ناسب ي بما سة املد قبل ما رمرحلة م ر التقو مع ا، م التحاق يل س و م، واحتياجا
املقدمة دمات وا للمنا املجال املستمر اصة.ذا ا بية ال امج ل بع املت أن إال

أن يجد خاص، ل ش التعلم ات وصعو عام ل ش اصة ا حتياجات لذو املقدمة ياململكة
من د املز إجراء إ يدفعنا الذي مر دمات، ا لتلك تفتقر الت ما طفال اض زمرحلة ر
اض مرحلة التعلم ات صعو ع املبكر التعرف مية أ حو الو ر لتطو رالبحوث ل

ثم ومن مطفال، ل املناسبة التدخل برامج   .  تقديم

ثانيا
ً

اسة:  الد لة    :رمش

سبة بال السلبية ثار من العديد ا عل تب ت قد ال املشكالت من التعلم ات صعو عد
أن شأنھ من طفال اض مرحلة التعلم ات صعو ع املبكر التعرف فإن ولذلك رللطفل،

السل ا تأث من ا كث يحد
ً

.  

جدا ما م ضة الر مرحلة طفال لدى النمائية املشكالت ع املبكر التعرف عت و
ً ً

و
وكذلك طفال، ألولئك املساعدة تقديم ع املبكر التعرف ساعد إذ م، وتطو م رلنمو

املستقبل ا اد و املشكالت تلك تفاقم ملنع الوقائية جراءات  ,Kirk & Chalfantزاتخاذ
1984) .(  

ات لصعو ن املعرض طفال ع املبكر بالتعرف تمت ا ال والبحوث اسات الد ش رو
وإجيلستو كيو اسة د ا م نالتعلم الفئة(Keogh, 1973; Egelston, 1978)ر ذه قابلية أن إ

ا الد ذه تؤكد كما م، عل التعرف تأخر مع يتضاءل و تر نجاح أو تقدم أي رإلحراز عي سات
وعند م، ل املقدمة شطة و امج ال فعالية ع إيجابيا ا تأث يؤثر م عل املبكر التعرف أن

ً ً

يص لل قابلية أقل وتصبح ات الصعو أنماط تتداخل م عل التعرف ات،(تأخر الز
1998 .(  

م التالميذ ا م ي عا ال التعليمية املشكالت من الكث فإن التعليمكذلك راحل
منساسية املبكرة الطفولة ملت أ وظيفية نمائية ألسباب ترجع ا ل الالحقة واملراحل

يد ا التعلم عن الطفل إعاقة ا ،(شأ  ).2007السيا

د ش مر ولكن بتدائية، املرحلة فجأة تحدث ال التعلم ات صعو أن من وانطالقا
ً

تد عديدة مؤشرات ذهوجود ع املبكر التعرف فإن لذا مستقبال، ا حدو انية إم ع ل
ً

من عانو الذين لألطفال املناسب الوقت املساعدة تقديم ع ساعد سوف ناملؤشرات
تفاقم دو يحو بما الوقائية جراءات اتخاذ وكذلك ، املد م استعداد ع تؤثر نمشكالت ل ر



التعرف المبكر على صعوبات التعلم لدى األطفال في مرحلة ما قبل 
 نھالء محمد المرزوق  . أ ) ریاض األطفال( المدرسة

 

 

 

346 

وقب املستقبل، السلبية ا التاليةرآثا املراحل التعلم ات وصعو مشكالت إ تؤدي أن ل
ا عل التغلب   ).2006محمد،(يصعب

جز سكر ؤكد معينة(Scruggs, 2002)وو اديمية أ مشكالت بمثابة عد التعلم ات صعو أن
س املجاالت املتوسط وفو املتوسط ن ب م ا ذ معدل اوح ي الذين طفال ا اسيةقيواج

التحصيل مستو ع سلبا ات الصعو ذه وتؤثر ساب، وا والكتابة، القراءة، و ىالثالثة
ً

ال ات ا امل قصو أو ضة الر مرحلة ا و ظ عد و اليومية، حياتھ أو للطفل رادي ر و ر
عد فيما الطفل ع السل ا وتأث مستقبال ا وجود ع مؤشرا ا ترتبط

ً ً
 محمد،(

2006.(  

م لد تبدو الذين ضة الر أطفال ع املبكر التعرف مية أ السابقة البحوث رت أظ وكذلك
من الرغم و االت، ا ذه مثل املبكر التدخل مية أ إ باإلضافة التعلم، ات صعو مؤشرات
م د تز وال م عل التعرف يتم ال التعلم ات لصعو ن املعرض ضة الر أطفال فإن وذلك و

املناسب والتدخل كية. بالتعليم مر والتعليم بية ال ة ا و من املقدمة البيانات ت أشا رحيث زر
سن) 2002( إال م عل التعرف يتم ال التعلم ات صعو ذو طفال معظم سنة) 9-14(يأن

عد ناك نما ب اصة، ا بية ال خدمات لتلقي ن ل مؤ يصبحو التا و اديميا، أ فشلوا نإذا
ً

د
سن طفال من جدا قليل

ً
سن6 طفال من يا س قليل وعدد سنوات

ً
سنوات8و7

التعلم ات بصعو املتعلقة اصة ا بية ال خدمات   . (Lerner & Kline, 2006)نيتلقو

التقر العدد فإن ا، شا ان اصة ا بية ال فئات أك من التعلم ات صعو عت أيضا
ً ً
ر

و حواللطالب و سي اسنا مد علم ات صعو م لد الذين نالطالبات سبة) 000,18(ر ب أي
أن). 1421البتال،% (5,4 إ يرجع قد التعلم، ات صعو شار ان لة مش أن الباحثة أت رلذا

اململكة طفال اض مرحلة تمام باال تحظ لم ال مة امل املجاالت من التعلم ات رصعو
السع ية إالعر البحث من د املز يتطلب الذي مر املرحلة، ذه مية أ إ قياسا ودية

ً

ضة الر مرحلة بداية منذ الطفل لدى ا عل والتعرف ات الصعو ذه   . ويص

التالية  ساؤالت ال الية ا اسة الد لة مش صياغة يمكن سبق ما ع نادا رواس
ً

 :  

املبكر؟ .1 التعرف وم مف   ما
التعر .2 مية أ سةما املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر رف

طفال( اض   ؟)ر
سة .3 املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف مراحل رما

طفال( اض  ؟)ر
سة .4 املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف أساليب رما

اض(  ؟)طفالر
سة .5 املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو مؤشرات طفال(رما اض   ؟)ر
املبكر؟ .6 بالتعرف الصلة ذات القضايا م أ  ما
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ثالثا
ً

اسة:  الد داف   :رأ
ع التعرف إ الية ا اسة الد   :ردف

املبكر .1 التعرف وم   .مف
لدى .2 التعلم ات صعو ع املبكر التعرف مية سةأ املد قبل ما مرحلة اض(رطفال ر

  ).طفال
سة .3 املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف اض(رمراحل ر

  ).طفال
سة .4 املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف رأساليب

طفال( اض   ).ر
لد .5 التعلم ات صعو سةمؤشرات املد قبل ما مرحلة طفال طفال(رى اض   ).ر
املبكر .6 بالتعرف الصلة ذات   .القضايا

عا ا
ً

اسة: ر الد مية   : رأ
التعرف مجال اسات الد ة ند من الباحثة ملستھ فيما الية ا اسة الد مية أ رتكمن ر ر

السعودي ئة الب طفال اض مرحلة التعلم ات صعو ع الباحثة-ةراملبكر علم حد - ع
املبكر بالتعرف يتعلق فيما العل البحث مجال جديدة إضافة اسة الد ذه عت رلذلك
التعلم ات صعو أن اسة الد ذه مية أ تبدو كذلك املرحلة، ذه التعلم ات صعو رع

ذ مية أ إ قياسا اململكة تمام باال تحظ لم طفال اض مرحلة
ً

عدر إذ املرحلة، ه
فيما م عليم ومستو فراد حياة بالغا ا تأث ا ل أن ت ث ال املراحل من املرحلة ىذه

ً ً

اسة الد ذه مية أ تت لذا اصة رعد، ا بية ال مجال القرار اب وأ ن القائم إفادة
ال إلقاء خالل من طفال، اض بمرحلة تمام إ املبكرراململكة التعرف مية أ ع ضوء

طفال اض مرحلة التعلم ات صعو  . رع

ات صعو ع الدالة باملؤشرات امليدان ن العامل ف عر اسة الد ذه م س س رأيضا
ً

جراءات تحديد ثم ومن املؤشرات، ذه ع املبكر التعرف ع ساعد س مما التعلم،
برامج وإعداد تبالوقائية، ي أن يمكن وما ات الصعو تلك تفاقم من د ل املالئمة التدخل

سلبية آثار من ا   .عل

خامسا  
ً

اسة:  الد ات   :رمصط
املبكر   Early Identification: التعرف

الطفل ع يطرأ ما لتحديد املبذولة والطبية ة بو ال ود ا تلك املبكر بالتعرف يقصد
عت ات غ من تھ ي بماو بؤ والت الية ا الطفل حالة م ف ع ساعد مؤشرات بمثابة

املستقبل النمائية حالتھ عليھ و ن،(نست   ). 2009حس

التعلم ات   Learning Disability: صعو

التعلم ات لصعو كة املش الوطنية نة ال قبل من التعلم ات صعو ف عر (NJCLD)تم
مج إ ش عام مصط ا يئةبأ ع ر تظ وال ضطرابات، من سة متجا غ موعة

أو الكتابة، أو القراءة، أو الكالم، أو ستماع، ات ا م واستخدام ساب اك ات رصعو
اضية الر ات القد أو يجة. رستدالل، ن تحدث أن ض ف و شأ، امل ذاتية ضطرابات ذه
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املركز العص از ا وظيفي و. يخلل عذا الدالة السلوكيات مشكالت تحدث قد
التعلم ات صعو جانب إ جتما والتفاعل اك، د و ي، الذا أن. رالتنظيم من الرغم وع

أخر إعاقات مع امن بال تحدث قد التعلم ات أو(ىصعو سية، ا عاقات املثال، يل س ع
الشديدة نفعالية ضطرابات أو ، العق جية)التخلف خا ات تأث مع أو ختالفات(ر، مثل

املالئم غ والتعليم ات)الثقافية، التأث أو ف الظر ذه ل يجة ن ست ل ف   ).NJCLD, 1990(و،

ات صعو   Indicators of learning Disability: التعلممؤشرات

مية ذات عت ال السلوكيات تلك  سبة أ مثل يمھعل يبدأ أن قبل للطفل بال النظامي
لوان و ال، ش و ف، ر وا قام، ع والتعرف ا. ر مي أ ا ل أخر ة ا م ناك أن ىكما ر

الفونولو اك د أو الو تتمثل للقراءة سبة بال سليمان،(رالبالغة   ).2005محمد،

طفال  اض   Kindergarten: ر

ا جزء) Chapel(عرف أو ة و تر مؤسسة ا فيمابأ طفال بية ل مخصص علي نظام من
ن جتماعية،) 6-4(ب و ة، بو ال القيم ساب اك إ دف متعددة شطة بأ وتتم سنوات

الطفل نمو ن لتحس عناية ة مختا رامج و من ا ول ي،(روالثقافية تو ال   ).2006رالقضاة،

اسة  الد   :رمن

ـــــة النظر اســـــة الد لطبيعـــــة رنظـــــرا
ً

النظـــــر املـــــن الباحثـــــة ـــــ(ياســـــتخدمت مراجعـــــة) املكت ـــــ
مرحلــــــة ـــــ طفــــــال لـــــدى الـــــتعلم ات صــــــعو ـــــ ع املبكــــــر التعـــــرف حـــــو ــــــ العل البحـــــث لأدبيـــــات
تــم كمــا يــة، جن و يــة العر العلميــة والرســائل الكتــب، ــ إ الرجــوع خــالل مــن ذلــك وتــم ضــة، والر

خال من ية جن و ية العر ات الدو إ لماترالرجوع ال الباحثة واستخدمت البيانات، قواعد ل
البيانات قواعد البحث خالل التالية يةاملفتاحية    :جن

Early identification of learning disabilities - Learning disabilities in kindergarten or 
preschool - Indicators of learning Disability. 

النظر   :يطار

واملتمثلة     سة الدا بموضوع الصلة ذات يم املفا م أ الفصل ذا الباحثة رستعرض
املبكر التعرف وم لدىEarly Identificationمف التعلم ات صعو ع املبكر التعرف مية وأ ،

التعرف وأساليب طفال، ؤالء ع املبكر التعرف ومراحل ضة، الر مرحلة وطفال
باإل استعراضاملبكر، تم س كما املبكر، التعرف ستخدم ال دوات عض إ ضافة

بالتعرف الصلة ذات والقضايا طفال، اض مرحلة التعلم ات صعو ع الدالة راملؤشرات
  . املبكر

أوال
ً

املبكر:  التعرف وم   Concept Early Identification: مف

سلز م الت) (Meisels, 1994ىير منأن تصميمھ يتم تقيي إجراء عن ة عبا املبكر رعرف
طر ن املعرض طفال تحديد عاقة(at-risk)أجل ف ظر أو التعلم، ل  cited in(ومشا

Worthan, 2008.(  
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التعلم ات لصعو كة املش الوطنية نة ال ش إ) NJCLD(و دف املبكر التعرف أن إ
لد الذين طفال أوتحديد التعلم عملية ق طر عائقا و ت أن يمكن نمائية مشكالت ًم ن

ات لصعو التعرض خطر طفال ؤالء   .(NJCLD, 2006)التعلمتضع

عرفھ أو) 2009عواد،(و م نمو ينحرف الذين طفال ع ممكن وقت بأسرع التعرف بأنھ
دف و ن، العادي طفال نمو عن وظ م ل ش منيتأخر ال لة املش أو باإلعاقة بؤ الت إ

ومستقبلھ الطفل نمو ع ا كب ا تأث ك ت أن املحتمل
ً ً

.  

عرف ديدي،(كما ا طيب، فر) 2011ا إ دف عملية بأنھ املبكر زالتعرف
اعتبا ع عاقة، طر ن املعرض طفال إ والوصو اصة ا حتياجات ذو لطفال أني ر

م لد عاقة حدوث من الوقاية التا و م مشكال تفاقم دو يحو م نحو املوجھ نالتدخل   .ل

تدخل) 2011الوقفي،(وعرفھ برنامج توجيھ دف للطفل ي التطو باملستقبل بؤ الت ربأنھ
سمية الغ س املقاي إ باإلضافة سمية س مقاي باستخدام وذلك رلھ،   .  ر

ع ناء القوو ستطيع سبق أنإنلما ع اتفقت املبكر للتعرف السابقة ف رالتعا
نمائية مشكالت من عانو ممن طر ل ن املعرض طفال وتحديد فر إ دف املبكر نالتعرف ز
ؤالء تضع ال املبكرة املؤشرات ع التعرف خالل من وذلك ، املستقب النجاح دو نتحو ل

التعر خطر تحوطفال ال املناسبة التدخل برامج تقديم ثم ومن التعلم، ات لصعو لض
املشكالت تلك تفاقم   .      ندو

ثانيا
ً

سة:  املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف مية رأ
طفال( اض   ):ر

املتقدم      العالم دو من كث وطنية ة أولو املبكر التدخل تلعد س فقد تلك ة ومات ح
حتياجات ذو طفال ع املبكر التعرف مية أ ع تنص ن وقوان عات شر يالدو ل

عاقات ذو فراد عليم قانو ن القوان ذه م أ ومن اصة، يا  The Individuals withن
Disabilities Education Act ) IDEA( تقيي املؤثرة ن القوان م أ من عد طفالوالذي م

ن ب ما ة العمر املرحلة ن والواقع عاقات ذو جميع و ي القانو ذا موجب و يالصغار، ن ن
اصة21إ3 ا امج ال أن ع ذا و املجانية، العامة س باملدا لاللتحاق ن ل مؤ رسنة،

من أقل لألطفال ا تقديم يتم أن يجب سة املد قبل ما يطالب6ربمرحلة كما نالقانوسنوات،
تقييدا أقل عليمية ئات ب م ضع و طفال، ؤالء تقييم تمي وجود عدم
ً

 ,Worthan).و
قانو(2008 أكد للتدخل2004 (IDEA)نكما ستجابة نموذج استخدام  Response toع

Intervention (RTI)التعلم ات صعو ذو طفال أكد. (Raver, 2009)ييص كذلك
العامالق ذوPL 101-576نانو من كيو يمر  AMERICANS WITH DISABILITIESعاقاتن

ACT(ADA)عام صدر دمة1990والذي املبكرة الطفولة برامج إعداد يتم أن يجب أنھ ع
لألطفال يالت س ال أنواع جميع تقديم يجب حيث اصة، ا حتياجات ذو من يطفال

بصو ا عديل و ذلكرالصغار، بما عاقات ذو من طفال حاجات تل بحيث مناسبة ية
جية ا ا اللعب ئة                    (Worthan, 2008).رب
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علم املتخصصو ركز حيث ، و السنوات مية أ إ املبكر التعرف مية أ ترجع نكما
ال مية أ ع ة بو وال والعلمية، الطبية، واملجاالت خمسالنفس، وعمر الوالدة ن ب ما سنوات

ذه فإن ة صعو أو إلعاقة التعرض طر احتمال أي ناك ان وإذا التعلم، عملية سنوات
مية أ أك تصبح كال(Lerner, Lowenthal, & Egan, 2003)السنوات ت أشا السياق ذا ،و

ً
ر

ن وآخر نر ل السنوات(Lerner et al., 1981)من مية أ أن أصبحتإ الالحق النجاح و
مية أ ك و شكيل ال سنوات أن البحوث أكدت حيث ايد، م ل ش ة وا
أن ع الطفل تنمية جمعيات ركزت لذا الطفل، حياة للنمو املبدئية ة الف ا رباعتبا

املرتفع للنمو املحتملة ات الف و الست أو مس ا   .السنوات

ش      املبكر) 2006محمد،(و التدخل برامج وتنفيذ إعداد ع ساعد املبكر التعرف أن
ع تب ت أن يمكن ال السلبية ثار من ا كث تحد أن ا شأ من و ي ال املناسبة

ً
ن

مستو مع يتفق ادي التحصيل من مستو إ الوصو من نتمكن ي التعلم، ات ىصعو ى ل
ن من الطفل اء وتقديرذ للذات، ي إيجا وم مف ن و ت م س و بنفسھ، ثقتھ من د ز و احية،

للطفل مة الال الدافعية توف إيجابية ة بصو م س أنھ كما ، أخر ناحية من ا ل ي زإيجا ر ى
جتما أو ال سواء والتوافق والتكيف، النجاح تحقيق ع   . ومساعدتھ

نر ل ت أشا السياق ذا نرو طفال(Lerner et al., 1981)ووآخر ع التعرف عند إنھ
املبكرة التدخل برامج طفال لوضع ة ضر ناك يصبح التعلم، ات لصعو ن وراملعرض

أك من املبكر والتدخل التعرف عد إذ املحتملة، م انا إم أق إ الوصو ع م لملساعد
ات صعو مع التعامل الواعدة نقالطر املعرض طفال ميع يمكن حيث التعلم،

املناسب والتدخل بالتعرف م د تز تم إذا ، أع مستو م أداؤ و ي أن التعلم ات ولصعو ى ن
املبكرة   .السنوات

مان، وفو شر وفلي ، وليو لونثال، من كال ا قام ال اسات الد من العديد نتائج ش رو ن ً
ر

وليو ، نوليو  ;Lowenthal, 1996; Lyon, 1996; Fletcher & Foorman, 1994; Lyon, 1995a)ن
Lyon, 1995b)مرحلة خالل النمائية التعلم ات صعو ع املبكر التعرف التأخر أن إ

إ ضة الر أطفال يصل عندما اديمية التعلم ات صعو إ ة بالضر تقود طفال، واض رو ر
ؤ وجد حيث بتدائية، دالھاملرحلة ية سب وعالقات تباطية ا عالقات ناك أن الباحثو رالء ن

واللغة، ، والتفك والذاكرة، اك، د و باه، باالن املتعلقة املعرفية العمليات كفاءة مستو ن رب ى
ومراحلھ وناتھ وم اتھ مستو اختالف ع ادي التحصيل   ).2007مفضل،(ىومستو

ثالثا
ً

ع:  املبكر التعرف سةمراحل املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات رصعو
طفال( اض   ):  ر

ن وآخر نر ل مراحل (Lerner et al., 2003) وش ع أ ناك تتعلقمنفصلة،رأن ا ولك
التعلم، ات صعو من عانو الذين ضة الر مرحلة طفال وتقييم للتعرف البعض ا نببعض و

إجراءا ناك أن املراحلكما ذه خالل ا استخدام يمكن مختلفة وتقييمات ات الختبا   : رت

الطفل ع    Child-Find: رالعثو

املجتمع اصة ا حتياجات ذو طفال ع للعثو طر إ و املرحلة يش حيث. رق
باإل املختلفة، عاقات حو الو ادة و شر ع املرحلة ذه ك ال ليتم شرز إ ضافة

املقدمة دمات با ن. الو مشمول دائما سوا ل سة املد قبل ما مرحلة طفال أن ما و
ً

ر
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من م، ع للبحث أك ود ج ناك و ي أن يجب لذلك ومي، ا أو العام التعليم نبنظام
امل ف وال واملكتبات، اليومية، الرعاية مراكز عالنات و عالم، وسائل حليةخالل

طفال ؤالء أسر   .لتوعية

  Screening: الفحص

و ي حيث إضافية، اسة لد يحتاجو الذين طفال ع التعرف املرحلة ذه نيتم رن
سرعة طفال من عدد أك م ا خالل من يتم ال الطر ع املرحلة ذه ك قال

خدمات إ يحتاجوا أن يمكن الذين ؤالء اصةملعرفة ا بية س. ال املدا تقوم روغالبا
ً

ن ب م أعما اوح ت الذين م أطفال ل إحضار ع سر يع دمات5إ3رب سنوات
م طفل لدى إعاقة وجود شك أو تتوقع سرة تكن لم وإن ح ي، املجا شمل. التقييم و

ا ا امل إ باإلضافة واللغة، والكالم والبصر، السمع مساعدةرالفحص ات ا وم ركية، ا رت
كذلك الن ومستو ي ا د والنمو نفعالية، جتماعية ات ا وامل ىالنفس، ر   . ر

ن القادم طفال ل ألباء يان ست أو الفحص مقابالت التعليم أنظمة من كث ستخدم و
طفال اض طفا. رملرحلة ؤالء ع للتعرف سئلة تصميم يتم املحتملحيث من الذين ل

التعلم ات لصعو م للمساعدة. عرض م الال بالتخطيط القيام ع املبكر التعرف ساعد زإذ
التعلم ات صعو تطو   .رمنع

يص    Diagnosing: ال

التدخل برامج اح واق ي، النما التأخر إليھ يصل الذي املدى تحديد املرحلة ذه يتم
ك. املناسبة ال تم سميةو س مقاي خالل من للطفل شاملة فحص طر ع املرحلة رذه ق

ذه ل تحتاج ال ا أ أو اصة، ا بية ال خدمات إ تحتاج الطفل لة مش انت إذا ما لتحديد
دمات ان. ا وامل والتدخل ا وحد لة املش طبيعة بتحديد التخصصات متعدد ق فر قوم و

الطفل يحتاجھ الذي   . املناسب

  Evaluating: لتقييما

برنامج يبقى أن يجب الطفل ان إذا ما كم وا التقدم قياس ع املرحلة ذه تركز
لالنتقال التخطيط إ باإلضافة اصة ا بية ات. ال ا امل تحديد ع املرحلة ذه ساعد ركما

ا س يك أن حتاج و ا يفتقد ال ما ال ات ا وامل الطفل، ا علم زال الالحقة،ر املرحلة
ه أحر الذي التقدم ع بناء الطفل سيحتاجھ الذي ديد ا ان امل   .زوتحديد
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لالنتقال: التقييم-4 التخطيط التقدم،   قياس

  

  

يص-3 للتدخل: ال التخطيط التأخر، مدى   تحديد

  

  

إضافية: الفحص-2 اسة د يحتاجو الذين طفال وتحديد رالتعرف   ن

  

الطفلا -1 ع العام: رلعثو الو ادة و طفال   .زتحديد
  

املبكر التعرف   )Lerner et al., 2003(مراحل

عا ا
ً

سة: ر املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع املبكر التعرف رأساليب
طفال( اض   ):  ر

مرح طفال لدى التعلم ات صعو ع التعرف عملية ولة،عت س أك ضة الر ولة
وال للتعلم، ستعداد ات ا م ا ر يظ أن متوقعا و ي السن ذا طفال ألن روذلك و ُ ً

ن
عادات ستقالل و للتعلم، والدافعية ات، التوج واتباع ستماع، ع ة املقد رشمل

وسلوكيات السن ذا ل املالئمة باه ن ومدة التكيفي، السلوك و الذات،العمل تنظيم
اضيات والر والكتابة القراءة لتعلم ستعداد ات ا ترا(Lowenthal, 1998)روم أن البد ،لذا

، ادي للنجاح ة الضر السابقة ات ا امل أتقن قد الطفل ان إذا ما التقييم رعملية ور
يخ الصغار طفال تقييم أن التقييم عملية ترا أن يجب ذلك إ عنباإلضافة تلف

عد، والكتابة القراءة عرف ال الصغ الطفل أن ع يقتصر ال فاألمر سنا، ك اص
ً

أو أسلوب باختيار يتعلق فيما مختلفة تحديات يمثل النمو خذ الصغ الطفل تقييم ولكن
ة العمر املرحلة ذه التقييم اتيجية مع. اس متفقة و ت أن يجب التقييم نفطر اتق مستو

عملية التغ أن كما النمو، مراحل من مرحلة ل جتما و ، س وا ، العق النمو
يتقدم النمو ان إذا ما معرفة إ حاجة ناك و وت الصغار، طفال عند عا سر و ي نالنمو ن

ً

تصبح التقييم إجراءات فإن طبيعية، النمو عملية انت ما فإذا ال، أم طبي ل ذاتش
طفال اض مرحلة املبكر بالتدخل يتعلق فيما ات قرا التخاذ مية رأ   ). Worthan, 2008(ر

التقييم   :إجراءات

قات،(ش تقييم) 2011رالز املستخدمة التقييم إجراءات من متعددة أنواعا ناك ًأن

اصة ا حتياجات ذو من الصغار إ. يطفال فإن عام، نحو بيةوع ال التقييم جراءات
الرسمية جراءات ما ن س ئ ن نوعي إ تصنف أن يمكن اصة املقننة(را ات ،)رختبا

جراءات ذه ل توضيح ي وفيما والقوائم، املالحظة، مثل الرسمية غ جراءات   :و
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الرسمية   : جراءات

محددة ات اعتبا ضمن منظمة تقييم إجراءات النتائج،رو وتفس والتعميم التطبيق
املقننة ات ختبا الرسمية التقييم إجراءات ع املألوفة مثلة أك رومن

قات،( املرجع،). 2011رالز محكية ات ختبا و املرجع ة معيا ات ختبا من كال عد رو ر ر
ً

املرج ة معيا النتائج و ت بحيث تصميمھ يتم ا عض مقننة ات راختبا وكالنر املرجع محكية أو ع
ما ف ختبار وفقرات بنود ستخدم و مختلفة، داف أ أو أغراض لھ ات ختبا من ن رالنوع

الطفل لدى التحصيل أو التعلم قياس عند مختلفة قة   ).Worthan,2008(بطر

املرجع ة معيا ات رختبا      Norm-Referenced Tests: ر

امل ة معيا ات ختبا ردف العمر،ر نفس من ن خر أقرانھ مع الطفل أداء نة مقا إ ررجع
يتم الطفل ع ا تطبيق عد و خاصة، وطر مواد استخدام ات ختبا ذه تطبيق تطلب قو ر
بنجاح، الفقرات جميع ع الطفل فيھ يجيب الذي العمر و و قاعدي، عمر ع صو لا

الطف فيھ يجيب قد الذي العمر و و سقفي بنجاحيوعمر فقط واحدة فقرة ع وعند. ل
ال عمار متوسط من نمائية أعمار إ التوصل يتم سة املد قبل ما مرحلة أدوات ر رتطو

ا عل فيتم% 50حصل ية املئي الرتب أما للسؤال، ام ا جة الد ع ة املعيا العينة أفراد رمن ر
امل جة الد حققوا الذين طفال سبة من ا إل ارالتوصل م أقل جة د أو  ,Raver(روضوعة

التحصيل). 2009 أو نجاز قياس عامة بصفة املرجع ة معيا ات ختبا ستخدم رو ر
تطبيق يتم سة املد قبل ما مرحلة و صية، ال وسمات ستعدادات، و اء، والذ ، راملد ر

الرسمية ات يحتاجوFormal Tests  رختبا الذين طفال ع عليمنللتعرف عملية إ
نجاح مدى تحديد إ باإلضافة معينة، س تد طر من ستفادة ستطيعو أو رخاصة ق ن

ة العمر املرحلة ذه بأطفال خاص ات). Worthan, 2008(برنامج ختبا ذه تتمتع ما روعادة
أد ساق ا مدى عكس ثبات ودالالت لقياسھ، وضع ما س يق ختبار أن تؤكد صدق اءبدالالت

من يتجزأ ال جزءا عت املرجع ة معيا ات ختبا فإن لذا الزمن، ر مر مع ختبار ع رالطفل ر و
لية ال التقييم يف). Raver, 2009(عملية التص ذا بع ت ال ات ختبا   :رومن

 (Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence, 2002) (WPPSI)  وكسلر مقياس
اء بتدائيةلذ واملرحلة سة املد قبل ما مرحلة        .رأطفال

الفرعية ات ختبا و والكتابة، القراءة يتطلب ال فردي اختبار عن ة عبا و املقياس رذا ر
انية، امل املشكالت اختبار وتتضمن ية، شف أسئلة عن ة عبا املقياس ذا ضمن راللفظية

املنطقية ذ. والوسائل تطبيق تم ةو ف تحديد بدو أو محددة منية ة ف ضمن ات ختبا نه ز ر
املوجودة. (Wechsler,2002)زمنية ق الفر بإيجاد تطبيقھ ع ن القائم ختبار ذا سمح وو

أدوات ا بأ اء الذ ات اختبا توصف كما سة، املد قبل ما مرحلة ألطفال املعرفية ات ا رامل ر ر
تتضمنDiagnosticيصية ا أوأل ، العق التأخر ذو من لألطفال شامال ا ياختبا ً ً

ر
التعلم ات   ). Worthan, 2009(صعو
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محكية ات   Criterion- Referenced Tests :املرجعراختبا

بي أداء) (Baily, 2004ش بمحك نة مقا الطفل أداء س تق املرجع محكية ات ختبا رأن ر
من سلسلة أو ة ا م إتقان أو اتاملرمحدد، تم(cited in Mclonghlin & Lewis, 2008) .را و

جات الد لتقدير موضوعة ات مح توجد كما ة، معيا ف ظر ظل ختبار بنود رتطبيق ر إال. و
متوقع بمعيار ا عل طفال يحصل ال جات الد تلك نة مقا تتم ما عادة رأنھ مثال(ر

ً
و ت نأن

سبة ب يحة قل% 90جابات و)ع ما، تحليل من املستخدمة ات املح اشتقاق تم
املحك مرجعية ات ختبا فإن ذلك و ، املقار العمر املستو طفال لغالبية علمھ ريمكن ن ي ى

ن خر طفال بأداء س ول ذاتھ باملحك الطفل أداء ن،(نتقار وآخر ان   ).2005وال

التقييم التحصيل أو تقان ع ك عوال املبكرة الطفولة ستخدم املحك ُمرج

النمائية املرحلة ومعالم نمائية ع. سلسالت شتمل املبكرة الطفولة خدمات ألن ونظرا
ً

فإن الصغار، لألطفال العادية النمائية نماط إ نادا اس ات ا امل فز مصممة شطة أ
ً

ر
و ت املحك مرجعية ات ختبا املتضمنة ات معراملح متفقة أو سقة م حيان غالبية ن

بالطفولة اصة ا امج ال ذه أن. (Mclonghlin & Lewis, 2008) املبكرةاملن ما و
عديل فرصة ن لألخصائي يح ت ف بنفسھ الطفل أداء تقار املرجع محكية ات نختبا ر

تتم ا يجعل ذا و الطفل خصوصية مع ناسب ي بما الفقرات نةوتكييف ). Raver, 2009(وباملر
يف التص ذا بع ت ال ات ختبا ضمن   : رومن

Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS) 2002   

والكتابة للقراءة ساسية ات ا للم الدينامية املؤشرات      :راختبار

القراءة ات ا م ساب اك لتقييم جراءات من مجموعة مرحلةرو مس ا والكتابة
بجدية، ومبادئ صوات، معرفة و ي بتدا السادس الصف إ طفال اض ر

م والف ات، واملصط والدقة، املبكر. والسالسة، و الت التقييم أو املقياس ذا ستخدم و
الساد الصف إ طفال اض مراحل معل بواسطة والكتابة القراءة ات ا رمل ير بتدا س

ات لصعو التعرض خطر يقعو طفال ان إذا ما لفحص كية مر املتحدة نالواليات
والكتابة القراءة ات ا م طفال تقدم قياس إ باإلضافة  ,Good & Kaminski)رالقراءة

2002).  

الرسمية غ   :جراءات

أقل ا بأ الرسمية غ التقييم إجراءات اتتمتاز ختبا عن يختلف ا تنظيم أن أو رتنظيما،
ً

قات،(الرسمية التعرف). 2011رالز ستخدم وال الرسمية غ ساليب من العديد ناك و
سة املد قبل ما مرحلة طفال لدى التعلم ات صعو ع طفال(راملبكر اض ي)ر وفيما ،

ساليب ذه م أل   :      عرض

  Observation: املالحظة

ير كما املالحظة وىعت ع) (Segal & Webber, 1996 سيغال للتعرف الطر أك قمن
خالل من املبكرة الطفولة النمو مؤشرات فمالحظة الصغار، لألطفال صية ال صائص ا
القياس أدوات استخدام من أفضل و ي الطبيعية، ف الظر طفال سلوك نمالحظة و
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راملص مظا تحديد ن للمعلم يمكن حيث طبيعية، غ ة اختبا مواقف لالستخدام رممة
النمو جوانب ل الطفل لدى التقدم   . (cited in Worthan, 2008)عملية

ات ختبا من فعالية أك بؤ ت مصدر الطفل استعداد ات ا مل ن املعلم تقديرات عد رو ر
ذات املعلم فمالحظات ية، ستطيعامل ال جوانب يقيمو ن املعلم ألن وذلك ة كب نقيمة

مثل التعلي ان امل أو املن الطفل خصائص ا ف تتدخل ال قة الطر ا، يقيم أن ختبار
تھ واستمرا باه ن ترك ع ة والقد التعلم، سبة و الفصل، علمھ تم س ملا رستعداد ر

لذلك التنظي البناء جودة،(الفصلداخل أبو خشان، ، السرطاو ، يالسرطاو   ). 2011ي

الفحص     Checklists: قوائم

محددة، ية ب ذات تقييمات و الصفي التقييم اتيجيات اس من نوعا الفحص قوائم عد
ً

بدال استجابة الطفل عن اية د أو ة خ لدية فرد أي أو املعلم ختار و معينة أسئلة تقدم حيث
ً

ر
التوص متھمن م و وت وصاف، من قائمة للمعلم يقدم حيث استجابة، إ بنفسھ نل

تقييمھ املراد الطفل ع ينطبق وصف ل ع عالمة وضع ساطة  ,Mclonghlin & Lewis(ب
مؤشرات). 2008 أو التعلم لعملية املوضوعية داف مجموعة من الفحص قوائم عمل تم و

قوائم ب وترت إعداد تم و لالنمو، يرتبط وكيف ا ع تتا ع عامھ بنظرة املعلم د و ل البنود
ا استخدام املعلم ستطيع ح للفحص قائمة ل ش البنود ذه تنظيم يتم ثم باآلخر، ا م
ممثلة و ت الفحص قوائم وألن بھ، يقوم الذي س التد برنامج متعددة نألغراض ر

representativeبمس اص ا ا الد بذلكرللمن تصبح ا فإ ن، مع صف أو ا د رتو ى
الت، ال وحفظ س، التد عملية وتخطيط والتقييم، القياس عملية للعمل رإطار

الطفل يتقدم وكيف التعلم، عملية ه انجا تم ما عن مو أولياء مع زوالتواصل  ,Worthan(ر
2008 .(  

التقدير س    Rating Scales: مقاي

ن ب شابھ ما،ناك بي مة م ق فر ناك ذلك ومع الفحص، وقوائم التقدير س ومقاي
أما موجود، غ أو موجودا السلوك ان إذا ملا ة شا ستخدم الفحص قوائم أن ًحيث ر
وجود مدى عن نوعيا حكما يقدم أن التقدير عملية القائم من فتتطلب التقدير س مقاي

ً ً

من التقدير ساللم و وتت ن، مع يتمنسلوك ال النوعية السمات أو صائص ا من مجموعة
إجراءات استخدام خالل من ا عل كم التقدير. (Worthan, 2008) معينةا س مقاي وتتطلب

ال أو بنعم ستجابة من أك ن املستجيب من ع. معلومات و ة عبا أو وصف تقدم رحيث
من واحدة باختيار الوصف ع م موافق عن نناملستجيبو ب ومن التقديرات، من سلسلة

ليكرت ن موا شيوعا ك التقدير زأدوات
ً

(Likert,1932)ثم ة عبا ل املستجيب يقرأ رحيث
ع موافق غ موافق، غ محايد، أوافق، شدة، أوافق املحددة ستجابات إحدى يختار

ليك. طالق ان م فقرات ع لالستجابات عددية قيمة عادة ن ع ع(رتو أوافق ال فمثال،
ً

إحصائيا). 1=طالق ستجابات يص بت سمح ذا و
ً

(Mclonghlin & Lewis, 2008).  

ش ن،(و وآخر ان قل) 2005وال حيث بو ال التقييم ة ر جو ات غ ناك يأن
من بدال وتم التقليدي، تجاه و املقننة ة املعيا ات ختبا ع ك ال

ً
ر استخدامر ذلك
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قائب ا باستخدام التقييم املتاحة البدائل وتتضمن الصدد، ذا البديلة التقييمات
تفوليو(التعليمية املن)رالبو ع املب والتقييم مرحلة. ، اصة ا بية ال دت ش وقد

التقييم حو التفك ا مشا تحوال أيضا املبكرة لالطفولة
ً ً

و.  ، ول ير يحيث ونيى ، لراشر  ز
(Wolery, Brashers, & Neitzel , 2002) اصة ا حتياجات ذو الصغار طفال معل يأن

سلفا املحددة داف و الصفية شطة ساير املعلومات تقييم بجعل م تمام ا داد ا قد
ً

ز
ن،( وآخر ان وليلفرمان). 2005ال ن وميلبو امبل ضيف  & ,Campbell, Milbourne)رو

Lilverman, 2001)ونيل الطفولة(Mcconnell, 2000)وما مرحلة ن املختص معظم أن
ال القوة جوانب ع نركز أن للتقييم اتيجية اس إتباع عند م امل من أنھ عتقدو ناملبكرة

ت ال أو تنمية إ تحتاج ال وانب ا تلك ع فقط ك بال نكتفي وال الطفل، ا سم مثلي
القصو ن،(رجوانب وآخر ان   ).       2005وال

ش طفال) Lowenthal, 1998(و لدى والضعف القوة مواطن تقييم من نتمكن ح
طفال بتعليم ن املشغول ن املعلم لدى و ي أن ر الضر من التعلم، ات صعو نذو ي وي

فعالة أساليب أو طر العامة الفصو ضة الر قمرحلة ل املوحدو املعيار فالتقييم يللتقييم،
التقييمات عد لذا الفردي، ختبار ة ضر ب س و الوقت تقييد ب س ممكنا و ي ال ورغالبا

ً ً
ن

للتدخالت تقود أن مكن و جدا مفيدة اليومية شطة و ن ت الر خالل ا تنفيذ يمكن ال
ً

و
الصلة ذات التقييم. املالئمة ذه ل كة املش مثلة ،: اتومن املن ع املب التقييم

باللعب، قيقي والتقييم والتقييم تفوليو(ا   ). رالبو

ع املب    Curriculum- Based Assessment (CBA) :املنالتقييم

ن وآخر ي وا ير كما التقييم من النمط ذا وعد وفوكس(Choate et al., 1995)ى ودينو
Deno & Fuchs, 1987) (يدو ومو ل  ,Lovitt)ولوفيت(Howell & Morehead, 1987)راو

خالل(1991 من وذلك ه اختبا يتم وما عليمھ يتم ما ن ب ط أو اجة مز أسلوب ربمثابة ر و
ما غالبا و و مستمرة، بصفة قل ع سبوع ن مرت ا أخذ يتم الطفل أداء من عينات

ً

ا يتضم ال املختلفة املواد اليومييحدث س للتد استخدامھ يتم الذي املن رذلك
أخر مجاالت أي أو ساب ا أو ن،(ىالقراءة وآخر ان سلز،). 2005وال م من ل ر ىو

سلز وم سبان ع(Meisels, 1994; Greenspan & Meisls, 1996)وغر املب التقييم أن
الرسمية غ ساليب من ه غ عن يختلف للتقييم،املن ا اختيا يتم ال ات ا امل رأنواع ر

يقار ال ألنھ وذلك ، معيار أساس ع القائم التقييم عن يختلف كما التقييم، إجراء نوتكرار ي
التقييم من النوع ذا يقوم ذلك من فبدال م، أقرا بأداء ضة الر مرحلة طفال أداء

ً
و

ع بناء املحتمل باألداء الطفل أداء نة الطفلربمقا ع يجب ال املوضوعة ية املن داف
القادمة املرحلة ا يتق ب. أن ت ل املن ع املب التقييم ام امل تحليل ستخدم و

خر تلو واحدة ا س تد يتم وال ة قص خطوات ا وتقسيم املدى لة طو ىداف ر
امل داف يتقنوا ح ضة الر مرحلة   (cited in Lowenthal, 1998)وضوعةولألطفال

اللعب ع القائم   :play-Based Assessmentالتقييم

ا بأ ا إل شار فأنھ اللعب، سياق املالحظة ستخدم اللعب"عندما إ ند س " تقييمات
)Mclonghlin & Lewis, 2008 .(ليندر ش لتقييم(Linder, 2004)و كسياق ستخدم اللعب أن

اللعب ات ا م إ باإلضافة أك أو واحد لألطفال. رمجال ساسية السياقات أحد اللعب عد و
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طفال اض برامج و امل متكر شاط و رالصغار ل ئة. ر ب و ي فأنھ " طبيعية"نولذلك
التقييم ا ف يجر بديل. يمثالية كمدخل املعر النمو لتقييم وسيلة اللعب اعتبار مكن و

املعيارلل مرجعية والتقييمات املقننة مكن). (cited in Mclonghlin & Lewis, 2008تقييمات و
تفاعل و اللعب، أثناء أقرانھ مع تفاعل و املواد، ينظم و و الطفل بالتقييم القائم يالحظ أن
القوة جوانب لتحديد وسيلة ية الب محددة وغ ية الب محددة لعب مواقف اللعب مع

ُ

املعروالض النمو مجال املتعدد. عف التقييم س للتقييم النوع ذا من نموذج ناك ُو

اللعب ع القائم Trans Disciplinary Play-Based Assessment (TPBA)التخصصات
ية الب محددة مواقف خالل من سية الرئ املجاالت جميع تقييم النموذج ذا ستخدم و

ر ا اللعب ق. ومواقف اتو ا م م وتقو ومالحظة بتصميم التخصصات متعدد ق الفر روم
اللعب سياق واملواد ق الفر مع يتفاعل الذي م. الطفل الف اتھ وخ اللعب فرص وتؤثر

ُ

س ا والنمو والتواصل، اللغة واستخدام جتماعية، ات ا وامل ، نفعا والنمو ، راملعر
الفرص ذه فإن ولذلك ي؛ ر اتوا ا امل ذه جميع م لتقو ما م سياقا عد ات روا

ً ً ُ

(Mclonghlin & Lewis, 2008) .  

اصة، ا يبة ال ومعلمو العامة، الفصو معلمو يحصل التقييم من النوع ذا لو
ر ا اللعب ات لف املالحظة خالل من بالطفل املتعلقة املعلومات ع سرة إ . باإلضافة

ات مم اللعب،ومن ة ف خالل يتم التقييم أن اللعب ع القائم التخصصات متعدد التقييم
مجاالت ل ملالحظة شادات إ ناك أن كما الطفل، تمام ال ة مث شطة أ خالل من و ي روأنھ ن

لتلقي. النمو الطفل لية أ شأن لقرار للتوصل بااللتقاء ق الفر يقوم التقييم ذا إجراء عد و
ا ا االتعليم ضر ان إذا الفردية التعلم خطة أو برنامج ولتخطيط ص

ً
  ). Lowenthal,1998(ور

امللف    Portfolio Assessment: تقييم

جي و من(Wiggins, 1993)ىير ات اختبا أو ة معيا انت سواء التقليدية ات ختبا رأن ر ر
نات الثمان اية منذ ا ل انتقادات توجيھ تم قد املعلم ة. إعداد بضر و املص ورونادى ن

وحل الناقد التفك ع بية ال تأكيد أفضل ل ش عكس للتقييم أساليب استخدام
قيقي. املشكالت ا أو صيل التقييم أن املعتقد ةassessment authenticومن صو رعطي

مثل ك ال يتم ما وعادة الطفل يفعلھ أن يمكن ملا حقيقية أو واقعية عأك الة ا ذه
ك ال يتم ال التا و العمل، من امل مت جانب أو امل مت كعمل وذلك الطفل تجھ ي ما فحص

املن ع املب التقييم يحدث كما داء ئات جز ن،(ع وآخر ان عد). 2005وال و
يتم الذي قيقي ا أو صيل للقياس مثال تفوليو البو باستخدام حياتيةرالتقييم ف وظر

ال والبيانات الطفل أعمال من توليفة عن ة عبا و و طفال، اض فصو مثل رواقعية ر ل
تقييم أجل من داء، قياس خالل من أو الرسمية غ القياسات من املعلم ا عل يحصل

والتعلم النمو مختلفا. (Worthan, 2008)عمليات تفوليو البو باستخدام التقييم يجعل وما
ً

ر
من عينات تحليل ع اعتماده من الرغم ع أنھ و عة الشا خر الصفية ساليب ىعن
مثل البيانات جمع أساليب من أخر أنواع نتائج ع أيضا شتمل أنھ إال الطفل، ىأعمال

ً

واملقابالت بانات، س و الرسمية، غ ات ختبا و والقوائم،  & Mclonghlin)راملالحظة،
Lewis,2008( .طفال أعمال من ملجموعة املقيمو ينظر ات ختبا تطبيق من نفبدال ر

ً
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بذلك اص ا امللف املرتبة م لع من عينات أو ونماذج ضة الر  ,Lowenthal. (ومرحلة
1998 .(  

القو ستطيع سبق ما ضوء التقييمإنھلو عملية متعددة أساليب استخدام يجب
طفال ع طفالللتعرف اض مرحلة التعلم ات لصعو ن سلوب. راملعرض ان ما فم

ال وانب ا من جانبا لنا يقدم واحد، ألسلوب استخدامنا فإن التقييم، عملية املستخدم
ً

ة صو لنا يقدم أن شأنھ من ساليب من لعدد واستخدامنا الطفل، عن ا معرف إ رنحتاج
وعمل الطفل نمو عن لديھشاملة التعلم   .    ية

خامسا
ً

سة:  املد قبل ما مرحلة التعلم ات صعو ع الدالة اض(راملؤشرات ر
  ):طفال

ات صعو ف عر ان إذا الصغار، طفال لدى التعلم ات صعو ع التعرف يتم إال يمكن
ات قد ن ب التباين قياس بواسطة ا الد املن الفشل ع يركز رالتعلم نر و الطفل

سلوب أو قة الطر ذه س و اديمية، اتھ الفشل" زإنجا ح نتظار ألنھ" من وذلك
مة الال دمات ول التعرف لعمليات ال مؤ يصبح أن قبل أوال الطفل يفشل أن زيجب

ً ً
فاألطفال. 
لم م أل علم ات صعو م لد بأن م عل التعرف يتم إال يمكن ضة الر يتعرضواومرحلة

الرس ادي ليتھ. للتعليم أ مدى التفك ليتم الطفل يفشل ح نتظار عد و
ع للتعرف ومالئمة مناسبة أك من ناك لذا ماديا، لف م من اصة ا بية ال دمات

ً

التعلم ات صعو مؤشرات تقييم و و ضة الر مرحلة طفال لدى التعلم ات  Lerner(وصعو
et al., 2003(املؤشرات ذه ل توضيح ي وفيما ،:  

طفال اض النمائية التعلم ات صعو ع الدالة   :راملؤشرات

ن وآخر نر ل مبكرة) Lerner et al., 2003(وش عالمات عن ة عبا النمائية املؤشرات رأن
اض مرحلة الصغار طفال لدى علم ات صعو أو مشكالت تتم. طفالرلوجود أن مكن و

واللغة، الكالم ونمو ة، البصر والعمليات السمعية، والعمليات ي، ر ا الطفل نمو ا مالحظ
باه ن ات قد ات. رأو صعو يواجھ نما ب النمائية املجاالت عض تفو الطفل ر يظ قوغالبا

ً

أخر مجاالت ة ا. ىكب صعو بوجود العالمات ذه بؤ الت مكن نجازو مستقبلية ت
خفض ع ضة الر مرحلة طفال مساعدة يمكن املبكر التدخل خالل من ولكن ، وادي

ليا ا عل التغلب أو املحتملة ات الصعو ذه مستو
ً

،. ى وتايلو ، وجر و نر، وا من كال ر رو ز ر ر
ً ى

وساندبرج، ، املؤشرات(Warner-Rogers, Taylor, Taylor, & Sandberg, 2000)روتايلو أن
التالية املجاالت ات كصعو ر تظ أن يمكن   : النمائية

العامة ركية ا ات ا   Gross-motor Skills: رامل

عض لدى كة املش أو عة الشا العالمات من عالمة العامة ركية ا ات ا امل قصو رعد ر
التعلم ات صعو ذو أو. يطفال اعھ، لذ الطفل ك تحر يتطلب قدمھرحيث أو ساقھ،

ة الكب العضالت ن. استخدام متقن غ م كأ يبدو العامة ركية ا املشكالت ذو نفاألطفال و
مثل ات ا امل والرمي: رلبعض والقفز، ،   . امل
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الدقيقة ركية ا ات ا   Fine-motor Skills: رامل

ص ك لتحر ة الصغ العضالت استخدام ع الدقيقة ركية ا ن،شطة واملعصم ع ا
كذلك اليدين كال حركة سيق وت ن، والعين اليدين حركة ن ب سيق عانو. والت الذين نفاألطفال

س الل ات ا م علم ن بطيئ ونوا ي ألن يميلو الدقيقة ركية ا ات ا امل مشكالت رمن نر
قالم استخدام ن بطيئ ونو ي م أ إ باإلضافة ل، ست. نو مكن وجودو ع دالل

وأداء والبناء، كيب ال أللعاب طفال أداء ة بصعو الدقيقة ركية ا ات ا امل رمشكالت
املختلفة القص شطة أ املقص واستخدام الفنية، ع ة. راملشا خ بتدائية السنوات و

والشاق البطيئة ة اليدو الكتابة الدقيقة ركية ا ات ا امل ات صعو   .ةرتبدو

السمعية   Auditory Processing: العمليات

ة مقد أن حيث علم، ات صعو وجود ع ام مؤشر أو عالمة السمعية العمليات رعد
ُ

التعلم لعمليات اما أمرا عد سمعھ ما تفس ع ص ال
ً ً و. ُ يواج الذين نفاألطفال

مشكالت لوجود مبكرة عالمات ن ر يظ القراءة علم ات اتوصعو قد ات صعو رأو
م يمك طفال ؤالء ف السمعية، مجاالتالسماع،العمليات م لد ة الصعو تكمن ولكن

والذاكرة ، السم والتمي ي، الصو الو تتضمن ال السمعية العمليات من عديدة
السم واملزج سلسل وال   . السمعية،

ة البصر   Visual Processing: العمليات

فاألطفالتل القراءة، علم وخاصة املد التعلم اما ا دو ة البصر العمليات رعب
ً ً

ر
م يمك ة البصر العمليات مشكالت ة،وذو البصرؤالر التمي ات صعو و يواج م يولك ن

واملشكالت البصر التج عد و ، البصر غالق أو ة، البصر والذاكرة لمات، وال ف ر يل ي و
منمالئ بؤ الت مكن و علم ات صعو وجود ع مبكرة عالمات الصغار طفال ية

مستقبال القراءة ات صعو حدوث ع ا خالل
ً

 .  

واللغة التواصل ات ا   Communication and Language Skills: رم

ش العالمات أك من واحدة اللغة واستخدام م والف الكالم ساب اك ة الصعو يوعاعد
ً

أن ص ال ستطيع ح اللغة استخدام ع ة فالقد التعلم، ات صعو ذو رطفال ي
التعلم لعملية أسا متطلب ن لآلخر ه ا أف اضطرابات. ريوصل ذو طفال يواجھ يحيث

ن خر لغة م ف ة صعو واللغة والبدء)ستماع(التواصل للتعليمات، ستجابة و ،
والشر نبالتواصل، خر مع والتواصل املحادثات، اك ش و   . ح،

باه ن   Problems with attention: مشكالت

نقص باضطراب متعلقة سلوكيات التعلم ات صعو ذو الصغار طفال عض ر ييظ
حيث باه، من ندفاعإ و باه، ن وعدم ركة، ا بفرط تتعلق سلوكيات ن ر م. ويظ أ كما

ا مامن ودائما ، و شاط ال اء إ بدو آخر ا شاط من نتقال و ت ش ال م عل ل لس
ً

ل ن
مستمر، ل ش م أشياء فقدو و ستمعو ال طفال ؤالء أن من واملعلمو باء ى نشت ن ن
وال ة الفو لألحداث م استجابا مشكالت م لد و ي ندفاع ذو الصغار طفال رو نو
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التف عنستطيعو سر ل ش جابات ا يصدر ألن ميلو و ا، يصدر ال م سلوكيا وك نو
املشاركة ة صعو و يواج كذلك الصغار ؤالء السؤال، طرح املعلم ين أن قبل نومفا

أو اللعب دوار الصف التعاملوأخذ م مالء   .(cited in Lerner & Kline, 2006)زمع

ع الدالة اديميةاملؤشرات التعلم ات   :صعو

غم مسايرتھ ة صعو الطفل يجد ن مع ادي أ محتو بوجود التعلم ات صعو رترتبط ى
فإن ضة الر يوجد ال املحتو ذا مثل ألن ونظرا العادي، املستو يقع ائھ ذ مستو وأن ى ى ى

ً

ن ل تر كما ا بؤ الت أو ات الصعو تلك ع للداللة مؤشر مانLerner, 2000)(رىأفضل روفو
شر وفلي وشايوتز وشايوتز س س  ,Foorman, Francis, Shaywitz, Shaywitz, & Fletcher)وفر

اديمية(1997 قبل ات ا امل قصو ريتمثل قبل). 2006محمد،(ر ات ا امل عد رو
نPreacademic Skillsاديمية س ج تو ير ركما السلوكياتبمثابة) Torgesen, 2001(ى تلك

مثل النظامي عليمھ يبدأ أن قبل للطفل مية أ ذات عت ف،: ال ر وا قام، ع والتعرف ر
الو تتمثل للقراءة سبة بال البالغة ا مي أ ا ل أخر ة ا م عن فضال لوان، و ال، ش ىو ر

ً

ي السلو. Phonological awarenessالصو ذه القصو أوجھ اتروترتبط بصعو كيات
الالحق للتعليم ساس تمثل حيث مباشرا تباطا ا اديمية التعلم

ً ً
  ). 2006محمد،(ر

ش قبل) 2006محمد،(و ات ا امل إطار تندرج أساسية ات ا م خمس ناك رأن ر
علم ات لصعو الطفل عرض انية إم ع مؤشر بمثابة ا م أي القصو عد و راديمية،

ات ا امل ذه ل توضيح ي وفيما   :  رالحقة،

ي الصو اك د أو الو   ): الفونولو(رمشكالت

وقت القراءة ات صعو بوجود تنذر ال املشكالت م أ أحد ي الصو الو مشكالت عت
للكتابة ثم للقراءة، مة الال ات ا امل م أ من ة ا امل ذه عد إذ زالحق، ر بالو. ر قصد يو الصو

تلك ل ش أو و ت فردية أصوات من و تت ا سمع ال لمة ال أن اك إد ع الطفل ة نقد ن ر ر
لمة عدة. ال من و تت الواحدة لمة ال بأن ك يد لن ي الصو الو يمتلك ال الذي نوالطفل ر

لمة ال صوات عدد تحديد أو لمة، ال أصوات فصل ع ا قاد و ي ولن أصوات،
ً
ر ن

ك ذاالواحدة، ول لمات، ال مو لفك ة املطلو ساسية املبادئ استخدام أو م ف ستطيع ال زما ر
القراءة، مشكالت مع كب ل ش ترتبط الصوتية ة واملعا ي الصو الو مشكالت فإن

إ املكتوب أو املطبوع الكالم ترجمة ع ا قاد و ي لن املبادئ تلك ك يد ال الذي فالطفل
ً
ر نر

ة لغو القراءةأصوات عملية   .     (Schatschneider & Torgesen , 2004)أثناء

ائية ال ف ر ا ع   :والتعرف

شرط بمثابة ا بي التمي ع تھ وقد ا، ومعرفتھ ائية، ال ف ر ل الطفل اك إد رعد ور
ائية ال ف ر با الطفل إملام عدم فإن لذا للكتابة، إضافة للقراءة علمھ ع أووسابق

ب ترت ستطيع ال أو مقلوب، ل ش ا كتاب أو مناسبة، ة بصو ا بي التمي أو ا، ل رإجادتھ
املختلفة ف ر ا ن ب صوتيا يم أن أو لمات، ال عض ع يحصل ي املختلفة ف ر وا و

ً
 .
ف ر ا يحدد أن الطفل بمقدو و ي لن حيث بالقراءة، تتعلق علم ات بصعو يرتبط وفذلك ر ن

ائية وال ي لن التا و ملة، ا ا تتضم ال لمات ال معرفة أو معينة، لمة ناملتضمنة
ي القرا م الف ع قادر غ يجعلھ كما وتلقائية، بطالقة القراءة ع ا قاد

ً
أيضا. ر ترتبط كذلك

ً
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كتابة أو ناحية، من ال ع ا قاد غ الطفل و ي إذ آخر، جانب من الكتابة ات بصعو
ً
ر ن

آخرم جانب من شاء   ).2006محمد،(وضوعات

قام ع   : رالتعرف

قام، كجمع سيطة ال سابية ا يم املفا اك إد مبكر عمر العاديو طفال ريتمكن ر ن
ك املجموعات ك د و ن، تفاحت ع أخر وتفاحة تفاحة أن ك يد العادي رفالطفل ىر

الذ الطفل لكن صغر، مرحلةواملجموعات يم املفا ذه يتقن ال قد مشكالت من ي عا ي
طفال اض ش). Hargrove , 2001(ر قصو) 2005كمال، محمد،(و أن الطفلرإ ة ا رم

قيامھ أو ليا، تنا أو تصاعديا قام ب ترت أو ا، بي التمي أو قام، أو عداد معرفة
ً ً

ز ر ر
شيا مجموعات ن ب نات ملارباملقا مؤشرا ا م ل الداخلة العناصر لعدد وفقا املختلفة ء

ً

ساب ا علم ات صعو من مستقبال لھ يتعرض أن يمكن
ً

.  

ال ش ع   :التعرف

تمي ع ة القد الثالثة، سن م ممن عادي اء بذ يتمتعو الذين طفال من ريتوقع ن
ندسية ال ال وامل(ش والدائرة، ع، ع)ثلثاملر الحقا يؤثر قد ال ش ذه تمي والفشل ،

ً

ائية ال ف ر ل الطفل ش). Hargrove, 2001(وتمي طفل) 2006محمد،(و ة ا م أن رإ
ال ات ا امل إحدى عد ا بي التمي ع تھ وقد ا، وتمي املختلفة ال ش معرفة ضة رالر ر و

اس بمدى بؤ الت ا خالل من تقديمھيمكن يتم مما واستفادتھ سة، باملد لاللتحاق الطفل رتعداد
مختلفة اديمية أ ات محتو من ا ال. ف العوامل م أ أحد عت ة ا امل ذه القصو أن ركما ر

ير كما ا خالل من بؤ الت كمال،(ىيمكن من) 2005محمد، لھ الطفل يتعرض أن يمكن بما
ا الحقة اديمية أ علم ات   . سابصعو

لوان ع   : التعرف

يح، ل ش ا واستخدام ساسية، لوان معرفة ع الطفل ة قد ة ا امل ذه ع رو ر
أو شياء، يف بتص الطفل قيام انية وإم الواحد، اللو جات د ع والتعرف ا، بي نوالتمي ر

ترك ع تھ قد إ إضافة ، للو وفقا ا غ أو اللعب، رأدوات ن
ً

ق طر عن معا اللعبة أجزاء يب
ً

ا مع يتعامل ال جزاء لو ع باه أيضا. نن ع ة ا مل لتلك إجادتھ فإن أخر ة ج ومن
ً

ر ى
ا املدخل أو املث للو باه ن ع تھ نقد ترتبط). 2006محمد،(ر ال ة ا امل ذه ألن رونظرا

ً

م عت وال ساب، ا أو الكتابة، أو تبالقراءة، أشا فقد ا، م أي إلجادة مة الال ات ا امل رن ز ر
ا أجر ال اسة الد كمال،(رنتائج طفل) 2005محمد، عرض باحتمال تن ال ة ا امل ذه رأن

إملام أن من الرغم ع الحقة، اديمية أ علم ات لصعو ا ف قصو من ي عا الذي ضة رالر و
ذا ا كث ساعده ا ل وإجادتھ ا، الطفل

ً
  .طار

سادسا
ً

املبكر:  بالتعرف صلة ذات    Issues related to early identification: قضايا

التعلم، ات صعو طر ن املعرض طفال ع املبكر التعرف عملية تواجھ تحديات ناك
سن إ يصلوا لم الذين ن العادي طفال ن ب طبيعيا أمرا والن النمو التفاوت عد إذ

ً ً

عرضة الطفل أن إ ش ال ختالفات و التباين أوجھ تحديد فإن التا و ، املد رالتعليم
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صعبا أمرا يصبح التعلم ل بمشا يتعلق فيما طر ل
ً ً

ذه.  مراعاة من البد ان ذا وع
التعرف حو القضايا من العديد ة إثا م س ال خر العوامل من ا وغ لالتحديات رى

املبكرامل التعرف نتائج تقييم عند من). 2009البتال،(بكر القضايا ذه م أل عرض ي ما و
التالية املحاو   :  رخالل

املسميات أو سميات ال   :     دالالت

ا يتصف قد ال ة الضر غ سمية ال أو والصفة ا حدو املحتمل الوصمة ورعد
و املبكر التعرف عند الصغار عطفال املخاوف أك من علم ات صعو م لد بأن م وصف

سميات(Snyder, Bailey, & Auer, 1994; Taylor et al., 2000)ر ال ذه ا ك ت ملا وذلك
الطفل ع ية ان ا ثار يؤثر. من مما طفال ؤالء ل سبة بال ن املعلم توقعات ع تؤثر حيث

ط تقدير ع سلبيا ا تأث
ً ً

كذلك م، معلم مع م وتفاعال م، لذوا التعلم ات صعو ذو يفال
لإلنجاز ميال أقل فيصبح للطفل، بو ال أو التعلي التقدم إعاقة إ سميات ال ذه تؤدي

ً ي
نمو و قران، مع والتفاعل ، التحصي التنافس مواقف من اب لال ا توج وأك ادي

ً

بال أو بالدونية شعو تأثرلديھ تقل ي كذلك ، جتما و ال توافقھ ع يؤثر مما ز
بادل و الطفل، تجاه السل تجاه سرة أفعال دود فتبدو سرة إ سميات ال رذه

أسرتھ تجاه السل تجاه نفس أيضا الطفل
َ

ات،( ر). 1998الز الضر من س ل ذلك يومع و
صع مصط استخدام يتم أن أبدا

ً
ك التالميذ وصف يتم كما مبكرة، سن التعلم ات و
التا و العام، التعليم اصة ا بية ال خدمات لتلقي م لي أ مدى تحديد يتم عندما سنا

ً

أمر يصبح لم والذين الصغار لألطفال سبة بال ممكنا أمرا سمية وال الوصمة تفادي يصبح فإنھ
ً ً

م أمرا التعلم ات لصعو م عرض
ً

عد ؤكدا
ً

)Steele, 2004 .(  

النمائية ختالفات أو ق   :والفر

التعلم ات لصعو كة املش الوطنية نة ال قبل) NJCLD(ش ما مرحلة طفال نمو أن
طفال لبعض سبة فال ، الن وأنماط معدالت واسعة ات غ و بتقلبات سم ي سة راملد

ق والفر التأخر مشكالت و وت الطبيعية،ن النمو ة دو خالل ا تخط يمكن مؤقتة ات رالقد ر
املختلفة داء مجاالت ومستمرا قائما يظل التأخر فإن ن خر طفال لبعض سبة بال أما

ً ً

وا ق تفر إ الوصو يمكن ال لذا الشامل، التقييم و للفحص الطفل إحالة ستلزم لبحيث
أن يمكن الذين طفال ؤالء ن مب يمك الذين ن خر طفال ن و م لد التأخر ستمر

الوقت ر مر مع ا ال التقدم تحقيق و التأخر مشكالت   ).NJCLD, 2006(وتخطي

بمع ة، العمر الفئة ذه الطبي النمو التقلبات من واسعة مجموعة ناك أن ما و
وال الفحص عمليات قبل ة كب جة بد الصعب من طفالرأنھ ن ب ق التفر يتم أن تدخل

التعلم، ات صعو من عانو الذين طفال ن و التقلبات عض م لد و ي الذين ن نالعادي ن
س املقاي أن من التأكد يص ال ات اختبا دقة ن لتحس قة طر أفضل فإن رلذا

التعل مشكالت م لد ستمر الذين طفال ع فقط ا تطبيق يتم املتوقعةوالتقييمات غ م
و حسا أك املوجودة ات ختبا تجعل أن قة الطر ذه ل يمكن إذ ة، للمعا القابلة وغ

ً
ر

تحديدا
ً

(Harrison, 2005).  
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الدقيق غ يص   :ال

ات صعو ذو طفال ع للتعرف ستخدم ال ات ختبا مع املشكالت عض يناك ُ
ر

حيث ستعدإنالتعلم، ات يتمراختبا عندما دقيقة دائما ست ل الصغار لألطفال املصممة اد
ً

التعلم ات لصعو ن املعرض طفال حاالت عض بؤ الت ألغراض ا  ,.Taylor et al)استخدام
العديد. (2000 تتضمن اء الذ ات اختبا أن إال اء، الذ قياس يتضمن التباين تحديد أن ركما

تقييم ة ر و ا القصو جوانب سةرمن املد قبل ما ذا). Lowenthal, 1998(رأطفال وع
التعلم ات صعو تقييم ة املعيا ات لالختبا ة الكب مية من الرغم ع أنھ يت رساس ر

للتقييم أخر اتيجيات اس إ أيضا أ ن أن يجب ىفإننا ن،(ً وآخر ان   ).2005وال

النمو مسار ع املتعددة ات   :التأث

العوامل      ه اعتبا يأخذ أن يجب التعلم ات صعو ع الفعال التعرف برنامج رأن
الطفل نمو مسار ع تؤثر أن يمكن وال املتعددة، والثقافية ية والبي  ,NJCLD(البيولوجية

ر). 2006 مظا عض و ظ ع العوامل ذه تأث انية إم إ والبحوث اسات الد ش رحيث ر
و التعلم ات والوضعصعو قتصادي، والوضع للوالدين، التعلي املستو العوامل ذه ىمن

الوالدية ات تجا و املعاملة وأساليب ، للتعرف. يسر ستخدم أداة أية فإن ذلك وع
ق للفر كمصادر العوامل تلك عتبار تأخذ أن يجب التعلم، ات صعو ذو عن واملبكر ي

التعل ات صعو ذو ن ب نيالفردية العادي م وأقرا ات،(م   ).1998الز

السابقة اسات   رالد

ات صعو حاالت ع التعرف املمكن من أنھ التعلم ات صعو مجال ات التطو رش
عن للكشف املبكرة املؤشرات من العديد ناك ف طفال، اض مرحلة املحتملة رالتعلم

التعلم ات لصعو طفال ؤالء عرض العديد). 2005باكرمان،(احتمالية دفع ه بدو ذا رو
التعلم ات صعو ع املبكر التعرف تناقش ال اسات والد البحوث إلجراء ن الباحث رمن

اسات الد ذه لبعض عرض ي وفيما طفال، اض رمرحلة   : ر

لونثال ة) Lowenthal, 2002(أجرت املم صائص ا م أ تحديد إ دفت اسة رد
سةلألطفا باملد يلتحقو عندما علم ات لصعو يتعرضوا أن يتوقع الذين رل عينة. ن ونت ت وقد

من اسة طفال) 571(رالد اض مرحلة رطفال
ً

ناك.  أن إ اسة الد نتائج ت أشا روقد ر
جتما انب با ترتبط انب/خصائص وا التكيفي، انب با ترتبط وخصائص ، نفعا

والتواصل، ي، ر ةا املم صائص ا م أ أن إ اسة الد وتوصلت ، املعر انب روا
للطفل، الزم العمر مع ناسب ي ال مفرط شاط ضة الر مرحلة التعلم ات ولصعو
والتخاطب، اللغة ساب اك والتأخر التنظيم، وعدم باه، ن وعدم ت، ش وال ندفاعية، و

جو و ات، للمث السم اك د ووتأخر وقصور ات، للمث البصر اك د ة صعو رد ي ر
اجتماعية مشكالت جود و املدى، لة وطو ة قص جود/والذاكرة و الطفل، لدى وانفعالية

والدقيقة ة الكب ركية ا ات ا بامل القيام ة   .رصعو

اسبا ت تج(Tur-Kaspa, 2004)وقامت ات ا م ع التعرف إ دفت اسة ربد ر
وذلكاملعل م، وأقرا التعلم ات صعو طر ن املعرض ضة الر أطفال لدى جتماعية وومات



التعرف المبكر على صعوبات التعلم لدى األطفال في مرحلة ما قبل 
 نھالء محمد المرزوق  . أ ) ریاض األطفال( المدرسة

 

 

 

364 

ودودج ك كر نموذج جتما(Crick & Dodge, 1994)باستخدام عينة. للتكيف ونت ت وقد
من و املجموعة تألفت طفال من ن مجموعت من اسة ضة) 20(رالد الر أطفال من وطفال

ً

صع طر ن مناملعرض الثانية املجموعة وتألفت التعلم، ات ن) 20(و العادي م أقرا من طفال
ً

ضة الر ات. وبنفس ا امل تلك ن املجموعت ن ب دالة ق فر وجود إ اسة الد نتائج روتوصلت ور
ن العادي طفال   . لصا

باكرمان أجرت صع) 2005(كما ع املبكر للتعرف قة طر إيجاد إ دفت اسة اترد و
شيوعا النمائية التعلم ات صعو أنواع أك معرفة إ دفت كما ضة، الر مرحلة التعلم
ً

و
بوسيلة م د و ب طفال اض معلمات مساعدة إ باإلضافة املرحلة، ذه طفال رعند

التعلم ات صعو ع املبكر للتعرف ودقيقة لة أطفال. س اض ن ست مد اختيار تم روقد ر
وم( من) خاصة–يةح م أعما ر6وسنوات6إ3رلألطفال ن. أش ست ابتدائيةرومد
ومية( من) خاصة–ح و املرحلة كما 7 – 6لألطفال منسنوات، ونة م عينة اختيار تم
طفال) 110(

ً
و) 60( ناث، عشوائية) 50(من قة بطر م اختيا تم و الذ رمن واستخدمت. ر

اختبار اسة عت  Dyslexia Early Screening Test (DEST)رالد قةو بطر ستخدم مس اختبار
من لألطفال س املدا ية تي رر و4و سن6سنوات إ ر مختلف5وسنوات6أش و و ر أش

تم وقد ن، النفسي ن خصائي قبل من ستخدم وأن البد وال خر النفسية ات ختبا ىعن ر
ختبا أجزاء عض منتكييف مجموعة ب تد إ باإلضافة يةـ، العر اللغة إ النطقية رر

كيفية ع مكثف برنامج خالل من ختبار، تطبيق واملساعدة للعمل تطوعوا املعلمات
فردية ة بصو ختبار مقبوال. رتطبيق ان املعدل املس ختبار أن إ اسة الد نتائج ت وأشا

ً
ر ر

حيث املعلمات قبل من جدا
ً

أن إ اسة الد نتائج ت أشا كما والرصد، التطبيق ال س ران ر
ً

سبة انوا% 7,12ناك طفال عينة حاجة) at-risk(من و التعلم ات صعو طر ن معرض
التعلم ات لصعو ن معرض انوا الذين والد سبة انت و تدخل، سبة) at-risk(إ من أع

املع طفال أك وأن التعلمالبنات، ات لصعو ن نة) at-risk(رض مقا خاصة س بمدا ن رملتحق ر
اختبار من جزء ل تطبيق ر أظ كذلك ومية، ا س ات) DEST(رباملدا الصعو لبعض تحليل

الطبي من أقل انوا الذين طفال معظم أن وجد ولقد محددة، أداء%) 33(مجاالت
عة، السر سمية ال ي)%30(اختبار م مم أعما ال املجموعة ربعو و5ن ر6سنوات أش

الو اختبار و التعلم، ات لصعو قابلية م لد أن حيث ذلك، من طفال)%35(وأك من
مرحلة السعودية ية العر اململكة طفال أن إ ش مما ، الطبي من أقل أداء ا ر وأظ

لتطو إضا دعم إ يحتاجو طفال ناض اختبارر و القرائية، م ا ا م  Forward Digit)رر
Span)حرف%) 37(سبة سمية اختبار مجموع%) 36(سبة) Letter Naming(و من

لتعلم متطلبات ان عت ن ختبا ذين أن حيث ، الطبي من أقل أداء ا ر أظ رالعينة و
ش ضة الر مرحلة طفال أن إ ش مما العمليةوالقراءة، تدعم وسائل يفتقدو عام نل

الصوت طلب أو أمر اختبار أما ات (Sound Order) التعليمية، صعو ع قو مؤشر و يو
الطبي)%61(التعلم من أقل أداء ا ر أظ العينة   .  ومن

بخش ا قامت اسة د ات) 2006(رو صعو مؤشرات شار ان سبة تحديد إ دفت
طف لدى ناثالتعلم و و الذ ن ب ق الفر عن والكشف املكرمة، بمكة ضة الر مرحلة رال و و

الطفل لدى التعلم ات صعو مؤشرات وجود ن ب العالقة حث و التعلم، ات صعو مؤشرات
لذاتھ ومھ مف ن من. و اسة الد عينة ونت ت م) 514(روقد و) 262(م طفال

ً
طفلة) 252(

ضة الر ال. ومرحلة إعدادواستخدمت اديمية قبل ات ا امل القصو لتقييم ة بطا اسة رد ر رر
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سليمان( إعداد)2005،محمد، لألطفال الذات وم مف ومقياس شاي(، ، وقد). 1982،رمنصو
كما ضة، الر بمرحلة طفال لدى التعلم ات صعو مؤشرات شار ان إ اسة الد نتائج ت وأشا ر ر

ناث و و الذ ن ب ق فر توجد رلم وجودو إ اسة الد نتائج ت أشا كذلك املؤشرات، رذه ر
طفال ن و التعلم ات صعو مؤشرات م لد ممن طفال ن ب إحصائية داللة ذات ق وفر
من عانو ال الذي طفال لصا الذات وم مف املؤشرات ذه مثل م لد س ل نالذين

التعلم ات صعو  .     مؤشرات

العزة املبكر) 2011(وأجرت للتدخل تد برنامج فاعلية استقصاء إ دفت اسة رد ر
م ت ب ضة الر أطفال من عينة لدى النمائية التعلم ات صعو من د ونت. وا ت وقد

من اسة للد ائية ال عاد) 27(رالعينة أ جميع نمائية علم ات صعو من عانو وطفلة نطفال ً

ات لصعو املبكر الكشف إعدادقائمة من النمائية العينة)1994عواد،(التعلم تقسيم وتم ،
من ونت ت ية تجر مجموعة ن مجموعت إ عشوائيا

ً
ضابطة) 13( ومجموعة وطفلة، طفال

ً

من ونت من) 14( ت د ل تد برنامج ية التجر املجموعة أطفال ع وطبق وطفلة، رطفال
ً

أسابي ستة ملدة النمائية التعلم ات واقعصعو و ي) 36(ع الثا ا الد الفصل خالل رجلسة
ا الد التعلم. م2011/ 2010رللعام ات صعو أنماط أك أن إ اسة الد نتائج ت أشا روقد ر

ي ب ت ال ع انت ضة الر أطفال لدى شيوعا والنمائية
ً

ات( والصعو ة، اللغو ات الصعو
ركية ا ة البصر ات والصعو كما)املعرفية، الثالثة، ا بأنماط النمائية التعلم ات صعو انت

إحصائيا دالة ق فر وجود إ اسة الد ت أشا كما ناث، لدى ا م أع و الذ طفال لدى
ً

و رر ر
املبكر الكشف قائمة ع والضابطة ية التجر ن املجموعت أفراد جات د متوسط ن رب

الفرعية ا عاد بأ النمائية التعلم ات ا( لصعو املعرفية،الصعو ات والصعو ة، اللغو ت
ة البصر ات ركية/والصعو أثر) ا وجود إ ش ذا و ية، التجر املجموعة أطفال لصا

النمائية التعلم ات صعو د ا التد نامج   . رلل

اسب و ، ن ت وما سر، وم سال، م من كال حث رو
ً

(Missall, Mercer, Martinez, & 
Casebeer,2012)املبكرة ساب ا ات ا م قياس ات اختبا حو البحث نطاق توسيع انية رإم ر ل

املن ع ية العالقاتCurriculum-Based Measurement (CBM)املب اسة د خالل رمن
ي بتدا الثالث الصف إ طفال اض مرحلة من ئية التن و امنة ذه. رامل واستخدمت

و تت طولية عينة اسة نالد طفال) 535(منر
ً

والكتلة.  ، اللوجس نحدار اسة الد ذه روشملت
طفال ألداء ات تجا و نماط اسة لد امنة ال نتقالية أو التحولية والتحليالت امنة، رال
اض مرحلة املن ع ية املب املبكرة ساب ا ات ا م س تق ال عة س املقاي رل ر ر

والصف يطفال ابتدا أدوات. لو من ن أدات أن إ اسة الد ذه نتائج توصلت روقد
املفقود والعدد الك التمي و املن ع ية املب املبكرة ساب ا ات ا م ات اختبا رمقياس ر

ذو طفال أن إ الطولية التحليالت ت وأشا الالحق، اضيات الر أداء تقييم يقو رى
املنخفض يؤدواداء ألن يميلو طفال اض مرحلة بداية املبكرة ساب ا ات ا نم ر ر

املنخفض التحصيل ذو طفال و ي، بتدا الثالث الصف اضيات الر منخفض ل يش
ذو م بزمال نة مقا الصيف ر أش خالل اضيات الر ات ا م أك انخفاض ن ر يظ يأيضا ر ر و ُ ً

املرتفع   .التحصيل
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ع السابقةالتعقيب اسات   :رالد

التعلم ات صعو ع املبكر التعرف ناقشت ال اسات الد لتلك السابق العرض رومن
ا أبر من نتائج إ الباحثة توصلت ضة، الر زمرحلة   :و

ات- صعو طر ن املعرض طفال ع املبكر بالتعرف اسات الد تمام at-riskالتعلمرا
من طفال، اض طفالرمرحلة ؤالء وتحديد لفر أدوات إعداد   .زخالل

طر- ن املعرض طفال ع التعرف استخدمت ال دوات نجاح ع اسات الد   رأكدت

طفال ؤالء ستواجھ ال التعليمية باملشكالت بؤ والت التعلم، ات   .  صعو

الدا- املبكرة املؤشرات من العديد ناك أن اسات الد ت رأشا التعلمر ات صعو ع لة
طفال اض   .رمرحلة

طفال،- اض مرحلة التعلم ات صعو مؤشرات شار ا إ اسات الد عض ت رأشا ر ر
أنھ ت أشا اسات الد فبعض ناث، و و الذ ن ب ا شا ان سبة اسات الد رواختلفت ر ر رر

ا سبة أن إ ت أشا ا عض و ناث، و و الذ ن ب ق فر توجد رال ر وو الذ لدى ا شا رن ر
ا شا ان سبة أن إ ت أشا ذلك من العكس ع اسات الد عض و باإلناث، نة مقا رأك ر ر ر

أك ناث   .لدى

لتحديد- مالئمة جراءات أك من طفال اض معل وحكم بؤ ت أن ع اسات الد رأكدت ر
طفال اض مرحلة التعلم ات صعو يص   .رو

ا- الد ت رأشا بانخفاضر طفال، اض طفال أداء بانخفاض بؤ الت يمكن أنھ إ رسات
بتدائية املرحلة م    .     أدا

التدخل- برامج وتقديم طفال، اض مرحلة التعلم ات صعو ع املبكر التعرف رأن
مستقبال ات الصعو تلك تفاقم من يحد أن شأنھ من املناسبة
ً

  .  

  :التوصيات
التالية   بالتوصيات البحث خرج مناقشتھ تمت ما خالل   :ومن

لذو- ة و وتر عليمية خدمات تقديم حو ن املعوق عاية قانو جاء ما تفعيل مية يأ ل رن
طفال اض مرحلة خاص ل ش التعلم ات وصعو عام، ل ش اصة ا   .رحتياجات

ر- لتطو بحاث و اسات الد من د املز التعلمرإجراء ات صعو ع املبكر التعرف مية بأ الو
طفال اض   .رمرحلة

التعلم- ات صعو ع للتعرف وسيلة منتظمة ة بصو تطبق ية م ات اختبا رإعداد ر
طفال اض   . رمرحلة

ن- املعرض طفال ع التعرف دف طفال اض ملعل ية تد برامج إعداد ة رضر ر ور
ال ات ملصعو مع والتعامل م يص و م فر وطر زتعلم   .ق

عام- ل ش اصة ا بية بال خاصة ات مقر امعات ا طفال اض برامج ن تضم يتم رأن ر
خاص ل ش التعلم ات   .وصعو

مية- أ من لذلك ملا التعلم ات لصعو ن املعرض ضة الر ألطفال خاصة برامج إعداد ة وضر رو
املبكرة السن   .  ذه
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