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 :ممخص الدراسة 
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مستوى وعى معممات رياض األطفال       

عدد , التخصص, والتعرف عمى أثر الدرجة العممية, بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية
مستوى وعى  عمى المعرفة باإلعاقة الفكرية, مكان رياض األطفال, العمر الزمني, سنوات الخبرة

وتكونت عينة الدراسة من . معممات رياض األطفال بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية
طبقت عميين استبانة الوعي , معممة من معممات رياض األطفال بمحافظة قنا (103)

, (الباحثة: إعداد)بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال 
 :وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية.  واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

يتوقع أن يكون مستوى وعى معممات رياض األطفال بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية  (1)
 .أعمى من المتوسط

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (2)
متغير في وأبعادىا الفرعية  بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال

 . لصالح المعممات الحاصالت عمى درجة الماجستيرالدرجة العممية

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (3)
متغير في بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال وأبعادىا الفرعية 

 . لصالح المعممات تخصص رياض األطفالالتخصص

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (4)
متغير فى بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال وأبعادىا الفرعية 

 . لصالح المعممات ذوات سنوات الخبرة األكثرعدد سنوات الخبرة

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (5)
 متغيرفي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال وأبعادىا الفرعية 

 .الزمني لصالح المعممات األكبر سناالعمر 

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (6)
 متغيرفى بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال وأبعادىا الفرعية 

 . لصالح المعممات فى الحضرمكان رياض األطفال

 الوعيتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممات رياض األطفال عمى استبانة  (7)
 في بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدى معممات رياض األطفال وأبعادىا الفرعية

 . لصالح المعممات الالتي لديين معمومات عن اإلعاقة الفكريةمعمومات عن اإلعاقة الفكريةال

 .الوعى, المؤشرات, رياض األطفال, اإلعاقة الفكرية: الكممات المفتاحية
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Female kindergarten Teachers' Level of Awareness of Intellectual 

Disability Indicators   
Abstract: 

The present study aimed at identifying the level of awareness 
among female kindergarten teachers of the signing indicating 
intellectual disability. It also aimed to measure the effect of academic 
degree, specialization, years of experience, age, place of work and 
background knowledge on the level of awareness of the teachers of 
these indicators. The sample consisted of 103 female teachers in Qena 
who responded to the questionnaire on intellectual disability 
indicators (developed by the researcher). The descriptive approach 
was utilized and the results showed the following: 

1. It is anticipated that Kindergarten female teacher's level of 
awareness is above     average.  
2. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers in the questionnaire with regard to academic 
degree favoring the teachers who hold an MA degree.   
3. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers in the questionnaire with regard to 
specialization favoring the teachers who majored in kindergarten 
studies.  
4. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers in the questionnaire with regard to years of 
experience favoring the teachers who have more years of 
experience.  
5. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers in the questionnaire with regard to age 
favoring the older teachers. 
6. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers    in the questionnaire with regard to place of 
work favoring the teachers who work in urban places. 
7. There are statistically significant mean differences between the 
scores of the teachers in the questionnaire with regard to 
background knowledge favoring the teachers who have more 
knowledge of intellectual disability.   
Key Words: Intellectual Disability,  Kindergarten, Indicators, 
Awareness. 
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 : مقدمة

 تعد مرحمة رياض األطفاؿ مرحمة تربكية ميمة في السمـ التعميمي الرتباطيا 
 .التي تتشكؿ فييا سمات الطفؿ كتتحدد اتجاىاتو كميكلو, بمرحمة الطفكلة المبكرة

ذا كانت ليذه السنكات أىمية لدل الطفؿ العادم فإف ىذه السنكات المبكرة   كا 
حيث يؤكد االختصاصيكف أف , األكلى تزداد كتتعاظـ أىميتيا في حياة ذكل اإلعاقة

كىذا بدكره يمقى الضكء , الخبرات المبكرة لمطفؿ ذكل اإلعاقة تؤثر عمى تطكره الحقا
عمى أىمية تشجيع نمكه كتطكره كتكفير أفضؿ الخبرات التي مف شأنيا أف تساعد عمى 

 (.13ص, 2009, عبد اهلل فرج الزريقات )تحقيؽ اليدؼ
 إال أف ىذه المرحمة تكاد ال تخمك مف ظيكر العديد مف اإلعاقات المختمفة مثؿ 

....... التكحد كاإلعاقات الحسية اضطراب طيؼ اإلعاقة الفكرية كصعكبات التعمـ ك
 .كغيرىا

 كتعد اإلعاقة الفكرية مف اإلعاقات التي تؤثر في مجاالت النمك العقمي بكضكح 
كأما بالنسبة لمجانب ,  كالذاكرة كالتمييز كالتفكير كالتعميـقفي كؿ مف ضعؼ االنتبا

كأما الجانب , الجسمي فأنيـ يعانكف مف ضعؼ عاـ كتأخر في سرعة النمك كمعدلو
كما تؤثر اإلعاقة الفكرية سمبا عمى , المغكم حيث يظيركف تأخرا في النمك المغكم لدييـ

 (.60- 59ص ص , 2007,السيد عمى سيد )النمك الشخصي كاالجتماعي
حتى يتـ , لذلؾ فإنو يجب تحديد المؤشرات المبكرة الدالة عمى اإلعاقة الفكرية

 &Kishore  التشخيص الحقا كبالتالي تقديـ التدخؿ المبكر المناسب ليذه الفئة

Basu,2011).) 
 كمف ىنا يعد التشخيص أك التعرؼ المبكر مف أىـ معالـ االتجاىات الحديثة 

. كىما عمميتاف مرتبطتاف أكثؽ االرتباط, التي ظيرت في ميداف الرعاية لمفئات الخاصة
فالتشخيص ىك أحد مككنات أك خطكات عممية التدخؿ كبدكنو ال يمكف التحكيؿ إلى 
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, عمى أحمد سيد)الخدمات المناسبة لمحالة كرسـ الخطط كبرامج التدخؿ المبكر الالزمة 
 (.79ص, 2013, كعبد اهلل عبد الظاىر

فكيؼ لنا أف نقدـ ,  فثمة عالقة منطقية بيف الكشؼ المبكر كالتدخؿ المبكر
كما الفائدة مف الكشؼ المبكر إذا لـ يككف , خدمات التدخؿ المبكر دكف الكشؼ المبكر

 .ىناؾ برامج لمتدخؿ المبكر؟
 كفاعميتو أكثر مف Early Intervention لذا أصبحت مبررات التدخؿ المبكر

كاالىتماـ ببرامج التدخؿ المبكر يعكس اإلدراؾ المتزايد ألىمية مرحمة . أم كقت مضى
كىذا ما أكدتو الدراسات , الطفكلة المبكرة كدكرىا في تحديد مسار النمك المستقبمي

كأف لو فكائد , كأنو ذك جدكل اقتصادية, العممية أف لمتدخؿ المبكر كظائؼ كقائية ىامة
كمحمد , زيداف أحمد السرطاكم)طكيمة المدل تنعكس عمى تقدـ المجتمع كسالمتو 

 (89ص, 2011, صالح اإلماـ
 حيث يقصد بالتدخؿ المبكر في رعاية ذكل اإلعاقة الفكرية الجيكد التي تبذؿ في 

كتكفير الرعاية ليـ ,  At- Risk Childrenتحديد األطفاؿ المعرضيف لإلعاقة الفكرية
 (.213ص, 1999, كماؿ إبراىيـ مرسى )كألسرىـ في سنكات الطفكلة المبكرة

 كلكف معظـ حاالت اإلعاقة الفكرية ال تكتشؼ إال عندما يكاجو الطفؿ الميمات 
كتقع ميمة الكشؼ األكلى عمى المعمميف لككنيـ في مكقؼ يمكنيـ مف , المدرسية

كما تقع عمييـ المسئكلية األكلى , مالحظة القدرات التحصيمية لمطفؿ كسمككو التكيفي
, كمحمد صالح اإلماـ, زيداف أحمد السرطاكم)في مجابية مشكالت الطفؿ كمعالجتيا 

 (.149ص, 2011
فيي التي تتعامؿ مع ,  كتعد معممة الركضة أىـ عنصر في العممية التربكية

األطفاؿ كىى التي تنفذ المنيج كتكيؼ المكقؼ التعميمي كتختار طريقة التدريس 
المناسبة كتثرل مكقؼ الخبرة باستخداـ التقنيات التربكية كما إنيا تستطيع تحقيؽ 

دراكيا الكاعي المستنير عاطؼ عدلي  )األىداؼ التربكية لمركضة بحسيا التربكم كا 
 (. 11ص, 2002, فيمي
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 حيث جاءت العديد مف الدراسات مؤكدة عمى فاعمية معممة رياض األطفاؿ في 
المشكالت االنفعالية : التعرؼ كالتقييـ كالتشخيص لمعديد مف اإلعاقات المختمفة مثؿ

 كصعكبات التعمـ, (Greer,   DiStefano, Liu, &  Cain, 2015)كالسمككية 

(Bonti,& Tzouriadou,2015; Gijsel, Bosman,&Verhoeven, 

2006;Teisl, Mazzocco,& Myers 2001) , كتحديد األطفاؿ المعرضيف
ككاف ليف الدكر أيضا في تقديـ , (Distefanom,& Kamphaus, 2007).لمخطر

 .التدخؿ المناسب لتفادل تطكر ىذه المشكالت في المرحمة االبتدائية
كدكر معممة الركضة الفعاؿ ,  كمع التكسع الممحكظ في برامج رياض األطفاؿ

أصبح مف الضركرم أف تتمتع معممة الركضة بالقدرة عمى االكتشاؼ , بالركضة
كالتعرؼ عمى حاالت التأخر النمائي المختمفة كمنيا المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

 .الفكرية لدل طفؿ الركضة
 : مشكمة الدراسة

تثير اإلعاقات المختمفة التي قد تظير في مرحمة الطفكلة المبكرة الكثير مف 
, فيي تعكؽ تحقيؽ نمكه الطبيعي, اإلزعاج لمكالديف كالمعمميف كالميتميف برعاية الطفؿ

لذا فإنو مف الضركرم اكتشاؼ كتشخيص كعالج ىذه اإلعاقات مبكرا قبؿ تفاقميا 
 .مستقبال

حيث أف األطفاؿ يبدؤكف التعمـ بشكؿ سريع في السنكات الست األكلى مف 
كليس فقط عند دخكليـ المدرسة؛ لذا فيـ يحتاجكف إلى التعمـ بشكؿ مكثؼ , حياتيـ

كمستمر منذ لحظة الكالدة حتى يستطيعكا أف يتقنكا الكثير مف أنكاع التعمـ عند بمكغيـ 
فاألطفاؿ الذيف يبدؤكف المدرسة بمستكل أقؿ مف أقرانيـ يصعب عمييـ , سف المدرسة

 .(Lerner,& Kline, 2006, p. 220) االستفادة مف الفرص التي تقدميا ليـ المدرسة
حيث أكدت نتائج الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكية أف مراحؿ النمك األكلية 

كعميو فإف لمتدخؿ المبكر في ىذه . تعتبر ذات أىمية بالغة في نمك الطفؿ كتكيفو
المرحمة سكؼ يسيـ في تنمية قدرات الطفؿ العقمية كالحركية كتحسف في سمككو 

http://ldx.sagepub.com/search?author1=Martine+A.+R.+Gijsel&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Anna+M.+T.+Bosman&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Ludo+Verhoeven&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=James+T.+Teisl&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Mich%C3%A8le+M.+M.+Mazzocco&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Gwen+F.+Myers&sortspec=date&submit=Submit
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, كجميؿ الصمادل, كعبد العزيز السرطاكل, يكسؼ القريكتى)االجتماعي كاالنفعالي
 (.467ص, 1995

كمف ىنا يؤثر الكشؼ كالتدخؿ المبكريف تأثيرا كبيرا عمى النمك المستقبمي 
فقد بينت البحكث كالدراسات أف التدخؿ العالجي . لألطفاؿ ذكل الحاجات الخاصة

كالتربكم المبكر ذك فاعمية كبيرة في تخفيؼ الحاجة إلى التربية الخاصة المكثفة في 
كما أف . المستقبؿ كتقميؿ التكاليؼ الباىظة المحتممة لمبرامج كالخدمات المستقبمية

التدخؿ المبكر المكثؼ يزيد مف احتماالت التحاؽ األطفاؿ ذكل الحاجات الخاصة 
 (.160ص, 2008, جماؿ الخطيب)بالمدارس العادية 

كلكنو لألسؼ أف معظـ حاالت اإلعاقة الفكرية ال يتـ التعرؼ عمييا أك 
مما يضيع فرصة االكتشاؼ كالتشخيص كالتدخؿ , تشخيصيا إال في المرحمة االبتدائية

كىذا يؤدل بدكره إلى تفاقـ المشكالت كعرقمة النمك السكم , المبكر عمى طفؿ الركضة
 .مستقبال

يياب الببالكل, كىذا ما أكده عبد الرحمف سيد سميماف كأشرؼ عبد الحميد , كا 
ص )تقريبا مف حاالت اإلعاقة الفكرية تظير في المرحمة االبتدائية % 80أف  (2010)

202.) 
كبذلؾ يأتي ىنا دكر معممة الركضة في ىذه المرحمة حيث يقع عمى عاتقيا 

مسؤكلية كبيرة في تنشئة الطفؿ كرعاية نمكه السميـ حتى يصؿ إلى أقصى ما تسمح لو 
 .إمكاناتو

بضركرة االىتماـ بمرحمة  (2013)كميا الطيبانى, حيث أكصت عال الطيبانى
عادة النظر في برامج إعداد معممة الركضة كذلؾ إلمكانية إعدادىا , رياض األطفاؿ كا 

 .اإلعداد األمثؿ الكتشاؼ ىؤالء الحاالت ككضع الخطط المالئمة لعالجيـ
كمف ىنا كاف البد مف معرفة معممة الركضة بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

كبالتالي تحقيؽ , لكي تسيـ في عممية التعرؼ كالتشخيص كالتدخؿ المبكر, الفكرية
 .النمك األمثؿ لطفؿ الركضة
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 :ومن ىنا تنبع مشكمة الدراسة من خالل األسئمة التالية
 ما مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية؟ (1)

مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى ما مدل اختالؼ  (2)
العمر , عدد سنكات الخبرة, التخصص,  باختالؼ الدرجة العمميةاإلعاقة الفكرية

 المعرفة باإلعاقة الفكرية؟, مكاف رياض األطفاؿ, الزمني

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى: أىداف الدراسة
التعرؼ عمى مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة  (1)

 .الفكرية
, العمر الزمني, عدد سنكات الخبرة, التخصص, التعرؼ عمى أثر الدرجة العممية (2)

مستكل كعى معممات رياض  عمى المعرفة باإلعاقة الفكرية, مكاف رياض األطفاؿ
 .األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية

 :أىمية الدراسة
 :األىمية النظرية لمدراسة (1)

المؤشرات الدالة عمى , المفيكـ: تقديـ إطارا نظريا عف اإلعاقة الفكرية مف حيث- أ
كيفية التعرؼ عمى حاالت اإلعاقة الفكرية في مرحمة رياض , اإلعاقة الفكرية

المبادئ العامة في التدخؿ المبكر لذكل اإلعاقة , (الطفكلة المبكرة)األطفاؿ
 .الفكرية

كلما لممعممة . العينة المطبؽ عمييا الدراسة كىف معممات رياض األطفاؿ - ب
 .الركضة مف أىمية كبيرة في ىذه المرحمة

مف خالؿ مراجعة الدراسات التي تصدت لدراسة كعى معممات رياض األطفاؿ  - ج
بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية اتضح عدـ كجكد دراسة عربية تصدت 

كىذا يضفى أىمية خاصة عمى , -عمى قدر عمـ الباحثة–لمثؿ ىذه الدراسة
 .الدراسة الحالية

 :األىمية التطبيقية لمدراسة (2)
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استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى "إضافة أداة حديثة لمتراث السيككلكجي كىى - أ
كمف ثـ االستفادة منيا فى العديد مف , "اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ

 .الدراسات ذات العالقة
تعد ىذه الدراسة محاكلة لمتعرؼ عمى مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ - ب

بما يفيد في كضع برامج تدريبية كتكعكية .بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية
كبالتالي كضع الخطط , ككقائية تيدؼ التعرؼ كالتشخيص لذكل اإلعاقة الفكرية

 .المالئمة لمتدخؿ المبكر
تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى تخطيط البرامج في كميات التربية في تضميف برامج - جػ

 .إعداد معممة الركضة بعض المقررات ذات العالقة بالتربية الخاصة كالتدخؿ المبكر
 : اإلطار النظري

   Intellectual Disability :اإلعاقة الفكرية:  أواًل 
 :مفيوم اإلعاقة الفكرية (1)

 Americanعرفت الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية كالنمائية 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities  لعاـ 
تتميز بانخفاض ممحكظ في كؿ مف األداء العقمي "  اإلعاقة الفكرية بأنيا2008

. كالسمكؾ التكيفي الذيف تمثميما الميارات المفاىيمية كاالجتماعية كالتكيفية العممية
كتتمثؿ الميارات " . كىذه اإلعاقة تظير قبؿ بمكغ الفرد الثامنة عشرة مف عمره

. كالتكجيو الذاتي, األعداد, النقكد, كالكقت , المغة كالقراءة كالكتابة: المفاىيمية في
تقدير , المسؤكلية االجتماعية, العالقات االجتماعية: كتشمؿ الميارات االجتماعية 

تباع التعميمات, حؿ المشكالت االجتماعية, الذات : أما الميارات العممية فيي. كا 
السفر , الرعاية الصحية, الميارات المينية, (العناية بالذات)ميارات الحياة اليكمية

, في جماؿ الخطيب)استخداـ الياتؼ , استخداـ النقكد, السالمة العامة, كالتنقؿ
  (.114ص , 2010
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( 2008) كتتبنى الباحثة تعريؼ الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية كالنمائية 
 .تعريفا إجرائيا لمدراسة

 :المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية (2)

خمصت األبحاث العممية إلى أف ثمة العديد مف المؤشرات المبكرة لإلعاقة 
كىذه المؤشرات يمكف أف يفيد منيا اآلباء كاألميات في مالحظة أطفاليـ , الفكرية

 :كمف أىـ ىذه المؤشرات, في مراحؿ نمكىـ األكلى
 .الزحؼ كالمشي المتأخر مقارنة بالطفؿ العادم - أ

 .مشاكؿ في النطؽ كالطالقة المغكية, تأخر الكالـ - ب

 .صعكبة تذكر األشياء كفيـ التعميمات كحؿ المشكالت-ج

 .عدـ القدرة عمى التعامؿ مع النقكد-د

 .مشكالت في التفكير المنطقي-ىػ

 .مشكالت في فيـ القكاعد االجتماعية كسمككياتيا - ك

, كصفاء غازم, ىشاـ إبراىيـ)مشكالت في اإلدراؾ لمعالقات الزمنية كالمكانية - ز
- 64ص ص , 2009,كحسيف النجار, كخالد الرشيدم, كأيمف     المحمدم

65.) 

يياب الببالكل, كما أضاؼ عبد الرحمف سميماف ( 2010)كأشرؼ عبد الحميد, كا 
 :مجمكعة مف المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كىى

 .       ال يستطيع الطفؿ أف يرسـ - أ

 .الطفؿ ال يعرؼ كـ عمره- ب

 .ال يفيـ الطفؿ معنى الصكر- ج

 .ال يميز الطفؿ الفركؽ بيف األشكاؿ- د

 . ال يميز الطفؿ بيف األلكاف األساسية- ق

 .ال يميز الطفؿ األشياء حسب حجميا- ك

 .  ال يعرؼ الطفؿ أجزاء جسمو األساسية- ز
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 .ال يستطيع الطفؿ سرد قصة بالتسمسؿ- ح

 الطفؿ ال يعرؼ شيئا عف الحركؼ كاألرقاـ  - ط

 .يكاجو الطفؿ صعكبة في االنتباه كالتركيز - م

 .يبدك الطفؿ ككأنو ال يتعمـ مف خالؿ الخبرة - ؾ

 . ال يستطيع الطفؿ عد مف كاحد إلى عشرة - ؿ

 .ال يعرؼ الطفؿ األجزاء الناقصة مف األشياء المألكفة -ـ 

 .ال يستطيع الطفؿ تقميد بناء أشكاؿ بسيطة مف المكعبات - ف

 .يكاجو الطفؿ صعكبة في رسـ األشكاؿ اليندسية البسيطة- س

 .ال يعرؼ الطفؿ األصكات التي تصدر مف األشياء المألكفة في البيئة- ع 

 .اليستطيع الطفؿ تذكر األشياء المتسمسمة مثؿ األعداد كالحركؼ اليجائية - ؼ

, الكبريت, السكيف) ال يتجنب الطفؿ المخاطر المألكفة في المنزؿ - ص
 .(.....الكيرباء

, تحت: ال يفيـ الطفؿ معاني الكممات التي تشير إلى مكاقع األشياء مثؿ - ؽ
 .....أعمى, عمى, في

, يكاجو الطفؿ صعكبة في فيـ أشياء غير المتشابية مثؿ أصغر كأكبر - ر
 (.200-199ص ص)...... أثقؿ كأخؼ, أكثر كأقؿ

أف األطفاؿ : كما أنو ىناؾ العديد مف المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كمنيا
, ذكل اإلعاقة الفكرية يجمسكف كيزحفكف كيمشكف في كقت الحؽ عف األطفاؿ العادييف

كيجدكف صعكبة في تذكر , كما أنيـ يتحدثكف متأخرا كلدييـ صعكبات في التحدث
كما أنيـ لدييـ صعكبة في فيـ القكاعد كالمعايير االجتماعية كصعكبة في فيـ , األشياء

 National)عالكة عمى صعكبات في التفكير المنطقي كحؿ المشكالت , نتائج أفعاليـ

Dissemination Center for Children with Disabilities 
(NICHCY),2011). 

كقد استفادت الباحثة مف المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية في تحديد عبارات 
 . االستبانو في كؿ محكر
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 :(الطفولة المبكرة)التعرف عمى حاالت اإلعاقة الفكرية في مرحمة رياض األطفال (3)

يعتبر التقكيـ خالؿ مرحمة الطفكلة المبكرة ذا أىمية كبيرة نظرا لما يزكدنا بو مف 
معمكمات تساعد عمى التعرؼ عمى بعض الحاالت التي لـ تكتشؼ منذ األياـ األكلى 

. كتحديد البرنامج التعميمي أك العالجي المناسب لو, ككذلؾ تكقع مستقبؿ الطفؿ, لمكالدة
 :كيشتمؿ التقكيـ عادة عمى الجكانب التالية

 .األداء المعرفي- أ

 .األداء المغكم - ب

 .األداء اإلدراكي الحركي - ج

 (.176ص , 1997, محمد محركس الشناكم)األداء االجتماعي أك التكيفي - د
 حيث استفادت الباحثة مف ىذه الجكانب في تحديد محاكر االستبانة الخمسة 

النمك , السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي, النمك المغكم, االنتباه, الميارات الحركية)
 .(المعرفي

 :مبادئ عامة في التدخل المبكر لذوى اإلعاقة الفكرية (4)

يعتبر التدخؿ المبكر مف السمات البارزة في رعاية ذكل اإلعاقة بعامة كذكل 
فقد أخذت دكؿ كثيرة بأسمكب التدخؿ المبكر في الكقاية مف , اإلعاقة الفكرية بخاصة

كلـ يعد مقبكال في ىذه الدكؿ تأخير رعاية األطفاؿ ذكل اإلعاقة , اإلعاقة الفكرية
الفكرية كالمعرضيف لإلعاقة الفكرية حتى التحاقيـ بالركضة أك المرحمة االبتدائية كذلؾ 

 :لألسباب اآلتية
% 50فقد تبيف أف , أىمية السنكات الخمس األكلى في النمك العقمي عند األطفاؿ- أ

 .مف ذكاء الطفؿ يتككف في ىذه الفترة مف عمره

 لقدرات الطفؿ Formative Yearsمرحمة الطفكلة المبكرة سنكات تككيف  - ب
فما يتعممو كيكتسبو في مراحؿ حياتو التالية يقـك عمى , كسمات شخصيتو

أساس ما تعممو في الطفكلة المبكرة فإذا اختؿ األساس اختؿ كؿ ما يتعممو بعد 
 .ذلؾ
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التدخؿ المبكر في رعاية األطفاؿ المعرضيف لإلعاقة الفكرية أك ذكل اإلعاقة  - ج
, الفكرية سكؼ يحمييـ مف صعكبات كثيرة قد تحدث بسبب التأخير في الرعاية

فيسكء تكافقيـ في مراحؿ , كتزيد مف إعاقة نمكىـ العقمي كانحرافاتيـ السمككية
 .حياتيـ التالية

مساعدة األسر عمى فيـ مطالب نمك األطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية كالمعرضيف  - د
لإلعاقة الفكرية كتقديـ العكف كاإلرشاد النفسي كالتربكم سكؼ يسيـ في إشباع 

, كيكسبيـ الخبرات التي تنمى قدراتيـ كتكسع مداركيـ, حاجات ىؤالء األطفاؿ
, كماؿ إبراىيـ مرسى)كتحمييـ مف اإلعاقة الفكرية في مراحؿ حياتيـ التالية

 (.214- 213ص ص , 1999

 Kindergarten: رياض األطفال: ثانيا
 :مفيوم رياض األطفال (1)

, مؤسسة تربكية تقـك بعممية تربية األطفاؿ بيف سف الثالثة كالسادسة مف العمر
كتيدؼ إلى تحقيؽ النمك المتكامؿ كالمتكازف لألطفاؿ مف جميع النكاحي الجسمية 

باإلضافة إلى تنمية قدراتيـ عف طريؽ المعب التربكم , كالعقمية كالنفسية كالسمككية
كالعمؿ كالنشاط المكجو لألطفاؿ بما يتناسب مع متطمبات ىذه المرحمة 

 (.169ص, 2004, كأحمد عبد الفتاح, فاركؽ عبده).العمرية

 كؿ معممة تتكلى مسئكلية تربية كرعاية :أما عن مفيوم معممة الروضة
حاتـ )سنكات (6-3)األطفاؿ الممتحقيف بالركضة ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

 (. 11ص , 2008, الجعافرة
الطفؿ الذم يمتد عمره مف : بأنوKindergarten Child  ويعرف طفل الروضة

كيككف أطفاؿ ىذه المرحمة مرتفعي النشاط يحاكلكف , ثالث سنكات إلى خمس سنكات
 (.4ص, 2004, كىالة فاركؽ, أماني عبد الفتاح)اكتشاؼ العالـ مف حكليـ

 :أىداف رياض األطفال في جميورية مصر العربية (2)
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 كالذم نص في المادة 1996 لسنة 12صدرت الالئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ رقـ 
تيدؼ رياض األطفاؿ إلى تنمية أطفاؿ ما قبؿ حمقة التعميـ : عمى (126)

 :االبتدائي كتييئتيـ لاللتحاؽ مف خالؿ
التنمية الشاممة كالمتكاممة لمطفؿ في المجاالت العقمية كالجسمية كالحركية  - أ

عمى أف تؤخذ في االعتبار , كاالنفعالية كاالجتماعية كالخمقية كالدينية
 .الفركؽ الفردية في القدرات كاالستعدادات كمستكيات النمك

مف خالؿ األنشطة الفردية ,  تنمية ميارات األطفاؿ المغكية كالعددية كالفنية - ب
نماء القدرة عمى التفكير كاالبتكار كالتميز, كالجماعية  .كا 

 . االجتماعية كالصحية السميمة في ظؿ قيـ المجتمع كمبادئو كأىدافوةالتنشئ-ج

لتمكيف ,  تمبية حاجات النمك كمطالبو الخاصة بيذه المرحمة مف العمر - د
كمساعدتو عمى تككيف الشخصية السكية القادرة , الطفؿ مف أف يحقؽ ذاتو
 .عمى التعامؿ مع المجتمع

كذلؾ , ػتييئة الطفؿ لمحياة المدرسية النظامية مف مرحمة التعميـ األساسي- ق
عف طريؽ االنتقاؿ التدريجي مف جك األسرة إلى المدرسة بكؿ ما يتطمبو 

, مع المعمـ كالزمالء, كتككيف عالقات إنسانية, ذلؾ مف تعكد عمى النظاـ
كممارسة أنشطة التعميـ التي تتفؽ مع اىتمامات الطفؿ كمعدالت نمكه في 

 1997 لسنة 3452قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ )شتى المجاالت
 لسنة 12بإصدار الالئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ الصادر بالقانكف رقـ 

 (.79- 78ص ص , 2011, في ىدل الناشؼ) (1996

يمكن إجمال الميام العديدة التي : األدوار التي تقوم بيا معممة الروضة (3)
 :تؤدييا معممة الروضة في ثالثة أدوار رئيسة كما يمي

 .دكرىا كممثمة لقيـ المجتمع كتراثو كتكجياتو - أ

 . دكرىا كمساعدة لعممية النمك الشامؿ لألطفاؿ - ب
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ص , 2011, ىدل الناشؼ)دكرىا كمديرة كمكجية لعمميات التعمـ كالتعميـ - ج
173.) 

ككذلؾ أىمية , مف العرض السابؽ يتضح مدل أىمية مرحمة رياض األطفاؿ
, عالكة عمى كبر المسئكلية الممقاة عمى معممة الركضة, التشخيص كالتدخؿ المبكرة

 .كاألدكار المختمفة التي تقـك بيا

 :دراسات مرتبطة وفروض الدراسة

دراسة ىدفت إلى البحث في تقييـ نمك  (1995)أجرت أفنان صادق عناية 
ككذلؾ ىدفت إلى كصؼ كضع , طفؿ الركضة مف أجؿ تييئة الفرصة لمتربية السميمة

كىدفت أيضا إلى معرفة مدل مكافقة عينة الدراسة عمى , التقييـ في رياض األطفاؿ
 كقد استخدمت الباحثة استبانو مؤلفة مف سبعة .معايير كمؤشرات النمكذج المقترح

فقرة, كقد تـ تكزيع االستبانة  ( 60 ) معايير تقييميو ذات مؤشرات دالة عمييا مككنة مف
مف المديرات كالمشرفات كالمعممات (105) عمى أفراد عينة البحث كالبالغ عددىف 

نتائج ىذه الدراسة إلى مكافقة جميع أفراد  كأشارت. لرياض األطفاؿ في محافظة نابمس
العينة عمى نمكذج التقييـ المقترح مف حيث معاييره كمؤشراتو تعزل لمتغيرم الكظيفة 
كالمؤىؿ العممي, كأشارت النتائج كذلؾ إلى كجكد فركؽ بيف تقييـ أفراد عينة البحث 

كمف تكصيات ىذه الدراسة  ,عمى نمكذج التقييـ المقترح تعزل لمتغير سنكات الخدمة
العمؿ عمى تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ بدرجة تمكنيف مف القياـ بعممية التقييـ عمى 

 .الكجو السميـ
ىدفت إلى التكصؿ إلى (Hatton et al., 2000)ىاتون وآخرينأما دراسة 

فعالية برنامج لمتدخؿ المبكر لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة مف ذكل 
 طفال مف ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة 50كتككنت عينة الدراسة مف , متالزمة داكف

قسمكا إلى مجمكعة تجريبية ,  سنكات6 – 4يتراكح أعمار األطفاؿ مابيف , كأسرىـ
كاستخدـ الباحثكف برنامجا يحتكل عمى ,  طفال25كمجمكعة ضابطة قكاـ كؿ مجمكعة 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد ,  أسبكعا بمشاركة الكالديف21ميارات حسية كعقمية مدتو 
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عالقة مكجبة دالة إحصائيا بيف التكافؽ االجتماعي لألطفاؿ كاالتجاىات الكالدية 
كما , كىناؾ عالقة طردية بيف العمر الزمني كميارات السمكؾ التكيفى, االيجابية

تكصمت إلى فعالية البرنامج المستخدـ في تنمية الميارات الحسية كالعقمية لدل 
بعكس المجمكعة الضابطة لـ يظير لدييا أم تحسف في ىذا , المجمكعة التجريبية

 .المجاؿ
إلى تحديد الكفايات التعميمية ( 2003 )ىدفت دراسة نوال حامد ياسينكما 

األساسية العامة لدل معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية بالعاصمة المقدسة, 
لى درجة تكافرىا في كؿ معممة مف معممات عينة الدراسة, حيث شممت عينة الدراسة  كا 

ركضات حككمية بالعاصمة المقدسة طبقت عمييف أداة  (7 ) معممة في عدد ( 78 ) عمى
كتكصمت الدراسة إلى ما , الدراسة, كىي عبارة عف بطاقة مالحظة مف تصميـ الباحثة

معممات رياض األطفاؿ في مدارس الركضات الحككمية يتمتعف بكفايات شخصية : يمي
مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ لمكفايات التدريسية ضعيؼ , ممتازة كبدرجة عالية

تقاف لجميع الميارات التدريسية كي يصمف إلى المستكل المنشكد  كبحاجة إلى تدريب كا 

درجة تكافر الكفايات الشخصية لدل معممات رياض األطفاؿ ال تختمؼ باختالؼ .
درجة تكافر الكافيات التعميمية األساسية العامة لدل . التخصص أك بالمؤىؿ العممي

معممات رياض األطفاؿ ال تختمؼ باختالؼ سنكات الخبرة أك عدد الدكرات التدريبية التي 
عقد دكرات تدريبية مكثفة لمعممات رياض : كما أكصت الدراسة باألتي. التحقف بيا

كذلؾ إلثراء أفكارىف بأمثمة , األطفاؿ في مجالي طرؽ التدريس كأساليب معاممة األطفاؿ
باألدكات كاألجيزة الالزمة لكؿ  كتدريبات كتطبيقات تربكية بسيطة كمثيرة, كتزكيدىف

ضركرة تكثيؼ عممية اإلشراؼ عمى . تدريب, كالعمؿ عمى تحضيرىا قبؿ القياـ بيا
التخصص, كذلؾ باستخداـ  معممات رياض األطفاؿ كتزكيدىف بكؿ جديد في مجاؿ

أسمكب تبادؿ الزيارات كحضكر الدركس النمكذجية باستمرار ألىمية ذلؾ في طبيعة التعمـ 
يجابية المتعمـ الفرد  . المكتسب, حيث أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف جكدة التعمـ كنشاط كا 
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تقاف المعممات  (Titley, 2008)وقام تيتمي  بدراسة استيدفت معرفة دقة كا 
لتطبيؽ أدكات القياس كالتقييـ في مرحمو الصؼ األكؿ كمرحمة رياض األطفاؿ؛ لمتنبؤ 
بمستكل األطفاؿ في القراءة في جميع المراحؿ المبكرة التالية كمراحؿ الدراسة الالحقة, 

كتـ الرجكع في ذلؾ إلى قياس مؤىالت المعممات كمستكل الرضا الكظيفي, كعدد 
سنكات الخبرة, كالمؤىؿ العممي, كالدكر الذم يمكف أف تمعبو ىذه المؤىالت في مدل 
دقة المعممة في عممية التقييـ لقدرات القراءة عند األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ 

 طفال, كقد أشارت النتائج أف )88٠6)كالصؼ األكؿ, كقد شممت عينة الدراسة عمى
تقييـ المعمـ يمعب دكرا ممحكظا في عممية التنبؤ بمستكل األطفاؿ في القراءة خالؿ 

 .الصفكؼ التالية
دراسة استيدفت معرفة مستكل كعى (Scholar, 2011)  أجرى سكولركما

كتككنت عينة , معممي المرحمة االبتدائية بالقكانيف كالتشريعات الخاصة بذكم اإلعاقة
 مدرسا بالمرحمة االبتدائية تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية يعممكف بمدارس 80الدراسة مف 

كتكصمت الدراسة إلى أف ,  Northern Haryanaابتدائية متفرقة بشماؿ كالية ىاريانا
كما , معظـ المعمميف لدييـ كعى منخفض بالقكانيف كالتشريعات الخاصة بذكم اإلعاقة

مف حيث الكعي  (إناث, ذككر)تكصمت النتائج أنو ال تكجد فركؽ تبعا لمتغير الجنس
كلكنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا في متغير , بالقكانيف كالتشريعات الخاصة بذكم اإلعاقة

كما أكصت الدراسة بضركرة تدريب , الخبرة لصالح المعمميف الذيف لدييـ خبرة أكبر
 .المعمميف أثناء الخدمة

استيدفت كصؼ كضع التقييـ ( 2011)وأيضا في دراسة لنافز أيوب محمد
كطرح نمكذج لتقييـ طفؿ , الحالي في رياض األطفاؿ كما تعكسو الممارسات الحالية

كالتعرؼ عمى مدل مكافقة أفراد , الركضة ذم معايير كمؤشرات دالة عمى ىذه المعايير
كاستخدـ الباحث المنيج , عينة الدراسة عمى المعايير التقييمية كالمؤشرات الدالة عمييا

,  مديرة كمعممة لرياض األطفاؿ64كما تككنت عينة الدراسة مف , الكصفي المسحي
كتكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد , كما قاـ الباحث بتطبيؽ استبانة لجمع المعمكمات
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, كسنكات الخبرة, كمتغير المؤىؿ العممي, فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير طبيعة العمؿ
 .كالكضع االجتماعي

 ,Kuppusamy, Narayan, & Nair)كما أجرى كيبيسامى وناريان وناير

سر التي لدييا أطفاؿ ذكل األ دراسة ىدفت إلى معرفة مستكل الكعي بيف أفراد (2012
كتككنت عينة الدراسة مف , إعاقة فكرية بالتشريعات المتعمقة باإلعاقة الفكرية في اليند

كتـ تطبيؽ استبانة الكعي ,  فردا مف األسر التي لدييا طفؿ ذم إعاقة فكرية103
كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مستكل متكسط , بالتشريعات لدل ذكل اإلعاقة الفكرية

كأف المتعمميف أكثر كعيا بالمكائح كالتشريعات مف , مف الكعي بالجكانب التشريعية
كما أكصت الدراسة بكجكب تكعية أكلياء األمكر بكؿ ما يتعمؽ , األشخاص األقؿ تعميما

كما أكدت عمى ضركرة كصكؿ برامج التكعية عف طريؽ كسائؿ , باإلعاقة الفكرية
 . اإلعالـ بما في ذلؾ التمفزيكف كالممصقات كالكتيبات المصكرة

 استيدفت (2013)وراندا محمد سيد, أما دراسة محمد محمد الشربينى
الدراسة التعرؼ عمى أىـ التحديات التي تعيؽ تطبيؽ التدخؿ المبكر لذكل اإلعاقة 

كاستخدمت الدراسة , الفكرية البسيطة في كؿ مف المجتمع العماني كالمجتمع المصرم
المقابالت : كما تـ استخداـ األدكات التالية, منيج المسح االجتماعي باستخداـ العينة

كتككنت , استمارة أستبيار إعداد الباحثيف, استمارة جمع البيانات األكلية, شبو المقننة
 أسرة في المجتمع 75,  أسرة في المجتمع العماني75 أسرة؛ 150عينة الدراسة مف 

كتكصمت الدراسة إلى أف مف التحديات األسرية التي تعيؽ التدخؿ المبكر , المصرم
انتشار المكركثات االجتماعية , لدل ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة الخجؿ االجتماعي

كجكد قيكد عمى فرص التفاعؿ , رفض الكالديف باالقتناع بأف طفميـ معكؽ, السيئة
أما عف أىـ , قصكر إلماـ الكالديف بأعراض اإلعاقة كتغيراتيا, االجتماعي لمطفؿ

التحديات المجتمعية فكانت النظرة السمبية مف جانب المجتمع كقمة التكعية بأىمية 
كعف أىـ التحديات , كغياب السياسات الكطنية حياؿ التدخؿ المبكر, التدخؿ المبكر
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كضعؼ , المؤسسية فكانت ندرة المؤسسات المتخصصة في برامج التدخؿ المبكر
 .مستكل الككادر المدربة كالمؤىمة عمى تنفيذ التدخؿ المبكر

 :تعقيب عمى الدراسات المرتبطة
تناكلت التكصؿ - عمى قدر عمـ الباحثة- ال تكجد دراسة في البيئة المصرية (1)

 .لمستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية
أكدت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية مرحمة رياض األطفاؿ كدكرىا في  (2)

 .تحقيؽ النمك السميـ في جميع النكاحي الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالنفسية
أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ بدرجة  (3)

كمف , (1995,أفناف صادؽ عناية)تمكنيـ مف القياـ بعممية التقييـ عمى الكجو السميـ
 .ىنا استيدفت الباحثة عينة الدراسة مف معممات رياض األطفاؿ

 عمى فعالية برامج التدخؿ (Hatton et al., 2000)أكدت دراسة ىاتكف كآخريف (4)
لما لمتدخؿ , المبكر في تنمية الميارات المختمفة لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية

كمف ثـ قامت الباحثة بالتكصؿ إلى , المبكر مف أىمية في تنمية العديد مف الجكانب
 .معرفة كعى المعممات بمؤشرات اإلعاقة الفكرية كخطكة سابقة لمتدخؿ المبكر

ىناؾ اختالفا كبيرا بيف الدراسات السابقة في بعض المتغيرات المؤثرة في كعى  (5)
لذلؾ قامت , Scholar, 2011)؛ 2011,نافز أيكب محمد)المعمميف باإلعاقة 

الباحثة باختيار العديد مف المتغيرات لمتأكد مف تأثيرىا عمى كعى معممات الركضة 
 .بمؤشرات اإلعاقة الفكرية

كضعؼ مستكل الككادر المدربة كالمؤىمة عمى , لقصكر إلماـ الكالديف مف جية (6)
تنفيذ التدخؿ المبكر مف جية أخرل أدل ذلؾ إلى عرقمة تطبيؽ التدخؿ المبكر لذكل 

 (.2013, كراندا محمد سيد, محمد محمد الشربينى)اإلعاقة الفكرية
 أكصت العديد مف الدراسات عمى أىمية عقد دكرات تدريبية مكثفة لمعممات (7)

لما , كتكثيؼ اإلشراؼ عمييف كتزكيدىف بكؿ جديد في مجاؿ التخصص, الركضة
 (.2003, نكاؿ حامد ياسيف)لمعممة الركضة مف دكر ىاـ في ىذه المرحمة 
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كلكف ىناؾ تحديات مختمفة , لمتدخؿ المبكر أىمية كبيرة في مجاؿ اإلعاقة الفكرية (8)
كغياب السياسات الكطنية حياؿ , قمة التكعية بأىمية التدخؿ المبكر:تعكقو مثؿ

محمد )ككذلؾ ندرة المؤسسات المتخصصة في برامج التدخؿ المبكر, التدخؿ المبكر
 (.2013, كراندا محمد سيد, محمد الشربينى

 :فروض الدراسة
يتكقع أف يككف مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى  (1)

 .اإلعاقة الفكرية أعمى مف المتكسط

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (2)
استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 

 .كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير الدرجة العممية

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (3)
استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 

 . كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير التخصص
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (4)

استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 
 .كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (5)
استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 

 .كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير العمر الزمني
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (6)

استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 
 .كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير مكاف رياض األطفاؿ
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تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات رياض األطفاؿ عمى  (7)
استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض األطفاؿ 

 .كأبعادىا الفرعية تعزل لمعمكماتيف عف اإلعاقة الفكرية
 : إجراءات الدراسة 

 : منيج الدراسة : أواًل 
 .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي نظرا لمالءمتو ألغراض الدراسة

 : عينة الدراسة : ثانيا
 : عينة التقنين  (1)

, معممة مف معممات رياض األطفاؿ بمحافظة قنا ( 84)بمغ حجـ عينة التقنيف 
كذلؾ لحساب صدؽ كثبات استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل 

 .معممات رياض األطفاؿ
 : العينة األساسية  (2)

معممة مف معممات رياض األطفاؿ  (103) تككنت عينة الدراسة األساسية مف 
 .كفيما يمي تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الحالية, بمحافظة قنا
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 (1)جدول 
 توزيع العينة حسب متغير الدرجة العممية

 النسبة العدد الدرجة العممية
 %27,18 28 جامعية

 %66,02 68 دبمـك بعد الدراسة الجامعية
 %6,80 7 ماجستير
 %100 103 المجمكع

 

( 2)جدول 
 توزيع العينة حسب متغير التخصص

 النسبة العدد التخصص
 %40,78 42 رياض أطفاؿ

 %32,04 33 "قسـ اجتماع" آداب
 %27,18 28 خدمة اجتماعية

 %100 103 المجمكع
 
 (3)جدول 

 توزيع العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
 النسبة العدد عدد سنوات الخبرة

 %27,18 28  سنكات 10أكثر مف 
 %47,57 49  سنكات10- 5مف 

 %25,25 26  سنكات5أقؿ مف 
 %100 103 المجمكع
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 (4)جدول 
 توزيع العينة حسب متغير العمر الزمني

 النسبة العدد العمر الزمني
 %31,07 32  سنة39 – 34مف 
 %41,75 43  سنة33 – 28مف 

 %27,18 28  سنة28أقؿ مف 
 %100 103 المجمكع

 (5)جدول 
 توزيع العينة حسب متغير موقع رياض األطفال

 النسبة العدد موقع رياض األطفال
 %37,86 39 ريؼ
 %62,14 64 حضر

 %100 103 المجمكع
 

 (6)جدول 
 توزيع العينة حسب متغير المعمومات عن اإلعاقة الفكرية

 النسبة العدد المعمومات عن اإلعاقة الفكرية
 %54,37 56 لدل معمكمات عف اإلعاقة الفكرية

 %45,63 47ليس لدل معمكمات عف اإلعاقة الفكرية 
 

 %100 103 المجمكع
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 :ككانت كما يمي : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : ثالثًا 
 ". ت"اختبار  (1)

 .تحميؿ التبايف أحادل االتجاه (2)

 .اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بيف المتكسطات (3)
 

 : أداة الدراسة : رابعًا 
استبانة الكعي بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات رياض 

  (الباحثة : إعداد)األطفاؿ   
 :فيما يمى عرض ليذه األداة

تيدؼ ىذه االستبانة إلى قياس مستكل كعى معممات : اليدف من االستبانة- أ
. رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية

عبارة, كتحتكل عمى خمسة محاكر  (50)تتألؼ االستبانة مف : كصؼ االستبانة- ب
 :فرعية عمى النحك التالي

الميارات ) اإلعاقة الفكرية لدل أطفاؿ الركضة في  الدالة عمىمؤشراتاؿ:المحكر األكؿ
 .عبارات (9) التي تقيس ىذا المحكر تكعدد العبارا, (الحركية

, (نتباهاال) اإلعاقة الفكرية لدل أطفاؿ الركضة في  الدالة عمىمؤشراتاؿ:المحكر الثاني
 .عبارات (5)كعدد العبارات التي تقيس ىذا المحكر 

نمك اؿ) اإلعاقة الفكرية لدل أطفاؿ الركضة في  الدالة عمىمؤشراتاؿ:المحكر الثالث
 .عبارات (8)كعدد العبارات التي تقيس ىذا المحكر , (المغكم

 اإلعاقة الفكرية  الدالة عمىمؤشراتاؿ:المحكر الرابع
كعدد العبارات التي , (سمكؾ االجتماعي كاالنفعالياؿ)لدل أطفاؿ الركضة في 

 .عبارة (13)تقيس ىذا المحكر 
نمك اؿ) اإلعاقة الفكرية لدل أطفاؿ الركضة في  الدالة عمىمؤشراتاؿ:المحكر الخامس

. عبارة (15)كعدد العبارات التي تقيس ىذا المحكر , (المعرفي
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 :الكفاءة السيكومترية لالستبانة- جػ
 : صدق عبارات االستبانة 

كيقكـ ىذا النكع مف الصدؽ عمى فكرة مدل مناسبة االختبار : الصدق الظاىري- 
كيبدك مثؿ ىذا الصدؽ في كضكح البنكد كمدل عالقتيا . كلمف طبؽ عمييـ, لما يقيس

كغالبا ما يقرر ذلؾ مجمكعة مف , بالقدرة أك السمة أك البعد الذم يقيسو االختبار
ص , 1998, سعد عبد الرحمف )المتخصصيف في المجاؿ الذم ينتمي إليو االختبار

محكميف مف المتخصصيف في مجاؿ  (7)كتبعا لذلؾ تـ عرض االستبانة عمى . (184
كتـ عمؿ بعض التعديالت , كأخذ آرائيـ في المحاكر الفرعية كبنكدىا, الصحة النفسية

كلـ يتـ أم تعديؿ , في صياغة بعض البنكد في محكرم النمك المغكم كالنمك المعرفي
 .في بنكد المحاكر األخرل

 :كذلؾ عف طريؽ : صدق االتساق الداخمي _
حيث تـ حساب معامالت : ارتباط درجات البنكد بدرجة المحكر المنتمية إليو -

ارتباط درجة كؿ عبارة بدرجة المحكر المنتمية إليو بعد حذؼ درجة العبارة مف 
معممة,  (84)الدرجة الكمية لممحكر عمى مجمكعة مف المعممات بمغ عددىف 

كجمعيا دالة عند  (0.753 –0.401)كتراكحت قيـ معامالت االرتباط ما بيف 
 (. 0.01)مستكل 

حيث تـ التحقؽ مف قيـ : ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكمية لالستبانة  -
معامالت ارتباط درجات المحاكر الخمسة لالستبانة بالدرجة الكمية ليا بعد 

حذؼ درجة المحكر منيا , حيث تراكحت قيـ معامالت االرتباط , ما 
 ( .0.01)كجمعيا دالة عند مستكل  (0.776 –0.673)بيف

تـ التحقؽ مف ثبات درجات االستبانو الحالية بحساب معامؿ : ثبات درجات االستبانة
 :  ككانت النتائج كما يمي Cranach's alphaثبات ألفا كركنباخ
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 (7)جدول 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانو

الميارات  البعد
 الحركية

النمو  االنتباه
 المغوى

 السموك االجتماعي
 واالنفعالي

النمو 
 المعرفى

الدرجة 
 الكمية

 0,79 0,74 0,77 0,84 0,81 0,72 ألفا كركنباخ
 كىذا يؤكد عمى تمتع االستبانة بصدؽ كثبات ( .0,01)كجمعيا دالة عند مستكل 

 .مرتفعيف
الخماسي كما   Likert Scale استخدمت الباحثة مقياس ليكرت:تصحيح االستبانة- د

 :يمي
 (. 1)ال أكافؽ إطالقا, (2)ال أكافؽ , (3)غير متأكدة , (4)أكافؽ , (5)أكافؽ تماما 

 :نتائج الدراسة وتفسيرىا
 :نتائج الفرض األول وتفسيرىا: أوال

يتكقع أف يككف مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ " ينص الفرض األكؿ عمى أنو
 ".بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية أعمى مف المتكسط

 كتتضح نتائج ,لمعينة الكاحدة" ت"لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
 :ىذا الفرض في الجدكؿ التالي
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 (8)جدول 
داللة الفروق بين المتوسط النظري والمتوسط التجريبي في المؤشرات الدالة عمى 

 اإلعاقة الفكرية
عدد  األبعاد

 البنود
المؤشر 
 النظري

درجة  ت المؤشرات التجريبية
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ع (التجريبي)م (النظري)م
 0,0001 102 5,791 9,256 32,28 27 9 الميارات الحركية

 0,0001 102 11,683 3,281 18,78 15 5 االنتباه

 0,0001 102 11,536 6,893 31,83 24 8 النمو المغوي

السموك االجتماعي 
 واالنفعالي

13 39 48,61 13,546 7,201 102 0,0001 

 0,0001 102 4,488 16,839 52,45 45 15 النمو المعرفي

 0,0001 102 9,750 35,339 183,95 150 50 الدرجة الكمية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات 
كىذا , 0,0001كأنو داؿ عند مستكل , الدالة عمى اإلعاقة الفكرية أعمى مف المتكسط

 .يعنى قبكؿ صحة ىذا الفرض
كقد يرجع ذلؾ إلى أف المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية تدؿ كبشكؿ كاضح 

سكاء ما يتعمؽ , كيمكف مالحظتو مف قبؿ معممة الركضة, عمى اإلعاقة الفكرية
أك السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي أك , بالميارات الحركية أك االنتباه أك النمك المغكم

 .النمك المعرفي
مف أف تقييـ معممة الركضة يمعب  Titley ( 2008)كىذا ما أكدتو دراسة تيتمي

 .دكرا ممحكظا في عممية التنبؤ بمستكل أطفاؿ الركضة خالؿ الصفكؼ التالية
 كالذم نص في 1996 لسنة 12 كما أكدت الالئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ رقـ 

عمى أف  رياض األطفاؿ تيدؼ إلى تنمية أطفاؿ ما قبؿ حمقة التعميـ  (126)المادة 
االبتدائي كتييئتيـ لاللتحاؽ مف خالؿ التنمية الشاممة كالمتكاممة لمطفؿ في المجاالت 

عمى أف تؤخذ في , العقمية كالجسمية كالحركية كاالنفعالية كاالجتماعية كالخمقية كالدينية
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, في ىدل الناشؼ )االعتبار الفركؽ الفردية في القدرات كاالستعدادات كمستكيات النمك 
 (.79- 78ص ص , 2011

كربما مرجع أف مستكل كعى معممات رياض األطفاؿ بالمؤشرات الدالة عمى 
إلى تطبيؽ نظاـ الدمج الكمى لحاالت اإلعاقة , اإلعاقة الفكرية أعمى مف المتكسط

مما أتاح الفرصة لمعممة , البسيطة كمنيا اإلعاقة الفكرية في مرحمة رياض األطفاؿ
الركضة أف تقارف بيف نكاحي النمك المختمفة لدل الطفؿ العادم كأقرانو مف ذكل اإلعاقة 

 .الفكرية
حيث يعنى التدخؿ المبكر سرعة تقديـ الخدمات الكقائية كالعالجية الشاممة مثؿ 

كالخدمات التأىيمية كالتربكية كالنفسية الالحقة , كالرعاية الصحية األكلية, خدمات الكقاية
لتحفيز نمك قدرات األطفاؿ إلى أقصى درجة ممكنة بيدؼ تقميؿ نسبة كحدة اإلعاقة أك 

 (.47ص , 2007, السيد عمى سيد)التأخر النمائى
 :نتائج الفرض الثاني وتفسيرىا: ثانيا

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات " ينص الفرض الثاني عمى أنو
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 

. "لدل معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير الدرجة العممية
 .الجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير الدرجة العممية
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 (9)جدول 
 البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير الدرجة العممية

االنحراؼ  المتكسط 103= ف البعد
 المعيارل

 2,58 (39,64) 28= جامعية ف الميارات الحركية
 8,97 ( 28,32)  68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية

 1,25 (41,29( 7= ماجستير ف
 3,26 (18,82) 28= جامعية ف االنتباه

 3,30 ( 18,46( 68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية
 1,38 (21,71( 7= ماجستير ف

 4,81 (32,46) 28= جامعية ف النمك المغكم
 7,60 (30,93) 68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية

 0,90 (38,14) 7= ماجستير ف
السموك االجتماعي 

 واالنفعالي
 6,01 (54,68)  28= جامعية ف

 14,65 (44,72) 68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية
 0,690  (62,14)  7= ماجستير ف

 9,29 )64,79) 28= جامعية ف النمو المعرفي
 15,58 (45,37) 68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية

 1,21 (71,86)  7= ماجستير ف
 12,60 )  210,39)  28= جامعية ف الدرجة الكمية

 31,72 (167,79) 68=  فدبمـك بعد الدراسة الجامعية
 1,34 (235,14)  7= ماجستير ف
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 كتتضح لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه
 :نتائج ىذا الفرض في الجدكؿ التالي

 (10)جدول 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

 الفكرية واألبعاد الفرعية وفقا لمتغير الدرجة العممية
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد

 الحرية
 متوسط المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الميارات 
 الحركية

 1575,048 2 3150,095 بين المجموعات
 55,887 100 5588,739 داخل المجموعات 0,0001 28,183

 ــــ 102 8738,835 المجموع
 33,730 2 67,461 بين المجموعات االنتباه

 10,304 100 1030,403 داخل المجموعات 0,05 3,274
ــــ  102 1097,864 المجموع

النمو 
 المغوي

 172,870 2 345,740 بين المجموعات
 45,005 100 4500,454 داخل المجموعات 0,05 3,841

ــــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

االجتماعي 
 واالنفعالي

 1670,905 2 3341,811 بين المجموعات
 153,747 100 15374,655 داخل المجموعات 0,0001 10,868

ـــــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 5154,038 2 10308,076 بين المجموعات

 186,134 100 18613,380 داخل المجموعات 0,0001 27,690
ـــــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 27836,052 2 55672,104 بين المجموعات
 717,127 100 71712,653 داخل المجموعات 0,0001 38,816

ــ  102 127384,757 المجموع
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بيف معممات رياض أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا  (10)يتضح مف جدكؿ 
األطفاؿ في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كاألبعاد الفرعية كفقا لمتغير الدرجة 

لتحديد , كلذا تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بيف المتكسطات, العممية
 .الفركؽ بيف المعممات كفقا لمتغير الدرجة العممية

 (11)جدول 

 نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات باستخدام اختبار شيفيو فى متغير الدرجة العممية
دبموم بعد الدراسة  ماجستير

 الجامعية
 البعد الدرجة العممية جامعية

 الميارات الحركية (39,64)جامعية  -  

 ( 28,32) دبموم بعد الدراسة الجامعية *11,319 - 

 (41,29(ماجستير 1,643 *12,962 -
 االنتباه (18,82)جامعية  -  

 ( 18,46(دبموم بعد الدراسة الجامعية 0,366 - 
 (21,71(ماجستير  2,893 **3,258 -

 النمو المغوي (32,46)جامعية   -  

 (30,93 )دبموم بعد الدراسة الجامعية 1,538 - 

 (38,14)ماجستير  5,679 **7,216 -

ك السمو (54,68 )جامعية -  
 االجتماعي
 واالنفعالي

 (44,72 )دبموم بعد الدراسة الجامعية **9,958 - 

  (62,14) ماجستير 7,464 *17,422 -

 النمو المعرفي )64,79)جامعية   -  

 (45,37 )دبموم بعد الدراسة الجامعية *19,418 - 

 (71,86 )ماجستير 7,071 *26,489 -

 الدرجة الكمية )  210,39 )جامعية -  

 (167,79 )دبموم بعد الدراسة الجامعية *42,599 - 

 (235,14 )ماجستير 24,750 *67,349 -

 (.0,05) تشير إلى مستوى الداللة اإلحصائية.        ** (0,01)تشير إلى مستوى الداللة اإلحصائية *
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تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
معممات رياض األطفاؿ عمى استبانة الكعى بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل 

دبمـك , جامعية) معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير الدرجة العممية
 .(ماجستير, بعد الدراسة الجامعية

حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا في الكعي بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 
أك , سكاء ما يتعمؽ بالميارات الحركية أك االنتباه أك النمك المغكمأك األبعاد الفرعية 

لصالح معممات رياض األطفاؿ , السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي أك النمك المعرفي
 .الحاصالت عمى درجة الماجستير في التربية

كربما يعزل ذلؾ ألف الدراسة لدرجة الماجستير تتطمب مف الباحث االطالع 
عمى العديد مف الكتب كالدراسات المختمفة كحضكر العديد مف المؤتمرات كالندكات 

مما يتيح الفرصة لالطالع عمى كؿ ما ىك حديث في مجاؿ . كغيرىا.... ككرش العمؿ
 .التربية بصفة عامة

كما أف العديد مف المؤتمرات التي تقاـ في جامعاتنا المصرية قمما تخمك محاكر 
مما يييأ فرصة جيدة , المؤتمر مف محكر خاص بذكم االحتياجات الخاصة عمكما

 .لممعممات بالتزكد بالعديد مف المعمكمات عف ذكل االحتياجات الخاصة
ثـ جاءت الفركؽ بعد المعممات الحاصالت عمى الماجستير معممات الركضة 

كيعزل ذلؾ إلى أف نسبة كبيرة مف أفراد , الحاصالت عمى الدرجة الجامعية األكلى
كما أف ىذا , العينة كف قد حصمف عمى بكالكريكس التربية تخصص رياض األطفاؿ

التخصص يتيح ليف فرصة دراسة بعض المقررات التي تيتـ باألطفاؿ ذكل االحتياجات 
مما يتيح الفرصة لمطالبة , "سيككلكجية ذكل االحتياجات الخاصة"مثؿ مقرر , الخاصة

, المعممة التعرؼ عمى فئات ذكل االحتياجات الخاصة كمنيا ذكل اإلعاقة الفكرية
 .كالمؤشرات الدالة ككيفية التشخيص كالتدخؿ المبكر ليذه الفئات

أما بالنسبة لممعممات الالئي حصمف عمى الدبمـك في التربية بعد الدراسة 
فإف معظميف كف مف الحاصالت عمى ليسانس اآلداب تخصص عمـ , الجامعية
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كحصمف عمى الدبمـك , أك مف الحاصالت عمى بكالكريكس الخدمة االجتماعية, اجتماع
كالدراسة في الدبمكـ العاـ في التربية تتـ بتقديـ مقررات عامة في , العاـ في التربية

كىذا ما عزل إليو , كال يدرس الطالب بيا أم مقررات في االحتياجات الخاصة, التربية
أف عند  المقارنات البعدية بيف متكسطات  المعممات الحاصالت عمى الدرجة الجامعية 

كالمعممات الحاصالت عمى الدبمـك ما بعد الدراسة الجامعية جاءت النتائج لصالح 
 .المعممات الحاصالت عمى الدرجة الجامعية

التي  (2011)كتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة نافز أيكب محمد 
تكصمت أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير الدرجة العممية لدل معممات 

 .رياض األطفاؿ في تقييـ طفؿ الركضة
حيث أكدت الكثير مف األبحاث عمى أف إعداد المعمميف العادييف إعدادا مناسبا 

يساىـ بشكؿ كبير في تغيير اتجاىاتيـ نحك ذكل اإلعاقة فمف الميـ إعدادىـ بحيث 
يصبحكا قادريف عمى فيـ التعريفات المختمفة لإلعاقة ككيفية تشخيصيا أك التعرؼ 

كذلؾ مف خالؿ ,  عمييا كمعرفة الخصائص كالحاجات المختمفة بكؿ فئات ذكل اإلعاقة
إيياب )تعمـ كيفية تطبيؽ بعض أساليب القياس لتحديد الحاجات المختمفة لذكل اإلعاقة 

 (.106ص , 2006, الببالكل
 : وتفسيرىاالثالثنتائج الفرض : ثالثا

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات " عمى أنوالثالثينص الفرض 
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات الكعيرياض األطفاؿ عمى استبانة 

. "رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير التخصص
. كالجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير التخصص

 
 

 (12)جدول 
 البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير التخصص
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 االنحراؼ المعيارل المتكسط 103= ف  البعد
 2,69 (39,60) 42= رياض أطفال ن الميارات الحركية

 8,84 (27,30) 33= ن" قسم اجتماع"آداب 
 8,91 (27,18) 28= خدمة اجتماعية ن

 3,40 (19,14) 42= رياض أطفال ن االنتباه
 3,28 (18,39 33= ن" قسم اجتماع"آداب 

 3,13 (18,68) 28= خدمة اجتماعية ن
 4,80 (33,57) 42= رياض أطفال ن النمو المغوي

 5,60 (30,15 33= ن" قسم اجتماع"آداب 
 9,93 (31,21) 28= خدمة اجتماعية ن

السموك االجتماعي 
 واالنفعالي

 6,90 (54,98) 42= رياض أطفال ن
 10,63 (52,94) 33= ن" قسم اجتماع"آداب 

 13,35 (33,96) 28= خدمة اجتماعية ن
 9,26 (65,14) 42= رياض أطفال ن النمو المعرفي

 13,04 (51,97) 33= ن" قسم اجتماع"آداب 
 11,57 (33,96) 28= خدمة اجتماعية ن

 15,73 (212,43) 42= رياض أطفال ن الدرجة الكمية
 26,12 (180,76) 33= ن" قسم اجتماع"آداب 

 26,18 (145,00) 28= خدمة اجتماعية ن
 كتتضح نتائج ,لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه

: ىذا الفرض في الجدكؿ التالي
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 (13)جدول 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

التخصص الفكرية واألبعاد الفرعية وفقا لمتغير 
درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد 

 الحرية 
متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة 

الميارات 
 الحركية

 0,0001 38,357 1896,820 2 3793,639 بين المجموعات
 49,452 100 4945,196 داخل المجموعات

 ــ 102 8738,835 المجموع
 غير دالة 0,494 5,368 2 10,735 بين المجموعات االنتباه

 10,871 100 1087,129 داخل المجموعات
ـــ  102 1097,864 المجموع

النمو 
 المغوي

 غير دالة 2,502 115,476 2 230,952 بين المجموعات
 46,152 100 4615,242 داخل المجموعات

ـــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

االجتماعي 
 واالنفعالي

 0,0001 40,071 4163,323 2 8326,647 بين المجموعات
 103,898 100 10389,819 داخل المجموعات

ـــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 0,0001 64,959 8171,190 2 16342,379 بين المجموعات

 125,791 100 12579,077 داخل المجموعات
ــــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0,0001 76,108 38439,205 2 76878,411 بين المجموعات
 505,063 100 50506,346 داخل المجموعات

ـــ  102 127384,757 المجموع
بيف معممات رياض أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا  (13)يتضح مف جدكؿ 

 ماعدا بعدل االنتباه األطفاؿ في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كاألبعاد الفرعية
كلذا تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ,  كفقا لمتغير التخصصكالنمك المغكم

 .التخصصلتحديد الفركؽ بيف المعممات كفقا لمتغير , بيف المتكسطات
 (14)جدول 
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التخصص  نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات باستخدام اختبار شيفيو فى متغير
خدمة 
 اجتماعية

قسم "آداب 
 "اجتماع

 البعد التخصص رياض أطفال

 الميارات الحركية (39,60)رياض أطفال  -  

 (27,30")قسم اجتماع"آداب  *12,292 - 

 (27,18)خدمة اجتماعية  *12,417 0,124 -

 االنتباه (19,14)رياض أطفال  -  

 (18,39")قسم اجتماع"آداب  0,749 - 

 (18,68)خدمة اجتماعية  0,464 0,285 -

 النمو المغوي (33,57)رياض أطفال  -  

 (30,15")قسم اجتماع"آداب  3,420 - 

 (31,21)خدمة اجتماعية  2,357 1,063 -

 السموك االجتماعي (54,98)رياض أطفال  -  
 (52,94")قسم اجتماع"آداب  2,037 -  واالنفعالي

 (33,96)خدمة اجتماعية  *21,012 *18,975 -

 النمو المعرفي (65,14)رياض أطفال  -  

 (51,97")قسم اجتماع"آداب  *13,173 - 

 (33,96)خدمة اجتماعية  *31,179 *18,005 -

 الدرجة الكمية (212,43)رياض أطفال  -  

 (180,76")قسم اجتماع"آداب  *31,671 - 

 (145,00)خدمة اجتماعية  *67,429 *35,758 -

 (.                 0,01)تشير إلى مستكل الداللة اإلحصائية *

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
معممات رياض األطفاؿ عمى استبانة الكعى بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل 

آداب , رياض أطفاؿ)تخصصمعممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير اؿ
 .(خدمة اجتماعية, قسـ اجتماع

حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا فى الكعى بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 
سكاء ما يتعمؽ بالميارات الحركية أك السمكؾ االجتماعى كاالنفعالى أك األبعاد الفرعية 
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لصالح معممات رياض األطفاؿ مف خريجات كمية التربية شعبة , أك النمك المعرفى
 .كغير دالة إحصائيا في بعدل االنتباه كالنمك المغكم. طفكلة

 أف المعممات الحاصالت عمى بكالكريكس التربية شعبة رياض كربما يعزل ذلؾ
األطفاؿ كف متخصصات أكثر مف الحاصالت عمى ليسانس آداب قسـ اجتماع  كمف 

حيث أتيحت ليف الدراسة بكمية التربية , الحاصالت عمى بكالكريكس الخدمة االجتماعية
شعبة الطفكلة التخصص الدقيؽ في مجاؿ رياض األطفاؿ بالدراسة النظرية كالعممية فى 

كما أف التدريب العممي أثناء الدراسة في مدارس رياض األطفاؿ أتاح ليف , ىذا المجاؿ
فرصة أكبر مف غيرىف في المالحظة كالتعامؿ كاالحتكاؾ كالتدريس لطفؿ الركضة 

حيث أدل ذلؾ إلى تفكقيف في معرفتيف , كالتفاعؿ معو في كافة المجاالت المختمفة
 .المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكريةب

أما المعممات الحاصالت عمى ليسانس آداب قسـ اجتماع  كالحاصالت عمى 
بكالكريكس الخدمة االجتماعية فال يكجد أم احتكاؾ بمرحمة رياض األطفاؿ أثناء 

المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الدراسة الجامعية؛ مما جعميف أقؿ قدرة عمى التعرؼ عمى 
 .الفكرية

 أف مف أىـ (2013)راندا محمد سيد, محمد محمد الشربينىكمف ثـ أكد 
التحديات المؤسسية التى تعيؽ التدخؿ المبكر لدل ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة ضعؼ 

 .مستكل الككادر المدربة كالمؤىمة عمى تنفيذ برامج التدخؿ المبكر
 كالتدخؿ المبكر ال يقتصر في التربية الخاصة في مرحمة الطفكلة المبكرة لدعـ 

, نمك األطفاؿ المتأخريف كاألطفاؿ المعرضيف لخطر اإلعاقة كاألطفاؿ ذكل اإلعاقة
, عمى أحمد سيد)كلكف يشمؿ خدمات الكشؼ كالتشخيص المبكر كالخدمات المساعدة 

 (. 80ص , 2013, كعبد اهلل عبد الظاىر
 كبما أف اليدؼ الرئيس الذم تدعك إليو رياض األطفاؿ ىك تنمية الطفؿ مف 

, ليذا فإف عممية التقييـ ال بد كأف تككف عممية تقيييـ ليذه الجكانب, مختمؼ جكانب نمكه
كىذه الجكانب ال بد كأف تككف شاممة لنمك الطفؿ كمظاىر ىذا النمك؛ النمك الجسمي 
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, نافز أيكب محمد)كالعقمي كاالجتماعي كاالنفعالي كالمغكم كاالبداعى كالصحي 
2011.) 

 (2003 )دراسة نكاؿ حامد ياسيف كما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
التي تكصمت إلى أف درجة الكفايات الشخصية كدرجة الكفايات التعميمية األساسية ال 

 .تختمؼ باختالؼ تخصص معممة رياض األطفاؿ
بضركرة االىتماـ بفئة  (2013)ميا الطيبانى, حيث أكصت عال الطيبانى

عادة النظر في , رياض األطفاؿ ككضع البرامج الخاصة بالتدخؿ المبكر لعالجيـ كا 
برامج إعداد معممة الركضة كذلؾ إلمكانية إعدادىا اإلعداد األمثؿ الكتشاؼ ىذه 

 .الحاالت ككضع الخطط المالئمة لعالجيـ

 : وتفسيرىاالرابعنتائج الفرض : رابعا
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات معممات " عمى أنورابعينص الفرض اؿ

رياض األطفاؿ عمى استبانة الكعى بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل معممات 
. "رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة

عدد سنكات كالجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير 
. الخبرة

 
 

 

 (15)جدول 
 عدد سنكات الخبرة البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير

 االنحراؼ المعيارل المتكسط 103= ف  البعد
 8,91 (27,18) 28=  سنوات ن5أقل من  الميارات الحركية

 9,03 (30,86) 49=  سنوات ن10- 5من 
 2,12 (40,46) 26=  سنوات ن10أكثر من 

 3,13 (18,68) 28=  سنوات ن5أقل من  االنتباه
 3,58 (18,06) 49=  سنوات ن10 – 5من 
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 2,32 (20,23) 26=  سنوات  ن10أكثر من 
 9,93 (31,21) 28=  سنوات ن5أقل من  النمو المغوي

 5,37 (31,20) 49=  سنوات ن10 – 5من 
 5,20 (33,69) 26=  سنوات  ن10أكثر من 

السموك االجتماعي 
 واالنفعالي

 13,35 (33,96) 28=  سنوات ن5أقل من 
 9,73 (52,06) 49=  سنوات ن10 – 5من 

 4,59 (57,88) 26=  سنوات ن10أكثر من 
 11,57 (33,96) 28=  سنوات ن5أقل من  النمو المعرفي

 13,79 (55,59) 49=  سنوات ن10 – 5من 
 6,44 (66,42) 26=  سنوات  ن10أكثر من 

 26,18 (145,00) 28=  سنوات ن5أقل من  الدرجة الكمية
 24,97 (187,78) 49=  سنوات ن10 – 5من 

 13,18 (218,69) 26=  سنوات  ن10أكثر من 
 كتتضح نتائج ,لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه

 :ىذا الفرض في الجدكؿ التالى
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 (16)جدول 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

عدد سنوات الخبرة الفكرية واألبعاد الفرعية وفقا ل
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الميارات 
 الحركية

 0,0001 20,811 1284,133 2 2568,266 بين المجموعات
 61,706 100 6170,569 داخل المجموعات

 ــــ 102 8738,835 المجموع
 0,05 3,947 40,163 2 80,325 بين المجموعات االنتباه

 10,175 100 1017,539 داخل المجموعات
ــــ  102 1097,864 المجموع

النمو 
 المغوي

 غير دالة 1,269 59,991 2 119,982 بين المجموعات
 47,262 100 4726,212 داخل المجموعات

ــــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

االجتماعي 
 واالنفعالي

 0,0001 44,619 4413,016 2 8826,032 بين المجموعات
 98,904 100 9890,434 داخل المجموعات

ــــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 0,0001 54,840 7564,155 2 15128,309 بين المجموعات

 137,931 100 13793,147 داخل المجموعات
ــــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0,0001 70,616 37289,344 2 74578,688 بين المجموعات
 528,061 100 52806,069 داخل المجموعات

ــــ  102 127384,757 المجموع
بيف معممات رياض أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا  (16)يتضح مف جدكؿ 

 ماعدا بعد النمك األطفاؿ في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كاألبعاد الفرعية
كلذا تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ,  كفقا لمتغير عدد سنكات الخبرةالمغكم

 .عدد سنكات الخبرةلتحديد الفركؽ بيف المعممات كفقا لمتغير , بيف المتكسطات

  (17)جدول 
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عدد وفقا لمتغير نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات باستخدام اختبار شيفيو 
سنوات الخبرة 

 10أكثر من 
 سنوات

 10- 5من 
 سنوات

 5أقل من 
 سنوات

 البعد عدد سنوات الخبرة

الميارات  27,18) سنوات 5أقل من  -  
 (30,86) سنوات 10- 5من  3,679 -  الحركية

 (40,46) سنوات 10أكثر من  *13,283 *9,604 -

 االنتباه (18,68) سنوات 5أقل من  -  

 (18,06) سنوات 10 – 5من  0,617 - 

 (20,23) سنوات  10أكثر من  1,552 **2,170 -

 النمو المغوي (31,21) سنوات 5أقل من  -  

 (31,20) سنوات 10 – 5من  0,010 - 

 (33,69) سنوات  10أكثر من  2,478 2,488 -

السموك  (33,96) سنوات 5أقل من  -  
 االجتماعي
 واالنفعالي

 (52,06) سنوات 10 – 5من  *18,097 - 

 (57,88) سنوات  10أكثر من  *23,920 5,823 -

 النمو المعرفي (33,96) سنوات 5أقل من  -  

 (55,59) سنوات 10 – 5من  *21,628 - 

 (66,42) سنوات  10أكثر من  *32,459 *10,831 -

 الدرجة الكمية (145,00) سنوات 5أقل من  -  

 (187,78) سنوات 10 – 5من  *42,776 - 

 (218,69) سنوات  10أكثر من  *73,692 *30,917 -

 (.0,05) تشير إلى مستكل الداللة اإلحصائية (.         **0,01)تشير إلى مستكل الداللة اإلحصائية *
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 

 5أقؿ مف ) عدد سنكات الخبرةمعممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير 
 .( سنكات10أكثر مف ,  سنكات10- 5مف , سنكات
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حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا في الكعي بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 
سكاء ما يتعمؽ بالميارات الحركية أك االنتباه أك السمكؾ االجتماعي أك األبعاد الفرعية 

كغير دالة . كاالنفعالي أك النمك المعرفي لصالح معممات رياض األطفاؿ األكثر خبرة
 .إحصائيا في بعد النمك المغكم

كمرجع ذلؾ أنو كمما زادت خبرة معممة الركضة في التعامؿ مع الطفؿ كمما 
أدل ذلؾ إلى معرفتيا كتمييزىا بيف المظاىر النمائية العادية كالشذكذ كاالختالؼ في 

 .ىذه المظاىر
كما أف كجكد رياض األطفاؿ فى نفس المبنى لممرحمة االبتدائية أدل ذلؾ إلى 
مالحظة معممة الركضة لألطفاؿ في السنكات التالية كقدرتيا عمى تقييـ تطكرىـ في 

كبالتالي الربط بيف بعض المؤشرات غير العادية التي , الجكانب النمائية المختمفة
 . ظيرت في الركضة كما ترتب عمييا الحقا

أف ىناؾ فركقا في تقييـ طفؿ الركضة مف  (1995)كىذا ما أكدتو أفناف عناية
 .أجؿ تييئة الفرصة لمتربية السميمة تعزل لسنكات الخبرة األكثر

كىناؾ فركقا , كما أف لسنكات الخبرة دكر كبير في الكعي باإلعاقة بصفة عامة
دالة إحصائيا في مستكل الكعي بالقكانيف كالتشريعات الخاصة بذكم اإلعاقة لصالح 

 .(Scholar, 2011)المعمميف ذكل سنكات الخبرة األكثر
 (2003)دراسة نكاؿ حامد ياسيفكما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 

التي تكصمت إلى أف درجة الكفايات الشخصية كدرجة الكفايات التعميمية األساسية ال 
 .تختمؼ باختالؼ سنكات الخبرة لدل معممة رياض األطفاؿ

كبذلؾ يالحظ أنو كمما زادت سنكات الخبرة في التدريس كالعمؿ مع أطفاؿ 
الركضة كمما ازداد فيـ ككعى المعممة بالقدرة عمى التقييـ كالتشخيص السميميف في 

. مجاؿ اإلعاقة الفكرية
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 : وتفسيرىاالخامسنتائج الفرض : خامسا
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات " عمى أنوخامسينص الفرض اؿ

 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 
. "العمر الزمنى معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير

 .  كالجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير العمر الزمنى
 (18)جدول 

 العمر الزمنى البيانات الوصفية لعينة الدراسة وفقا لمتغير
 االنحراؼ المعيارل المتكسط     103= ف  البعد

 2,74 (39,38) 32=  سنة ن39 – 34من  الميارات الحركية
 8,72 (27,21) 43=  سنة ن33 - 28من 

 9,79 (31,96) 28=  سنة ن28أقل من 
 3,12 (18,84) 32=  سنة ن39 – 34من  االنتباه

 3,42 (18,16) 43=  سنة ن33 – 28من 
 3,14 (19,64) 28=  سنة ن28أقل من 

 4,61 (32,81) 32=  سنة ن39 – 34من  النمو المغوي
 5,18 (30,07) 43=  سنة ن33 – 28من 

 10,22 (33,43) 28=  سنة ن28أقل من 
 5,99 (54,19) 32=  سنة ن39 – 34من  السموك االجتماعي واالنفعالي

 13,56 (48,58) 43=  سنة ن33 – 28من 
 16,94 (42,29) 28=  سنة ن28أقل من 

 9,51 (64,09) 32=  ن39 – 34من  النمو المعرفي
 13,19 (50,51) 43=  سنة ن33 – 28من 

 20,46 (42,11)  28=  سنة ن28أقل من 
 12,65 (209,31) 32=  سنة ن39 – 34من  الدرجة الكمية

 28,84 (174,53) 43=  سنة ن33 – 28من 
 46,02 (169,43) 28=  سنة ن28أقل من 
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 كتتضح نتائج ,لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه
 :ىذا الفرض في الجدكؿ التالي

 (19)جدول رقم 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

 الزمنيلمتغير العمر الفكرية واألبعاد الفرعية وفقا 
مجموع  مصدر التباين  البعد 

 المربعات 
درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة 

الميارات 
 الحركية

 0,0001 22,587 1359,627 2 2719,254 بين المجموعات
 60,196 100 6019,581 داخل المجموعات

 ـــ 102 8738,835 المجموع
 غير دالة 1,761 18,678 2 37,356 بين المجموعات االنتباه

 10,605 100 1060,508 داخل المجموعات
ـــ  102 1097,864 المجموع

النمو 
 المغوي

 غير دالة 2,556 117,836 2 235,671 بين المجموعات
 46,105 100 4610,523 داخل المجموعات

ـــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

االجتماعي 
 واالنفعالي

 0,01 6,371 1057,706 2 2115,412 بين المجموعات
 166,011 100 16601,054 داخل المجموعات

ـــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 0,0001 17,491 3747,657 2 7495,315 بين المجموعات

 214,261 100 21426,142 داخل المجموعات
ـــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0,0001 15,605 15150,164 2 30300,327 بين المجموعات
 970,844 100 97084,430 داخل المجموعات

 ــــ 102 127384,757 المجموع
بيف معممات رياض األطفاؿ في أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا  (19)يتضح مف جدكؿ 

 ماعدا بعدل االنتباه كالنمك المغكمالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كاألبعاد الفرعية 
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كلذا تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بيف , الزمنيكفقا لمتغير العمر 
 .الزمنيالعمر  لمتغيرلتحديد الفركؽ بيف المعممات كفقا , المتكسطات

 (20)جدول 

 الزمنيمتغير العمر  نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات باستخدام اختبار شيفيو في

 - 34من 
  سنة39

 33 - 28من 
 سنة

 28أقل من 
 سنة

 البعد العمر الزمنى

 الميارات الحركية (39,38) سنة 39 – 34من  -  

 (27,21) سنة 33 - 28من  *12,166 - 

 (31,96) سنة 28أقل من  *7,411 **4,755 -

 االنتباه (18,84) سنة 39 – 34من  -  

 (18,16) سنة 33 – 28من  0,681 - 

 (19,64) سنة 28أقل من  0,799 1,480 -

 النمو المغوي (32,81) سنة 39 – 34من  -  

 (30,07) سنة 33 – 28من  2,743 - 

 (33,43) سنة 28أقل من  0,616 3,359 -

 لسموك االجتماعيا (54,19) سنة 39 – 34من  -  
 (48,58) سنة 33 – 28من  5,606 -  واالنفعالي

 (42,29) سنة 28أقل من  *11,902 6,296 -

 النمو المعرفي (64,09 )39 – 34من  -  

 (50,51) سنة 33 – 28من  *13,582 - 

 (42,11 ) سنة28أقل من  *21,987 8,404 -

 الدرجة الكمية (209,31) سنة 39 – 34من  -  

 (174,53) سنة 33 – 28من  *34,778 - 

 (169,43) سنة 28أقل من  *39,884 5,106 -

 (.0,05) تشير إلى مستوى الداللة اإلحصائية (.        **0,01)تشير إلى مستوى الداللة اإلحصائية *

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 



 ىالة خير سناري إسماعيل/    دمستوى وعى معممات رياض األطفال بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية 

                                                                                   

 

   2015يناير                                                 -560-  انثاني وانعشرون                           :         انعدد 
                               

,  سنة28أقؿ مف ) الزمنيمعممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير العمر 
 .( سنة39 - 34مف ,  سنة33 – 28مف 

حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا في الكعي بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 
سكاء ما يتعمؽ بالميارات الحركية أك السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي أك األبعاد الفرعية 
كغير دالة إحصائيا في . لصالح معممات رياض األطفاؿ األكبر سنا, أك النمك المعرفي

 .بعدل االنتباه كالنمك المغكم
كربما يعزل ذلؾ إلى الخبرة التي تمقتيا المعممات خالؿ عمرىف الزمني 

كمشاىدتيف لحاالت مختمفة مف األطفاؿ كاكتسابيف خبرة في التعرؼ كالتشخيص 
 .لألطفاؿ الذيف تظير عمييـ مظاىر نمائية غير عادية

كما أف حصكليف عمى دكرات تدريبية أكبر خالؿ ىذه السنكات أدل إلى زيادة 
كعييف بذكم االحتياجات الخاصة مف حيث التعرؼ كالتشخيص كالتدخؿ المبكر 

 .كاإلحالة
كمف ثـ يجب أف يحظى التدريب أثناء الخدمة باىتماـ بالغ ذلؾ أنو يشكؿ 
كسيمة رئيسة لتطكير الميارات التدريسية لممعمميف كإلبقائيـ عمى اطالع كمعرفة 

كفى الكاقع فإف التدريب أثناء الخدمة يعامؿ بكصفة . بالتجديدات كالتطكيرات التربكية
عنصرا ال غنى عنو في إعداد المعمميف لمعمؿ مع األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة 

 (.285ص , 2008, جماؿ الخطيب)

فالبد أف تحرص معممة الركضة عمى تنمية ذاتيا فال تكتفي بالخبرة التي 
بؿ تستفيد مف خبرة الزميالت كمف تكجييات , تكتسبيا مف خالؿ عمميا مع األطفاؿ

, كتتابع كؿ حديث في مجاؿ عمميا كتحاكؿ تجربتو مع أطفاليا, المشرفة كالمكجية
كتحرص عمى االستفادة مف البرامج الخاصة بتربية الطفكلة المبكرة كالتي أتاحتيا 

(. 185ص , 2011, ىدل الناشؼ)تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المتقدمة 
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 : وتفسيرىاالسادسنتائج الفرض : سادسا
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات " عمى أنوسادسينص الفرض اؿ

 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 
. "مكاف رياض األطفاؿ معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمتغير

كالجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغير مكاف رياض 
 . األطفاؿ

 (21)جدول 
 مكان رياض األطفال البيانات الوصفية لعينة الدراسة وفقا لمتغير

 االنحراؼ المعيارل المتكسط ف البعد
 8,93 (25,13) 39= ريف ن الميارات الحركية

 6,29 (36,64) 64= حضر ن
 3,19 (18,36) 39= ريف ن االنتباه

 3,33 (19,03) 64= حضر ن
 9,15 (30,18) 39= ريف ن النمو المغوي

 4,86 (32,84) 64= حضر ن
السموك االجتماعي 

 واالنفعالي
 15,86 (38,33) 39= ريف ن

 6,32 (54,88) 64= حضر ن
 13,95 (36,87) 39= ريف ن النمو المعرفي

 9,99 (61,94) 64= حضر ن
 27,53 (148,87) 39= ريف ن الدرجة الكمية

 18,40 (205,33) 64= حضر ن
 كتتضح نتائج ,لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه

 :ىذا الفرض في الجدكؿ التالي
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 (22)جدول 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

 .لمتغير مكان رياض األطفالالفكرية واألبعاد الفرعية وفقا 
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الميارات 
 الحركية

 0,0001 58,690 3211,742 1 3211,742 بين المجموعات
 54,724 101 5527,093 داخل المجموعات

 ـــــ 102 8738,835 المجموع
 غير دالة 1,018 10,952 1 10,952 بين المجموعات االنتباه

 10,762 101 1086,912 داخل المجموعات
ـــ  102 1097,864 المجموع

النمو 
 المغوي

 غير دالة 3,717 172,031 1 172,013 بين المجموعات
 46,279 101 4674,181 داخل المجموعات

ــــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

 االجتماعي
 واالنفعالي

 0,0001 55,414 6630,799 1 6630,799 بين المجموعات
 119,660 101 12085,667 داخل المجموعات

ــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 0,0001 112,277 15225,347 1 15225,347 بين المجموعات

 135,605 101 13696,109 داخل المجموعات
ـــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0,0001 155,566 77238,289 1 77238,289 بين المجموعات
 496,500 101 50146,468 داخل المجموعات

ـــ  102 127384,757 المجموع
بيف معممات رياض يتضح مف جدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا 
 ماعدا بعدل االنتباه األطفاؿ في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية كاألبعاد الفرعية

 .  كفقا لمتغير مكاف رياض األطفاؿكالنمك المغكم
حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا في الكعي بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 

 .لصالح معممات رياض األطفاؿ الالئي يعممف بالركضة في الحضرأك األبعاد الفرعية 
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كربما يعزل ذلؾ أف المدف غالبا ما يككف بيا العديد مف الييئات المعنية بتكعية 
المجتمع بصفة عامة باإلعاقة مف خالؿ الندكات ككرش العمؿ كالمحاضرات التكعكية ك 

 .القياـ بالفعاليات المختمفة في األياـ العالمية لإلعاقة
 عالكة عمى كجكد مدارس التربية الخاصة في المدف بصفة عامة كمنيا مدارس 

مما يتيح لمعممات الركضة , التربية الفكرية المعنية بتربية كتعميـ ذكل اإلعاقة الفكرية
 .بالحضر التكاصؿ مع معممي ىذه الفئة

 كما أنو في الريؼ ما زاؿ ىناؾ العديد مف المكركثات االجتماعية السيئة التي 
تفرض قيكدا عمى تشخيص الطفؿ بأنو ذك إعاقة فكرية أك تقديـ التدخؿ المبكر 

بؿ تصؿ إلى رفض الكالديف بأف ابنيـ ذل إعاقة فكرية كتزداد القيكد إف , المناسب لو
 .مما يحكؿ دكف تقديـ التدخؿ المناسب. كاف ىذا االبف أنثى

أف مف  (2013)كراندا محمد سيد, كىذا ما أكدتو دراسة محمد محمد الشربينى
التحديات األسرية التي تعيؽ التدخؿ المبكر لدل ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة الخجؿ 

رفض الكالديف باالقتناع بأف طفميـ , انتشار المكركثات االجتماعية السيئة, االجتماعي
كقصكر إلماـ الكالديف , كجكد قيكد عمى فرص التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ, معكؽ

 . بأعراض اإلعاقة كتغيراتيا
 كما أف قصكر الخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة بالريؼ 

أدل ذلؾ إلى أف ىناؾ قصكرا في الكعي , كتكعية الكالديف كتثقيفيـ في مجاؿ اإلعاقة
 .بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة

كمف التحديات المجتمعية التي تعيؽ التدخؿ المبكر لدل ذكل اإلعاقة الفكرية 
, البسيطة فكانت النظرة السمبية مف جانب المجتمع كقمة التكعية بأىمية التدخؿ المبكر

كعف أىـ التحديات المؤسسية فكانت , كغياب السياسات الكطنية حياؿ التدخؿ المبكر
كضعؼ مستكل الككادر المدربة , ندرة المؤسسات المتخصصة في برامج التدخؿ المبكر

 (.2013,كراندا محمد سيد, محمد محمد الشربينى)كالمؤىمة عمى تنفيذ التدخؿ المبكر
 : وتفسيرىاالسابعنتائج الفرض : سابعا
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تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات " عمى أنوسابعينص الفرض اؿ
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 

. "معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل لمعمكماتيف عف اإلعاقة الفكرية
 عف معمكماتكالجدكؿ التالى يكضح البيانات الكصفية لعينة الدراسة كفقا لمتغيراؿ

 .  اإلعاقة الفكرية
 (23)جدول 

عن اإلعاقة الفكرية  معموماتال البيانات الوصفية لعينة الدراسة وفقا لمتغير
 االنحراف المعيارى المتوسط 103= ن  البعد

 4,41 (38,30) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن  الميارات الحركية
 8,36 (25,11) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

 3,44 (18,88) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن  االنتباه
 3,10 (18,66) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

 4,95 (33,07) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن  النمو المغوي
 8,47 (30,36) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

السموك االجتماعي 
 واالنفعالي

 6,57 (55,18) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن 
 15,49 (40,79) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

 9,78 (63,11) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن  النمو المعرفي
 14,52 (39,74) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

 17,03 (208,54) 56= لدى معمومات عن اإلعاقة الفكرية ن  الدرجة الكمية
 28,45 (154,66) 47=  نلدى معمومات عن اإلعاقة الفكريةليس 

 كتتضح نتائج ,لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه
 :ىذا الفرض في الجدكؿ التالي

 (24)جدول 
داللة الفروق بين معممات رياض األطفال في المؤشرات الدالة عمى اإلعاقة 

 عن اإلعاقة  معممات رياض األطفاللمتغير معموماتالفكرية واألبعاد الفرعية وفقا 
 .الفكرية

مستوى  قيمة فمتوسط درجات مجموع  مصدر التباين البعد 
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 الداللة المربعات الحرية المربعات
الميارات 

 الحركية
 0,0001 104,821 4450,528 1 4450,528 بين المجموعات

 42,458 101 4288,307 داخل المجموعات
 ــــ 102 8738,835 المجموع

 غير دالة 0,109 1,186 1 1,186 بين المجموعات االنتباه
 10,858 101 1096,678 داخل المجموعات

ــــ  102 1097,864 المجموع
النمو 
 المغوي

 0,05 4,068 187,629 1 187,629 بين المجموعات
 46,124 101 4658,565 داخل المجموعات

ـــ  102 4846,194 المجموع
السموك 

االجتماعي 
 واالنفعالي

 0,0001 39,819 5292,379 1 5292,379 بين المجموعات
 132,912 101 13424,087 داخل المجموعات

ـــ  102 18716,466 المجموع
النمو 

 المعرفي
 0,0001 94,072 13947,163 1 13947,163 بين المجموعات

 148,260 101 14974,293 داخل المجموعات
ـــ  102 28921,456 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0,0001 140,783 74172,276 1 74172,276 بين المجموعات
 526,856 101 53212,482 داخل المجموعات

ـــ  102 127384,757 المجموع
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
 بالمؤشرات الدالة عمى اإلعاقة الفكرية لدل الكعيمعممات رياض األطفاؿ عمى استبانة 

لدل معمكمات )لمعمكماتيف عف اإلعاقة معممات رياض األطفاؿ كأبعادىا الفرعية تعزل 
 .(ليس لدل معمكمات عف اإلعاقة الفكرية, عف اإلعاقة الفكرية

حيث أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا في الكعي بمؤشرات اإلعاقة بصفة عامة 
أك , سكاء ما يتعمؽ بالميارات الحركية أك االنتباه أك النمك المغكمأك األبعاد الفرعية 

لصالح معممات رياض األطفاؿ , السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي أك النمك المعرفي
 .الالئي لدييف معمكمات عف اإلعاقة الفكرية
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كىذه نتيجة منطقية حيث أف معممة الركضة التي تسعى إلى تثقيؼ نفسيا بكؿ 
كاحتياجات األطفاؿ , ما يتعمؽ بمرحمة الطفكلة المبكرة مف حيث النمك بمختمؼ مظاىره

عالكة عمى المشكالت كاإلعاقات التي قد تعترض النمك السميـ , في ىذه المرحمة
كأساليب التقييـ كالتشخيص كالتدخؿ المناسبيف؛ ينتج عف ىذا كمو تمتع معممة , لمطفؿ

الركضة بالمعمكمات الكافية في تشخيص المؤشرات المختمفة لإلعاقات المختمفة كمنيا 
 .اإلعاقة الفكرية

كالمؤسسات , كما أف كجكد كسائؿ اإلعالـ التي تيتـ باإلعاقة بصفة عامة
 ةعالكة عمى الندكات كالمحاضرات التكعكية كالدكرات التدريبي, كالجمعيات المعنية بذلؾ

جعؿ مف ذلؾ كمو تكفير قاعدة معمكمات جيدة عف التعرؼ عمى األطفاؿ ذكل 
 .االحتياجات الخاصة

حيث أف الكقاية مف اإلعاقة تتطمب معرفة العكامؿ التي تيدد نمك األطفاؿ ليتـ 
كبالرغـ مف أف غمكضا كبيرا مازاؿ . تصميـ البرامج القادرة عمى درء مخاطرىا كتنفيذىا

إال إننا اآلف عمى عمـ بكثير مف العكامؿ المسببة , يكتنؼ أسباب إعاقات كثيرة
كلكف اإلجراءات الكقائية , لإلعاقات المختمفة أك المرتبطة بيا في مرحمة الطفكلة المبكرة

كبناء عمى ذلؾ فالحاجة إلى التدخؿ المبكر ممحة , لف تقض قضاء تاما عمى اإلعاقة
 (.215ص , 2006, إيياب الببالكل)كمستمرة 

حيث أف معممة الركضة ليا دكر ىاـ جدا في الكشؼ المبكر كالتقييـ لمعديد 
كما أف معمكماتيا الدقيقة عف األطفاؿ ذكل , مف حاالت اإلعاقة بمرحمة رياض األطفاؿ

 ,Taylor), اإلعاقة تتيح ليا فرصة لمتشخيص المناسب لحاالت اإلعاقة المختمفة

Anselmo, Foreman, Schatschneider, & Angelopoulos ,2000). 
أف مف خصائص معممة الركضة أف  (2011)كىذا ما أكدتو ىدل الناشؼ

تدرؾ أف مجاؿ العمؿ في رياض األطفاؿ يحتاج إلى المتابعة الكاعية لمفكر التربكم 
, فتحرص عمى مكاصمة الدراسة كاالطالع كالنمك الميني كمعممة لمركضة, المعاصر

كأف تككف قادرة عمى مالحقة الجديد في برامج تربية الطفكلة المبكرة كفى الكسائط 
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كتحسف اختيار كتصميـ ما يناسب أطفاليا , المتعددة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
 (.179ص)منيا 

 :توصيات الدراسة
 : في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج يمكف تقديـ التكصيات التالية

ضركرة تقديـ دكرات تدريبية ككرش عمؿ كندكات عممية لمعممات الركضة أثناء  (1)
الخدمة؛ كذلؾ لتطكير مياراتيف المختمفة كتزكيدىف بكؿ ما ىك جديد في مجاؿ 

 .التربية عمكما كالتربية الخاصة عمى كجو الخصكص
تدريب معممات الركضة عمى أدكات التقييـ كالتشخيص الخاصة بمرحمة رياض  (2)

كمف ثـ محاكلة تقديـ , األطفاؿ؛ حتى يتسنى ليف تطبيقيا كبالتالي التشخيص
 .التدخؿ المبكر المناسب

أف تضمف في , ككميات رياض األطفاؿ" شعبة الطفكلة"يجب عمى كميات التربية (3)
 .برنامج إعداد معممة الركضة عددا مف المقررات المعنية بالتربية الخاصة

القياـ ببرامج تكعكية عف أساليب التعامؿ كالمؤشرات كالتعرؼ كالتشخيص لذكل  (4)
 .االحتياجات الخاصة عمكما كذكل اإلعاقة الفكرية عمى كجو الخصكص

ينبغي تدريب معممات , بعد تطبيؽ نظاـ الدمج في بعض مدارس رياض األطفاؿ (5)
الركضة عمى كيفية التعميـ كالتدريب كالتعامؿ مع الطفؿ ذكل اإلعاقة الفكرية في 

 .الفصؿ العادم

ضركرة إقامة مراكز كطنية لمكشؼ المبكر لتقديـ التدخؿ المبكر المناسب قبؿ  (6)
 .لمعمؿ عمى الحد مف انتشار اإلعاقة, تفاقـ اإلعاقة كتطكرىا

أقرانيـ ضركرة تعميـ تطبيؽ نظاـ الدمج لألطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية مع  (7)
العادييف مبكرا كمنذ مرحمة الركضة؛ كذلؾ لما لمدمج مف فكائد كبيرة في تنمية 

 .الميارات المختمفة لمطفؿ ذم اإلعاقة الفكرية

ضركرة تكعية الكالديف كالمعمميف بالمؤشرات المختمفة لجميع اإلعاقات كمنيا  (8)
اإلعاقة الفكرية؛ حتى يتـ التدخؿ المبكر كال ننتظر حتى دخكؿ الطفؿ المرحمة 
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لما , االبتدائية كبذلؾ يككف قد ضاعت عمييـ فرصة التدخؿ في مرحمة الركضة
 .لمسنكات الخمس األكلى في حياة الطفؿ مف أىمية كبيرة فى نمكه
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