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مقدمة البحث
�إن �أطف����ال �لرو�س����ة �ملعر�س����ني خلطر �سعوبات �لتعلم �لذي���ن ت�سدر عنهم 
�سلوكي���ات تع�د مبثاب����ة موؤ�س�ر�ت تنبيء باإمكانية تعر�سه���م �لاحق ل�سعوبات �لتعلم 
�ساأنه���م يف ذلك �س�اأن �أق�ر�نه���م ذوي �سعوبات �لتعلم يبدون �لعديد من �أوجه �لق�سور 
ف����ي �لعملي����ات �ملعرفي����ة �ملختلف���ة، ومن �ملاح���ظ �أن �أوج���ه �لق�سور �لت���ي تظهرعند 
ه���وؤلء �لأطف���ال م���ن �ساأنه �أت ي�ساعدن���ا يف �لكت�س���اف �ملبكر وتق���دمي بر�مج �لتدخل 
�ملبك���ر للح���د م���ن �لآث���ار �ل�سلبية �لتي ميك���ن �أن ترتتب عل���ى �سعوب���ات �لتعلم، حيث 
�أ�س���ار ك���ريك وكالفن���ت يف ت�سني���ف �سعوبات �لتعل���م �إىل وجود �سعوب���ات تعلم منائية 
و�أكادميي���ة وميك���ن تو�سي���ح �ل�سعوب���ات �لنمائي���ة  يف ثاث���ة �أمن���اط �أ�سا�سي���ة تتمث���ل 
يف يف �ل�سعوب���ات �ملعرفي���ة، و�ل�سعوب���ات �للغوي���ة، و�ل�سعوب���ات �لب�سري���ة �حلركي���ة                                             

)عادل عبد�هلل،2006(.
      تع���د �سعوب���ات �لتعلم غ���ري �للفظية من �مل�سطلحات �حلديثة ن�سبيا حيث �أجريت 
در��س���ات عدي���دة يف جم���ال �سعوبات �لتعلم وتل���ك �لدر��سات �أثبت���ت �أن هذه �لفئة من 
�لأف���ر�د تظه���ر عليهم بع�س م�ساكل �لتعلم لكنها ل تظهر يف �لأمناط �ملتعارف عليها 
يف �سعوب���ات �لتعل���م، كم���ا ميكن �أن نذكر �أن هناك �أمن���اط متقاربة من م�ساكل �لتعلم 

)�سالح �سعيد باح�سو�ن، 2006، 2(.
      �إن �سعوب���ات �لتعل���م �لنمائي���ة غ���ري �للفظي���ة ه���ي تل���ك �مله���ار�ت �لقبلي���ة �لازمة 
للتعل���م �لأكادميي �ملنا�سب و�لتي تدخ���ل بالتاأثري �ل�سالب عند تعلم �ملهار�ت �ملرتبطة 
به���ا �أكادمييا وهي �ل�سعوب���ات �لتي مت�س �لتاأخر يف منو �جلانب �حلركي، �لجتاهية، 

�لتاآزر �لإدر�كي �حلركي، و�لتكيف �لإجتماعي )عبد �حلميد �سليمان، 2008، 82(.
       يعت���� تنظي���م �ل���ذ�ت �لنفع���ايل و�ل�سلوك���ي يف ��ستقال �لأطف���ال �ل�سغار، وهذه 
�لق���درة �ملتنامي���ة تتحكم يف م�ساعرهم و�سلوكهم �لذي ي�سمح يف نهاية �ملطاف للطفل 
ب���اأن ي�سب���ح �أكر مهارة يف عاقاته مع �لأطفال و�لبالغني، ول تز�ل مهار�ت �لتنظيم 
�ل���ذ�ت لاأطف���ال يف ط���ور �لنم���و وميكنه���ا يف كث���ري م���ن �لأحي���ان �ل�سع���ود و�لن���زول، 
و�إن �لق���درة عل���ى تنظي���م م�ساعره���م و�سلوكه���م با�ستمر�ر ه���ي مهم���ة رئي�سية لطفل 
�سغ���ري، وبحلول �سن �ملدر�سة ي�سبح �لأطف���ال �أكر مرونة ويكونون �أف�سل يف تنظيم      

عو�طفهم و�أفعالهم .
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      �إن �سعوبات �لتعلم تعتمد يف �لأ�سا�س على �ملحتوي �لأكادميي وهذ� يظهر يف نظام 
�لتعليم �لنظامي �أثناء �ملرحلة �لإبتد�ئية ولكن هذه �ل�سعوبات ل تظهر فجاأة خال 
�ملرحل���ة �لإبتد�ئي���ة، ب���ل لب���د من ظهور م���ا يدل عليها م���ن �سلوكيات خ���ال مرحلة 
�لرو�س���ة، وبذل���ك ت�سه���د مرحلة �لرو�سة بد�ي���ات �سعوبات �لتعل���م ويظهر ذلك على 
هيئ���ة �سلوكي���ات تنباأ بح���دوث �سعوب���ات تعلم لحق���ة يف �ملر�حل �لتعليمي���ة �ملختلفة. 
لذل���ك ي���رى �لبع�س �أننا يجب �أل نطلق على طفل �لرو�سة م�سطلح �سعوبات �لتعلم 
ولك���ن يطل���ق عليه���م �لأطفال �ملعر�س���ني خلطر �سعوب���ات �لتعلم �أو �ملوؤ�س���ر�ت �لد�لة 

عليها وهي ما يطلق عليها �ملهار�ت ما قبل �لأكادميية)عادل عبد �هلل، 2006، 11(.
      �إن �مل���كان �لأول �ل���ذي يدف���ع باملجتم���ع �إىل �ل�س���ري يف طري���ق �لبت���كار هو �لرو�سة 
، حي���ث ت�س���م �لطفل �ل���ذي يكون لديه �لق���درة على ��ستيعاب �لبيئ���ة �ملحيطة به، لذ� 
يج���ب �أن تك���ون �ل��مج �لتي تعطى خال تلك �ملرحلة �أن تزودهم ببيئة غنية و�آمنة 
ومع���ززة، وتقويهم ج�سمي���ا و�جتماعيا و �نفعاليا ومعرفيا د�خ���ل �ملوؤ�س�سات �لرتبوية            

)��سماعيل �سعود، 2012(.
�إن عملي���ة تنظي���م �ل���ذ�ت ت�ستمل عل���ى قدرة �لطف���ل باأن يك���ون فعال بحيث   
يك���ون ق���ادر� عل���ى �جناز �لعمل �ملوجه �إليه، كما يجب �أن ي���درك �لتلميذ باأنه ل يوجد 
�أ�سل���وب و�ح���د ميك���ن �عتب���اره �سحيح���اً ب�سكل مطل���ق د�ئم���ا، و�إمنا يج���ب �أن يتنا�سب 
�لأ�سل���وب م���ع ق���در�ت �لتلمي���ذ �ل���ذي ي���وؤدي ه���ذه �مله���ار�ت. كم���ا �إن مه���ار�ت تنظي���م 
�ل���ذ�ت ت�ساع���د عل���ى تكي���ف �لطف���ل مع من���اخ ملي���ئ بالو�جب���ات و�مله���ام �لت���ي ت�سفي 
بني���ة خا�س���ة عل���ى م���كان تو�ج���ده وتخل���ق جو� م���ن �لنظام يف حيات���ه كلها ب�س���كل عام                                                              

)�أميمة جادو، 2010(. 
           وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق �أثبت���ت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات فعالي���ة �ل��م���ج �ملقدم���ة 
لأطفال ما قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم ومن هذه �لدر��سات در��سة 
 J. Lepičnik Vodopivec(2011)، Veldmana, , S. Doolaarda,  كل م���ن
R.J. Boskera, T.A.B.(2012) ، در��س���ة �آمال �أحمد )2013(، در��سة هناء عطية 
)2020(، در��س���ة  م���رمي نزيه )2021( در��سة ��سماعي���ل �سالح )2005( فقد �أكدت هذه 
�لدر��س���ات م���دى �أهمي���ة �لك�سف و�لتدخل �ملبك���ر ل�سعوبات �لتعلم لأطف���ال �لرو�سة، 

وحتديد �أهم �ملوؤ�سر�ت �لتي تنبئ بتعر�س هوؤلء �لأطفال ل�سعوبات �لتعلم لحقا.
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م�سكلة الدرا�سة
       ينب���ع �سع���ور �لباحث���ة بامل�سكل���ة من خال ماحظتها لاأطف���ال من خال جمال 
عملها،وم���ن خ���ال ��سطاعها عل���ى �لدر��س���ات �ل�سابقة، حيث لحظ���ت �أن �لأطفال 
�ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعل���م يف مرحلة �لرو�سة لديهم م�سكلة يف تنظيم �لذ�ت 
و�لتحكم يف �سلوكياتهم و�إ�سد�ر �ل�سلوك غري �ل�سحيح �ملائم للموقف �لذي يتعر�س 

�إليه �لطفل على �لعك�س متاما مع �أقر�نهم �لعاديني يف نف�س �ل�سف �لدر��سي.
 )Broitman & Davis,2013, p.10) وه���ذ� م���ا �أك���دت علي���ه در��س���ة كل م���ن       
�أه���م نق���اط �لقوة ونقاط �ل�سعف �لتي يتميز به���ا �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم غري 
�للفظي���ة م���ن �لناحي���ة �لإكلينيكي���ة و�أو�سح���ت �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يتمتع���ون بالنمو 
�ملبك���ر ملف���رد�ت �للغ���ة و�ل���كام، وق���وة �لذ�ك���رة يف �ملو�ق���ف �لروتيني���ة �ملك���ررة، وق���وة 
�لذ�كرة �ل�سمعية و�لحتفاظ �ل�سمعي، و�لهتمام بالتفا�سيل، و�لتطور �ملبكر ملهار�ت                

�لقر�ءة و�لإماء.
       وم���ن ناحي���ة �أخ���رى تت�س���ح نق���اط �ل�سعف و �لعج���ز لديهم فيما يل���ى : �لقدر�ت 
�حلركية و �لتوجه �ملكاين، �سعف �لتن�سيق، م�سكات �سديدة يف �لتو�زن ، �سعوبات يف 
مه���ار�ت حرك���ة �ليد �أثن���اء �لكتابة، �سعف يف �لقدر�ت �لب�سري���ة �ملكانية و �لتنظيمية، 
و�سع���ف �لق���درة عل���ى �ل�ستدعاء �لب�س���ري، و �لت�س���ور �ملكاين �خلاط���ئ، و �سعوبة يف 
�أد�ء �مله���ام �لتنفيذي���ة و �لت���ي تت�سم���ن �سعوبة �تخ���اذ �لقر�ر و �لتخطي���ط و �ملبادرة ، 
وم�س���كات يف �لتنظي���م �لوج���د�ين ، و �سعوب���ة �لق���درة على حل �مل�س���كات ، و�سعوبة 
�لتحك���م يف �لنفع���الت ،وو�س���ع �لأه���د�ف ور�س���د نتائ���ج �لعم���ل، و�سعوب���ة �لت�سحيح 

�لذ�تي، وم�سكات مع �لعاقات �ملكانية، و�سعف �لذ�كرة �لعاملة. 
      وتعت���� فئ���ة �سعوب���ات �لتعلم ب�سفة عامة، و�سعوب���ات �لتعلم غري �للفظية ب�سفة 
خا�سة من �لفئات �لتي حتتاج ملزيد من �جلهود و�لتعرف عليهم وم�ساعدتهم للتغلب 
على م�سكاتهم، وتوفري �حتياجاتهم �خلا�سة ب�سكل منا�سب، وقد ��ستنتجت �لباحثة 
م���ن خ���ال �لط���اع على نتائ���ج �لدر��س���ات و �لبحوث �لت���ي تناولت در��س���ة �سعوبات 

�لتعلم غري �للفظية.
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ومما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�سي التايل: 
       ه���ل يختل���ف م�ست���وى تنظيم �لذ�ت لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر 

�سعوبات �لتعلم غري �للفظية عن �أقر�نهم �لعاديني؟
       ته���دف �لدر��س���ة �حلالي���ة �إىل �سب���ط وتنظيم �لذ�ت لدى �أطف���ال ما قبل �ملدر�سة 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري �للفظية و�أقر�نهم �لعاديني من خال:
�لتعرف على تنظيم �لذ�ت لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات - 1

�لتعلم غري �للفظية.
�لتع���رف عل���ى تنظي���م �ل���ذ�ت لدى �أطف���ال ما قب���ل �ملدر�س���ة �لعادي���ني و�لأطفال - 2

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري �للفظية.

اأهمية الدرا�سة
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل على �لنحو �لتايل:

 ي�سه���م ه���ذ� �لبح���ث يف زي���ادة ك���م �ملعلوم���ات و�حلقائ���ق ع���ن �لأطف���ال �ملعر�سني . 1
خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم غري �للفظي���ة يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة وخ�سائ�سهم، 
كم���ا قد يلق���ي �ل�سوء على طبيعة تلك �ل�سعوبات وم���دى تاأثريها على تفاعلهم 

�لجتماعي وتنظيم �لذ�ت لديهم مع �لآخرين.
م���ن خ���ال مر�جعة �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �لت���ي ت�سدت لدر��سة �سعوبات . 2

�لتعل���م غ���ري �للفظي���ة كمتازم���ة منائية �ت�سح ع���دم وجود در��س���ات عربية غري 
كافي���ة تناول���ت �ملقارن���ة ب���ني �لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م غري 

�للفظية و�أقر�نهم �لعاديني يف تنظيم �لذ�ت.

م�سطلحات الدرا�سة الإجرائية

At risk for learning Disabilities 1- املعر�سون خلطر �سعوبات التعلم
       تعت���� فئ���ة �سعوب���ات �لتعل���م م���ن �لفئ���ات �لأك���ر �نت�س���ار� ف���ى �لرتب���ة �خلا�س���ة 
وبال�س���رورة فاإنه���ا توؤثر على �لناحي���ة �لأكادميية و�لنو�حى �لنف�سي���ة، و�لجتماعية، 
و�لنفعالي���ة، وه���ذ� بال�س���رورة يوجهن���ا �إىل �س���رورة �لتدخ���ل �لعاج���ي ملث���ل ه���ذه 
�ل�سعوبات �لتى توؤثر بال�سلب على �لذ�ت، وحدوث مزيد من �لحباطات، وعدم �لثقة 

بالنف�س)عادل عبد �هلل، 2006(.     
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 Nonverbal Learning Disability اللفظي�ة  غ�ري  التعل�م  �س�عوبات   -2
(NLD)

       ه���ي �إح���دى �أن���و�ع �سعوب���ات �لتعلم �لنمائية وهي عبارة عن وجود خلل يف �جلانب 
�لأمي���ن من �ملخ وه���و �مل�سئول عن �لتعامل مع �ملعلوم���ات �خلا�سة بالفر�غ و�ملعلومات 
�لب�سري���ة، و�لبد�هة، و�لتخيل، وتت�س���ح �أعر��سها ومظاهرها يف  �لعجز �لتي يو�جها 
�لأطفال يف �جلو�نب �ملتعلقة بالتفاعل �لجتماعي، و�ملهار�ت �حلركية، ومهار�ت �لتاآزر 
�لب�س���ري �حلرك���ي، و�لإدر�ك �للم�س���ي، كما �أن هذ� �ل�سطر�ب ق���د يوؤثر على �لأفر�د 
م���دى �حلي���اة ويف كثري من �حلالت فاإن �لط���اب �لذين لديهم �سعوبات �لتعلم غري 
 ،Learning Disabilities للفظي���ة يكونون بعك�س �لطاب ذوي �سعوبات �لتعل���م�
حي���ث يكون���و� قارئني جيدي���ن ولي�ست لديهم م�ساكل يف �لإم���اء مما يجعلهم يبدون 
مث���ل معظ���م �لط���اب �لأ�سوي���اء ، ويتمي���ز ه���وؤلء �لأطف���ال بارتف���اع م�ست���وى ذكائهم 

�للفظي مقارنة بذكائهم �لأد�ئي ) �سالح �سعيد باح�سو�ن، 2006، 9(.

Self-Regulation ٍ3- تنظيم الذات
        �أ�س���ار خال���د �أحم���د حمم���ود)2017( �إىل �أن تنظي���م �ل���ذ�ت ه���ي “جمموع���ة م���ن 
�ملهار�ت لدى �لفرد �أيا كان نوعها يف �ل�سيطرة على �نفعالته، و�ملرونة يف �لتعامل مع 

�لآخرين وحتمل م�سئولية �لأد�ء �ل�سخ�سي”.

حمددات الدرا�سة
��ستملت هذه �لدر��سة على عدد من �ملحدد�ت وهي:

املحددات املكانية: حيث مت تطبيق �ل�نامج يف موؤ�س�سة كايزن للتدريب بالزقازيق 
مبحافظ���ة �ل�سرقية بعد �حل�سول على �لعينة من ح�سانة بيبي هوم �لتابعة لل�سئون 

�لجتماعية مبحافظة �ل�سرقية. 
املحددات الزمنية: مت تطبيق �أدو�ت �لدر��سة خال �سهري �أبريل ومايو  لعام 2021.

 املحددات املنهجية: وت�سمل هذه �ملحدد�ت كل من:

اأ- حمددات ب�س�رية: �أجريت هذه �لدر��سة على جمموعة من �أطفال �مل�ستوى �لأول يف 
مرحلة ما قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري �للفظية، و�لتي ترت�وح 
�أعماره���م �لزمني���ة م���ن 4- 6 �سن���و�ت، ومت تق�سي���م ه���وؤلء �لأطف���ال �إىل جمموعت���ني 
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متكافئتني يف جمموعة من �ملتغري�ت وهي ) �لعمر �لزمني، ومعامل �لذكاء، و�أن�سطة 
�للع���ب ��ملق���ن، وم�ستوى �لف���رز �لع�سبي �ل�سري���ع، وق�سور �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية، 

وم�ستوى تنظيم �لذ�ت(. 
ب- املنه�ج: �عتمدت هذه �لدر��س���ة يف ت�سميمها على �ملنهج �لو�سفي، لكونه �در��سة  
تهدف �إىل �لتعرف على �لفروق بني �لعاديني و�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري 

�للفظية يف تنمية تنظيم �لذ�ت لديهم.
ج- اأدوات الدرا�سة: مت ��ستخد�م جمموعة من �لأدو�ت يف هذه �لدر��سة وهي:

• مقيا����س �ستانف���ورد بيني���ه ل���ذكاء �لأطف���ال �ل�س���ورة �خلام�سة �إعد�د)ج���ال رويد 	
وتعريب/ �سفوت فرج، 2011(.

• �ألعاب مقننة لاأطفال )�إعد�د وتقنني عادل عبد�هلل ،2005(	
• �ختب���ار �مل�س���ح �لنريولوج���ي �ل�سري���ع )�قتبا����س و�ع���د�د/ عب���د �لوه���اب حمم���د                	

كامل، 2003(.
• بطاري���ة �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية لأطف���ال �لرو�سة كموؤ�س���ر�ت ل�سعوبات �لتعلم 	

)�إعد�د/ عادل عبد �هلل حممد،2005 �أ(. 
• مقيا����س تنظي���م �لذ�ت ل���دى �أطفال ما قب���ل �ملدر�سة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات 	

�لتعل���م غ���ري �للفظية �إع���د�د) �أ.د حمف���وظ عبد �ل�ست���ار �أبو �لف�س���ل،�أ.م د ح�سام 
�ل�سيد عو�س، وهناء حممد عبد �هلل(.

د- الأ�س�اليب الإح�س�ائية:�عتمدت �لباحث���ة يف �لبحث �حلايل عل���ى بع�س �لأ�ساليب 
�لإح�سائي���ة �ملائم���ة ملتغري�ت �لبحث، وذل���ك من خال ��ستخد�م �ل���رزم �لإح�سائية 
 ،Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) للعلوم �لجتماعية
م���ن خ���ال �لأ�سالي���ب �لآتية:�ملتو�س���ط �حل�ساب���ي، �لنح���ر�ف �ملعياري، �ختب���ار )ت(.

االإطار النظري
اأول:  املعر�سون خلطر �سعوبات التعلم

      ينظ���ر �لكث���ريون �إىل �لأطف���ال يف ه���ذ� �ل�س���ن �أنه���م يعانون من ق�س���ور يف منط  �أو 
�أك���ر م���ن �أمناط �سعوب���ات �لتعلم؛ ويف حقي���ة �لأمر �أن جميع �لأطف���ال دون ��ستثناء 
مي���رون خال ه���ذه �لفرتة ببع�س �لق�سور �لذي ميكننا �أن ننظ���ر �إليه على �أنه �سيء 
طبيع���ي. فعل���ى �سبي���ل �ملثال �لطف���ل ذو �لثاث �سن���و�ت غري قادر على نط���ق �لكلمات 
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نطق���ا �سحيح���ا، و�أنه يع���اين من بع�س �مل�س���كات �لتي تتعلق بالنطق حي���ث �أنه يقوم 
بالإب���د�ل �أو �لإ�ساف���ة �أو �لت�سوي���ه، كما �أنه ق���د يعاين من �سعوب���ة يف �إدر�ك �لأ�سو�ت 
�ملختلف���ة �أو �لتميي���ز بينهم���ا، كم���ا يج���د �سعوب���ة يف �لتميي���ز بني �حل���روف �لهجائية 
�ملختلف���ة، �أو �لأرق���ام، �أو �لأ�سكال �ملختلفة، �أو �لألو�ن وغريها. وبالتايل فاإننا ناحظ  
�أن ما يتعر�س له �لطفل من منو تظهر �آثاره على �لعديد من جو�نب �لنمو �ملختلفة 
�سو�ء �لنمو �لعقلي �ملعريف، �أو �لنمو �للغوي، �أو �ل�سلوك �لأكادميي، لذلك فاإننا منيل 
�إىل �أن يت���م �لتقيي���م و�لت�سخي����س �خلا�س بهذ� �لأمر خال ن�س���ف �لعام �لأخري من 
�ل�سن���ة �لثاني���ة بالرو�س���ة KG-IIحتى نكون بذل���ك قد تركنا �لفر�س���ة لتطور �لنمو 
�لنمائ���ي، و�لرو�س���ة ك���ي يوؤثر� عل���ى �لطفل، ويك���ون �لق�س���ور يرج���ع يف �لأ�سا�س �إىل 

وجود عو�مل نيورولوجية )عادل عبد �هلل، 2010، �س 51-49(. 

 Nonverbal Learning Disabilities ثانيا: �س�عوبات التعلم غري اللفظية
(NLD)

       ه���ي ��سط���ر�ب نف�س-ع�سب���ي عب���ارة ع���ن متازمة من عدد م���ن �لأعر��س ناجتة 
عن خلل يف �لوظائف �خلا�سة باجلانب �لأمين من �ملخ وهو �مل�سئول عن �لتعامل مع 

.(Molenaar,Klumper,2002, p. 41) ملعلومات غري �للفظية�
       حي���ث �أن �جلان���ب �لأمي���ن م���ن �مل���خ ه���و �مل�سئ���ول ع���ن حتلي���ل �ملعلوم���ات �خلا�سة 
بالفر�غ و�ملعلومات �لب�سرية و�لبد�هة و�لتنظيم و�لتخيل Burger (2004)، وتري 
Tanguay( 2004) �أن �سعوب���ات �لتعل���م غ���ري �للفظي���ة ل ت�سب���ه �سعوب���ات �لتعل���م 
�ملعروف���ة و�إمن���ا ميكن �لنظ���ر �إليها على �أقرب م���ا تكون �إىل ��سط���ر�ب �لنمو �ل�سامل 

�لذي يوؤثر على �لفرد مدى �حلياة .

اأطفال ما قبل املدر�سة:
       ويعرف قامو�س �لرتبية رو�سة �لأطفال باأنها« موؤ�س�سة تربوية خ�س�ست لرتبية 
�لأطفال �ل�سغار �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 3، 6 �سنو�ت، وتتميز باأن�سطة متعددة تهدف 
�إىل �إك�ساب �لأطفال �لقيم �لرتبوية و�لجتماعية، و�إتاحة �لفر�سة للتعبري عن �لذ�ت، 
و�لتدري���ب عل���ى كيفية �لعمل و�حلياة معا« )هدى عب���د �لو�حد �سام،2015، �س11(.
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مظاهر �سعوبات التعلم غري اللفظية يف الرو�سة
       حي���ث �أ�س���ارت در��س���ة �إمي���ان ربي���ع )2013( �إىل �لتع���رف على �أث���ر �سعوبات �لتعلم 
غ���ري �للفظي���ة يف مرحل���ة �لرو�س���ة حيث �أن �لق���درة عل���ى �لتو��سل و��ستخ���د�م �للغة 
ه���ي م���ن �سمات �لب�سر وعل���ى غر�ر ذلك فاإن �لقدرة على �إنت���اج �للغة و�لكلمات �لأوىل 
للطف���ل تع���د نقط���ة هامة يف �لنمو لدى هذ� �لطفل  ولذلك ف���اإن �لقدرة �للفظية قد 
�أخ���ذت �هتماًم���ا كبرًي� يف عملية �لتقييم بالرغم م���ن �أن �لتعارف �لعاطفي و�لتو��سل 
و�لتفاع���ات �ل�سخ�سي���ة تت�سمن �أ�سياء �أكر يف �إنت���اج �للغة و��ستخد�م �لكلمات، ومن 
�لأ�سي���اء �لهام���ة يف تكوين �ملعاين وتو��سل �خل��ت كل من �لعاقة �ملكانية، ومعرفة 
�لعاقة بني �جلزء و�لكل، وتعبري�ت �لوجه، و�لنظرة �ملمعنة )�حلملقة(، و�لإ�سار�ت، 
�أما كلمة غري لفظي فهي تعني غياب �للغة، وقليًا ما جند هناك حتديد �أو ت�سخي�س 
ل�سعوب���ات �لتعل���م غ���ري �للفظي���ة  عل���ى عك����س �سعوب���ات �لتعل���م �للفظية وه���ي توؤثر 
بال�سرورة على �كت�ساب �للغة �ل�سفهية و�لقر�ءة و�لكتابة وكثري من �إجر�ء �لريا�سيات.

       هدفت در��سة حنان �أ�سعد )2013( �إىل بحث �لفروق يف م�ستوى �لإدر�ك بني �أطفال 
�لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم وبني �لأطف���ال �لعاديني يف نف�س �ملرحلة، 
وتتب���ع �أهمي���ة �لدر��سة من �لتز�يد �مل�ستم���ر يف �أعد�د �لأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعلم، 
ويف ن���درة �لدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت يف �لبيئ���ة �لعربي���ة يف ه���ذ� �ملجال على ه���ذه �لفئة 
م���ن �لأطف���ال، و��ستخدمت �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي �ملق���ارن، و��ستملت عينة �لدر��سة 
�لأ�سا�سية على )30( طفا وطفلة بامل�ستوى �لثاين KG-II، منهم )20( طفا وطفلة 
معر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم و10 �أطفال عادي���ني، مت تق�سيم �لأطفال �ملعر�سني 
خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م �إىل جمموعت���ني “جمموع���ة �سعوب���ات �حل�س���اب وعدده���ا 
)10( �أطف���ال، وجمموع���ة �سعوب���ات تعلم �للغة وعددها )10( �أطف���ال، وقد مت تطبيق 
�لأدو�ت �لتالي���ة عليه���م: مقيا����س �ستانفورد بينيه )�ل�سورة �لر�بع���ة (. و�ختبار �مل�سح 
�لنيورولوج���ي �ل�سري���ع. وبطارية تقييم �لق�سور يف �ملهار�ت قبل �لأكادميية ومقيا�س 
�لإدر�ك �ملع���د خ���ال �لبح���ث. ومت �لتاأك���د م���ن �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة ل���اأدو�ت 
�مل�ستخدم���ة يف �لدر��س���ة، كم���ا مت ��ستخ���د�م �لأ�سالي���ب �لإح�سائي���ة �لابار�مرتي���ة 
�ملنا�سب���ة لاإجاب���ة عن ت�س���اوؤلت �لدر��س���ة و�لتي متثل���ت يف �ختبار كرو�س���كال و�لي�س 
لدلل���ة �لف���روق بني رتب �أكر من جمموعتني، و�ختب���ار مان-ويتني لدللة �لفروق 
بني �لرتب غري �ملرتبطة ملجموعتني خمتلفتني. و�أظهرت نتائج �لدر��سة عدم وجود 
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ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطي رتب جمموعة �سعوب���ات �للغة وجمموعة 
�سعوب���ات �حل�ساب يف م�ستوى �لإدر�ك بينما وجدت فروق بني �ملجموعتني و�لعاديني 
يف م�ست���وى �لإدر�ك ل�سال���ح �لعادي���ني، ويف �س���وء �لنتائ���ج قدم���ت �لدر��س���ة بع����س 
�لتو�سيات منها: �إعد�د وتوفري �ملعلمني و�لأخ�سائيني �ملوؤهلني للتعامل مع �لأطفال 
�ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م بالرو�س���ة، �لهتم���ام بتق���دمي �ل��م���ج �لازمة 

لاأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم بالرو�سة.
      حيث يكر حدوث �سعوبات �لتعلم غري �للفظية بني �لأفر�د ذوي �سعوبات �لتعلم 
�ملعرفي���ة؛ لإن ل�سعوب���ات �لتعلم غري �للفظية عو�قب جم���ة نتيجة لتاأثريها �لو��سح 
عل���ى �خل�����ت �لأ�سا�سية، و�لتفاعل �لجتماعي، و�ل�ستقالي���ة. وبالرغم من �نت�سار 
ه���ذ� �ل�سط���ر�ب �إل �أن هن���اك قلة يف �لأبح���اث و�لدر��سات �لتي تناول���ت �أثر �سعوبات 

�لتعلم غري �للفظية على �لنمو لدى �لأطفال.

ثالثا: تنظيم الذات
       �أ�س���ارت �أ�سم���اء �سام���ة )2017( �أن �لتنظي���م �لذ�ت���ي للتعل���م ��سرت�تيجي���ة فعال���ة 
���ا يف �مل���و�د �لت���ي يح�س���ل فيه���ا �لطلبة عل���ى درجة  لتح�س���ني نتاج���ات �لتعل���م خ�سو�سً
منخف�س���ة م���ن �لكفاءة �لذ�تي���ة، وقلق عاِل. ويع���د �لتعلم �ملنظم ذ�تًي���ا عمليه منائية 
ن�سط���ة ميك���ن م���ن خالها تنمية مه���ار�ت �إبد�عي���ة لدى طلب���ة �ملر�ح���ل �ملختلفة؛ �إذ 
يفي���د يف تدريبه���م عل���ى �سياغة �لأفكار و�لتعب���ري عن �مل�ساعر ب�س���كل جيد من خال 

�لتخطيط �لذ�تي، وتقوية �جلهد �لإبد�عي لتحقيق �ملعايري �ل�سخ�سية و�جلودة.

تعريف تنظيم الذات
       يعرف �إبر�هيم �حل�سينان )2010( تنظيم �لذ�ت على �أنه » عمليه �لتوجه �لذ�تية 
و�لعتق���اد�ت �لذ�تي���ة �لت���ي تعم���ل على حتويل ق���در�ت �لطال���ب �لعقلي���ة كال�ستعد�د 
�للغ���وي �إىل مه���ارة �أد�ء �أكادميي���ة كالكتابة وهو �سكل من �أن���و�ع �لن�ساط �ملتكرر �لذي 

يقوم به �لطاب لكت�ساب مهارة �أكادميية«.
      �أ�س���ار عب���د �ل�ست���ار )1994( �إىل �أن تنظي���م �ل���ذ�ت هو« �أحد �أ�س���كال تعديل �ل�سلوك 
حي���ث يق���وم هذ� �لعاج على �أ�سا�س �فرت��س باأن �لإن�سان ي�ستطيع ممار�سة �ل�سيطرة 
عل���ى �سلوك���ه ودو�فعه، وهذ� �لفرت��س يتعار�س مع �ملب���ادئ �ل�سيكولوجية �لأ�سا�سية 

و�لتي تري باأن �ملحيط هو �لذي يفر�س �ل�سيطرة ولي�س �لفرد نف�سه«.
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       و�أو�س���ح GranVold(1994) �لأ�سا����س �لنظ���ري للتنظي���م �لذ�ت���ي وهو �أن كثرًي� 
م���ن �أمن���اط �ل�سل���وك �مل�سكل ل ميك���ن تغيريها �إل من خ���ال �ل�سخ����س نف�سه وذلك 
ل�سعوب���ة �لعم���ل عل���ى مر�قبتها ب�س���كل م�ستمر.وتنظيم �لذ�ت يعط���ي �لطفل �لقدرة 
على �جللو�س و�ل�ستماع يف �لف�سول �لدر��سية �أثناء �لتعلم �ملدر�سي، ويت�سرف بطرق 
مقبول���ة �جتماعي���ا؛ لأن �لتنظي���م �لذ�ت���ي يعطي �لطف���ل �لقدرة عل���ى �ل�سيطرة على 
�لنب�س���ات، كم���ا �أنها تعم���ل �أي�سا على �لتن���اوب وتبادل �للعب و�لتعب���ري عن �لعو�طف 
بط���رق منا�سب���ة ت�سبح �أكر ��ستق���ال؛ كما �أن �لطفل يكون لدي���ه �لقدرة على �تخاذ 

قر�ر�ت جيدة حول �ل�سلوك �لذي ي�سدره �لطفل.
       كم���ا يتمي���ز �لأطف���ال م���ا قب���ل �ملدر�س���ة و�حل�سان���ة بقدرتهم على �سب���ط وتنظيم 
�ل���ذ�ت د�خلي���ا يف كل م���ن �ملج���الت �لجتماعي���ة و�ملعرفي���ة، ويف �لعدي���د م���ن �ملو�قف 
ميكنه���م �لتحكم يف �ل�ستجابات �لعاطفية، و�لمتث���ال للقو�عد و�لتوجيهات �ملائمة 
لأعمارهم، وحل �مل�سكات ب�سورة م�ستقلة بالإ�سافة �إىل ذلك؛ ينمو لديهم �لهتمام 
بالأطف���ال �لآخرين، ويبتكرون ��سرت�تيجيات ذ�تي���ة منظمة لإقامة تفاعل �جتماعي 
ناجح ومتعاون معهم. كما ي�ستلهمون قو�عد و�جتاهات �جتماعية، و�أ�ساليب �لتعامل 
�ملتما�سي���ة معه���ا و�لت���ي تت�سم���ن �ل�سلوكيات �ملق���درة �جتماعي���ا و�ل�سلوكي���ات �مل�سادة 

للمجتمع )مروة ها�سم، 2003، �س 51-49(.
       كم���ا �أ�سف���رت نتائ���ج در��س���ة م�سطف���ي �لقم����س و�آخ���رون)2008( �أن �لأطف���ال ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م يعانون م���ن م�سكات يف تنظي���م �لذ�ت وعدم قدرته���م على �لتخيل 
�لز�ئ���د، و�لتاأخ���ري يف �لعم���ل، وت�ست���ت �لنتب���اه من مظاهر قل���ة تنظيم �ل���ذ�ت و�لتي 
هدف���ت �إىل �لتحق���ق م���ن فاعلي���ة برنام���ج تعليمي يف حت�س���ني مهار�ت تنظي���م �لذ�ت، 
لدى تاميذ ذوي �سعوبات �لتعلم من �ملرحلة �لبتد�ئية )م�ستوى �ل�سف �ل�ساد�س( 
وقد تكونت عينة �لدر��سة من )40( تلميذ� وتلميذة من ذوي �سعوبات �لتعلم، ق�سمو� 
ع�سو�ئيا �إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية قو�مها )20( تلميذ� وتلميذة وجمموعة 
�سابط���ة ت�سم )20( تلميذ� وتلمي���ذة. وقد تلقت �ملجموعة �لتجريبية بالتدريب على 
�ل�نامج، حيث تكون �ل�نامج من ثماين ع�سرة جل�سة مدة كل منها )50-45( دقيقة 
ومل���دة ت�سع���ة �أ�سابي���ع. وقد ��ستخ���دم مقيا�س تنظيم �ل���ذ�ت جلمع �ملعلوم���ات ومقارنة 
�أد�ء �أف���ر�د �لدر��س���ة عل���ى �لختب���ار�ت �لقبلي���ة و�لبعدي���ة للمجموعت���ني �لتجريبي���ة 
و�ل�سابط���ة. وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند 
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م�ستوى )a=0.5( يف مهار�ت تنظيم �لذ�ت بني تاميذ �ملجموعة �لتجريبية وتاميذ 
�ملجموعة �ل�سابطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. و��ستناد� �إىل نتائج �لدر��سة �أو�ست 
ب�سرورة تفعيل �ل��مج �لرتبوية د�خل غرف �مل�سادر مع �إجر�ء مزيد من �لدر��سات 

�لتي قد تت�سحب نتائجها على �ل�سلوك �ل�سفي لدى تاميذ هذه �لفئة.
تنظيم الذات يف مرحلة الرو�سة

       كما �أنه يتم �لعتماد على �لفرد نف�سه لتحقيق �لتعميم حيث يجد �ملعالج �سعوبة 
يف حتقي���ق تنظي���م �لذ�ت و�لذي يكون م�سئول ع���ن تنظيم �لذ�ت ومر�قبتها هو �لفرد 
نف�س���ه. وبالرغ���م م���ن �أن تنظي���م �ل���ذ�ت قد يبدو غ���ري و�قعي ومن �ل�سع���ب حتقيقه، 
�إل �أن نتائ���ج �لبح���وث �لعلمي���ة �أو�سح���ت �إمكاني���ة تطبي���ق ه���ذ� �لج���ر�ء بفاعلي���ة يف 
كث���ري م���ن �لأحيان م���ع فئات عمرية خمتلف���ة وميكن ��ستخد�مه بنج���اح مع �لأطفال 
 ،(Flavell, 1977) لعادي���ني و�لأطف���ال ذوي �ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة �لنفعالي���ة�

)�خلطيب2002، �س372(.
      كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة  Janelle.J, et al(2016) �إىل �أن تطوي���ر تنظي���م �ل���ذ�ت يف 
مرحل���ة �لطفول���ة �ملبكرة موؤ�س���ر� مبكر� على �حلياة لنجاح���ات �حلياة �لاحقة. ومع 
ذلك، فاإن �لقليل من �لأبحاث �لطولية قد قيمت ما �إذ� كانت هناك م�سار�ت خمتلفة 
لتط���ور تنظي���م �لذ�ت ع� �لأطفال، حيث تبحث هذه �لدر��سة يف تطور تنظيم �لذ�ت 
�ل�سلوك���ي ب���ني �سن �لثالثة و�ل�سابعة، مع �لرتكيز �ملبا�سر على عدم �لتجان�س �ملحتمل 
يف �مل�س���ار�ت �لتنموي���ة، وجمموع���ة من �ملوؤ�س���ر�ت �ملحتملة �لتي متي���ز م�سار�ت تنظيم 
�ل���ذ�ت �ل�سلوكي���ة �لفري���دة م���ن خال ث���اث عينات متنوع���ة، مت تقيي���م 1386 طفا 
عل���ى تنظيم �ل���ذ�ت �ل�سلوكي من مرحلة ما قبل �ملدر�سة حت���ى �ل�سف �لأول، و�أ�سارت 
�لنتائج �إىل �أن غالبية �لأطفال يتطور لديهم ب�سرعة خال مرحلة �لطفولة �ملبكرة، 
و�أن  �لأطف���ال يتبع���ون ثاثة �أمناط منو تنموية متميزة، كانت هذه �مل�سار�ت �لثاثة 
ممي���زة بناء عل���ى توقيت �ملكا�سب �ل�سريع���ة، وكذلك جن�س �لطف���ل، و�ملهار�ت �للغوية 
�ملبك���رة، وم�ستوي���ات تعلي���م �لأم. ت�سل���ط �لنتائ���ج  �ل�س���وء على �لختاف���ات �لتنموية 
�ملبك���رة يف كيفي���ة تطور تنظيم �لذ�ت �ل�سلوكي مع �لآث���ار �ملرتتبة على تقدمي �لدعم 

�لفردي ع� �لأطفال.
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الفرو�ص
         ويف �س���وء �لدر��س���ات �ل�سابق���ة و�لإط���ار �لنظري ��ستف���ادت �لباحثة بو�سع ثاثة 

فرو�س للبحث:
م�ست���وي درج���ات تنظي���م �ل���ذ�ت ل���دي �أطف���ال ماقب���ل �ملدر�س���ة �ملعر�سني خلطر - 1

�سعوبات �لتعلم.
م�ستوى درجات تنظيم �لذ�ت لدى �لأطفال �لعاديني.- 2
توج���د فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سطات درج���ات �أطفال ماقبل �ملدر�سة - 3

)م���ن �لعادي���ني(، وم���ن �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م يف مقيا����س تنظي���م 
�لذ�ت)�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( ل�سالح �لأطفال �لعاديني.

منهج البحث
�ملنهج �مل�ستخدم يف هذ� �لبحث هو �ملنهج �لو�سفي �ملقارن.

عينة البحث
      ت�س���م عين���ة �لدر��س���ة  �لنهائي���ة م���ن )30( طف���ا م���ن �أطف���ال م���ا قب���ل �ملدر�س���ة 
�ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم غ���ري �للفظية، و)30( طفا من �لأطفال �لعاديني 
مت �ختيارهم بطريقة عمدية من بني �لأطفال �مللتحقني بح�سانة بيبي هوم �لتابعة 
لل�سئ���ون �لجتماعي���ة مبحافظة �ل�سرقي���ة، وترت�وح متو�سط  ن�س���ب ذكائهم من 100 
فيم���ا ف���وق على �ل�سورة �خلام�س���ة من مقيا�س �ستانفورد- بيني���ه للذكاء، كما ترت�وح 
�أعماره���م �لزمني���ة ب���ني �أرب���ع �سن���و�ت و�ست �سن���و�ت. كذل���ك فاإنهم ل يعان���ون من �أي 

م�ساكل �سلوكية �أو �أي �إعاقات �أخرى وفقا مللفاتهم. 

اأدوات الدرا�سة 
       ت�سمنت �لأدو�ت �لتي مت ��ستخد�مها يف هذه �لدر��سة نوعان من �ملقايي�س بح�سب 
�لوظيفة �لتي يوؤديها كل نوع منها وذلك ما بني �أدو�ت �سبط �لعينة و�ختيار �أفر�دها، 

و�أدو�ت قيا�س للمتغري�ت �ملت�سمنة، وذلك كما يلي:
اأول: اأدوات ال�سبط :

مقيا�س �ستانفورد- بينيه للذكاء �ل�سورة �خلام�سة ) تعريب: �سفوت فرج، 2011(.- 
�ألعاب مقننة  لاأطفال)�إعد�د: عادل عبد�هلل، 2005(.- 
�ختبار �مل�سح �لنريولوجي �ل�سريع) تعريب: عبد �لوهاب كامل، 2003(.- 
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 بطاري���ة �ختب���ار�ت لبع�س �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية لأطف���ال �لرو�سة كموؤ�سر�ت - 
ل�سعوبات �لتعلم) �إعد�د: عادل عبد�هلل،2005 �أ(.

مقيا�س �ستانفورد- بينيه للذكاء )ال�سورة اخلام�سة( - 1
        �إعد�د/ جال رويد تعريب/ �سفوت فرج )2011(

       �ختبار �ستانفورد – بينيه �ل�سورة �خلام�سة هو بطارية من �لختبار�ت �ملتكاملة 
و�مل�ستقل���ة يف �لوق���ت نف�س���ه  وه���و يتكون من فئت���ني متناظرتني م���ن �ملقايي�س : غري 
�للفظي���ة، و�للفظي���ة تقي����س �ملجموعة نف�سه���ا من �لعو�م���ل �خلم�سة �لت���ي يت�سمنها 
�لختبار وهو �ل�ستدلل �لتحليلي، و�ل�ستدلل �لكمي، و�ملعاجلة �لب�سرية – �ملكانية، 
و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�ملعلومات، وبه���ذ� ميكن �حل�سول على تقديري���ن م�ستقلني لكل 
م���ن �ل���ذكاء غ���ري �للفظي و�ل���ذكاء �للفظي، عاوة عل���ى �لتقدير �لناجت ع���ن �ملقيا�س 
كام���ًا ملعام���ل �ل���ذكاء �لكلي، وميك���ن قيا�س �ل���ذكاء باأحد جزئي �لختب���ار �للفظي �أو 

غري �للفظي.
       ويطب���ق مقيا����س �ستانف���ورد - بيني���ه �خلام����س فردًي���ا لقيا����س �ل���ذكاء و�لق���در�ت 
�ملعرفي���ة، وه���و مائ���م للمفحو�س���ني ب���دًء� م���ن عم���ر عام���ني وحت���ى عم���ر �خلام�سة 

و�لثمانني فاأكر .
       ويت�سمن �ملقيا�س �لكامل، �أي ن�سبة �لذكاء �لكلية، ع�سرة مقايي�س فرعية، وتوفر 
توليفات خمتلفة بني هذه �ملقايي�س �لفرعية مقايي�س �أخرى، وتت�سمن بطارية معامل 
�ل���ذكاء �ملخت�س���رة �ختباري���ن مدخليني فرعيني هم���ا �سا�سل �لأ�سي���اء / �مل�سفوفات، 
و�ملفرد�ت و�لتي ميكن ��ستخد�مها مع �ختبار�ت �أخرى �إىل جانب �ستانفورد – بينيه 
�خلام����س، للتقيي���م و�لفح����س �لنف�سي �لع�سبي، ويعتمد مقيا����س معامل �لذكاء غري 
�للفظ���ي عل���ى خم�سة مقايي����س فرعية يتعلق كل و�ح���د منها باأح���د �لعو�مل �ملعرفية 
�خلم�سة �لتي يقي�سها �ستانفورد– بنيه �خلام�س ، وميكن ��ستخد�مها لختبار �ل�سم، 

�أو �سعيفي �ل�سمع، بالإ�سافة �إىل �لذين لديهم ��سطر�بات يف ��ستخد�م �للغة .
       يوف���ر �ستانف���ورد– بني���ه �خلام����س �أي�س���ا مقيا�ًس���ا ملعام���ل �ل���ذكاء �للفظ���ي يكم���ل 
مقيا����س معام���ل �ل���ذكاء غ���ري �للفظ���ي، ويعتم���د مقيا�س ن�سب���ة �ل���ذكاء �للفظية على 
خم�س���ة مقايي����س لفظي���ة فرعية، يتعلق كل منه���ا باأحد �لعو�مل �خلم�س���ة، وي�ستخدم 
مقيا����س ن�سب���ة �لذكاء �للفظي���ة يف �لتطبيق �ملعي���اري �لكامل لاختب���ار كما ي�ستخدم 
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باملث���ل حل���الت خا�س���ة عندما يكون �ملفحو�س���ون من �سعاف �لب�س���ر �أو لديهم �سعف 
ع�س���وي مع���ني �أو �أية ح���الت �أخرى قد تتدخ���ل يف �إكمال قيا�س �ل���ذكاء غري �للفظي 
.وي���وؤدي �لتقدي���ر �لناجت عن �إدماج درجت���ي �جلزء �للفظي وغ���ري �للفظي �إىل تقدير 
ن�سبة �لذكاء �لكلية �أو ن�سبة ذكاء �لختبار كامًا، وهي �لتي تعد �لأكر دقة وثباًتا يف 

تقدير �لذكاء بو�سفه قدرة عقلية عامة غري متجان�سة .    
       بالإ�ساف���ة �إىل معام���ات �ل���ذكاء �لث���اث ه���ذه ) معام���ل �ل���ذكاء �لكل���ي، ومعامل 
�لذكاء �للفظي، ومعامل �لذكاء غري �للفظي ( ميكن �حل�سول على تقدير�ت م�ستقلة 
خلم�س���ة موؤ�سر�ت �أخرى ت�سمى �ملوؤ�سر�ت �لعاملية Factor Indices ميثل كل منها 
تقدي���ًر� مل�ست���وى �لأد�ء على كل عامل من �لعو�مل �خلم�سة �لتي يقي�سها �ستانفورد –

بيني���ه �خلام����س، وتتكون  �لدرجة �خلا�سة بكل عامل من جمموع درجات �لختبارين 
�لفرعي���ني �للفظ���ي وغ���ري �للفظي �لذي���ن يقي�سان ه���ذ� �لعامل، مثال ذل���ك �أن عامل 
�ل�ست���دلل �لتحليلي يقا�س بدرجة كل من �ل�ستدلل �لتحليلي غري �للفظي ودرجة 
�ل�ست���دلل �لتحليلي �للفظي، و�ملوؤ�سر �لعاملي لكل عامل من هذه �لعو�مل �خلم�سة 
عب���ارة عن درجة �نحر�في���ة متو�سطها100 و�نحر�فها �ملعياري 15 مثل درجات معامل 
�لذكاء �للفظي وغري �للفظي ومعامل �لذكاء �لكلي �مل�ستخل�س من �لختبار كامًا.

اأن�سطة لعب مقننة لالأطفال )اإعداد وتقنني عادل عبد اهلل 2005(- 2
       وتتمث���ل ه���ذه �لألع���اب يف مكعب���ات خمتلف���ة �لأل���و�ن عليها �أرقام، و�أل���و�ن، و�سور، 
و�أ�س���كال، وح���روف، كم���ا �أن ه���ذه �لألعاب ت���رت�وح طبيعتها بني �لألع���اب �لبا�ستيكية 
و�خل�سبي���ة، وذل���ك حتى ي�سه���ل على �لأطفال �لتعامل معها ، وق���د مت ��ستخد�م لوحة 
�حلروف و�لأ�سكال و�ملكعبات، يف حني مت ��ستخد�م لوحة �حلروف للتعرف على �إدر�ك 
�لطف���ل لاأ�س���كال، و�ملكعبات للتع���رف على �إدر�ك �لطفل لاأع���د�د و�لأرقام و�لألو�ن. 
وقد مت �للجوء �إىل ��ستخد�م تلك �لألعاب للتاأكد من وجود تباين بني معامل �لذكاء 
و�لأد�ء ل���دى ه���وؤلء �لأطفال، وذلك قبل تطبيق مقيا����س �مل�سح �لنريولوجي �ل�سريع 

وبطارية �ملهار�ت قبل �لأكادميية.

3 - Quick Neurological Screening اختبار امل�س�ح النريولوجي ال�س�ريع
�إع���د�د/ م. موت���ي، ه����. �ستريلين���ج، ن. �سبول���دجن تعري���ب/ عب���د �لوه���اب   Test

حممد كامل )1999(
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       �أعد هذ� �ملقيا�س (Mutti et al.,1978) وعربه وقننه على �لبيئة �مل�سرية عبد 
�لوه���اب كام���ل )1999(، ويت�سم���ن �لختبار �سل�سل���ة من �ملهام �مل�ستق���ة من �لفحو�س 
�لطبية و�لع�سبية �لتي �أجريت على �لأطفال، ي�سهل على �لفاح�س �لعادي �أن يتمكن 
منها. يتم �حل�سول على �لدرجة �لكلية على �لختبار عن طريق جمع �لدرجات على 
�لختبار�ت �لفرعية �خلم�س ع�سرة، فهي �إما �أن تكون مرتفعة تزيد عن )50( وتو�سح 
بالت���ايل �رتف���اع معان���اة �لطف���ل �أو درج���ة عادية )25( فاأق���ل وت�سري ه���ذه �لدرجة �إىل 
�ل�سو�ء نريولوجيا بال�سافة عن �لدرجة �لتي متتد من )26-50( وتدل على �حتمال 
تعر����س �لطف���ل ل�سطر�ب يف �ملخ يزد�د بزيادة تلك �لدرج���ة، و�لدرجة �لعادية ميكن 
�أن توؤك���د عل���ى �سامة �لطفل �لنريولوجية، بينما ت�سري �لدرجة �ملرتفعة للطفل �إىل 
�رتفاع �ل�سطر�ب يف �خل�سائ�س �لنريولوجية، وقد قام معرب �ملقيا�س بتقنينه على 
عينة من �أطفال �لبيئة �مل�سرية، فبلغ معامل �ل�سدق �لتازمي )0،56(، وبلغ معامل 
�لثبات )0،68(، وهي قيم د�لة عند)0،01(، ولذلك يتم ��ستخد�م �ملقيا�س للتحقق من 

�أن �لطفل لي�س لديه �أي ��سطر�بات يف �ملخ.

بطارية املهارات قبل الأكادميية لأطفال الرو�س�ة كموؤ�سرات ل�سعوبات التعلم - 4
)�إعد�د/ عادل عبد�هلل 2005�أ(  

      تت�سم���ن ه���ذه �لبطاري���ة خم����س مه���ار�ت �أ�سا�سي���ة تندرجف���ي �إط���ار �مله���ار�ت قب���ل 
�لأكادميي���ة �لت���ي تظهر ل���دى �لطفل بالرو�سة، وهي تلك �مله���ار�ت �لتي يعد �لق�سور 
يف �أي منه���ا �س���و�ء متث���ل ذل���ك يف مه���ارة و�حدة فق���ط �أم �أكر مبثابة موؤ�س���ر د�ل على 
�إمكانية تعر�س مثل هذ� �لطفل م�ستقبا ل�سعوبات تعلم لحقة، وي�سم هذ� �ملقيا�س 
خم�س���ة مقايي����س فرعي���ة تتمث���ل يف جمملها بطارية �ختب���ار�ت لأطف���ال �لرو�سة يتم 
م���ن خاله���ا حتديد �أطفال �لرو�سة �لذين توج���د لديهم موؤ�سر�ت تدل على �إمكانية 
تعر�سهم ل�سعوبات تعلم �أكادميية لحقة، وذلك عندما يلتحقون باملدر�سة �لبتد�ئية. 
وتت�سمن هذه �ملهار�ت �لوعي �لفونولوجي، �لتعرف على �حلروف �لهجائية، �لتعرف 
عل���ى �لأرق���ام، �لتع���رف على �لأ�س���كال، �لتعرف عل���ى �لألو�ن، ويتاأل���ف كل مقيا�س من 
ه���ذه �ملقايي����س �خلم�سة �لتي تت�سمنها �لبطارية م���ن ع�سرين عبارة تعك�س ما ي�سدر 

عن �لطفل من �سلوكيات تعد موؤ�سر�ت ل�سعوبات �لتعلم.
       وقام معد �لبطارية بح�ساب �ل�سدق و�لثبات �خلا�س بهذه �لبطارية وما ت�سمنه 
م���ن مقايي����س فرعي���ة، و�ت�س���ح �أنه���ا تتمت���ع مبع���دلت �س���دق وثب���ات منا�سب���ة ميكن 



تنظيم الذات لدى اأطفال ما قبل املدر�شة اأ.د.حمف�ظ عبد ال�شتاراأب� الف�شل واآخرون

 249 

�لعت���د�د بها، وقام مع���د �لبطارية با�ستخد�م عدة �أ�ساليب حل�س���اب �ل�سدق و�لثبات؛ 
حي���ث ق���ام بح�س���اب �ل�س���دق �لتازم���ي م���ن خ���ال ��ستخ���د�م �أدو�ت �للع���ب كمقيا�س 
لتحدي���د م�ست���وى �أد�ء �أطفال �لرو�سة كمحك خارجي، وعند تطبيقها على عينة من 
�أطف���ال �لرو�س���ة قو�مه���ا 21 طف���ا ممن يب���دون ق�س���ور� يف �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية 
م���ن وجه���ة نظ���ر معلماتهن و��ستجابة ه���وؤلء �ملعلم���ات على مقايي�س ه���ذه �لبطارية 
وح�س���اب معام���ات �لرتباط ب���ني درجات هوؤلء �لأطف���ال يف كل منها، وتر�وحت قيم 
�ل�س���دق �لتازمي بني )0،931-0،725(. وقد مت ح�ساب �لثبات با�ستخد�م �لعديد من 
�لأ�سالي���ب �ملختلف���ة و�لت���ي توؤكد نتائجه���ا �أن هذه �لبطارية تتمت���ع بدرجة عالية من 
�لثب���ات ومن ه���ذه �لطرق طريقة �لتجزئة �لن�سفية حي���ث تر�وحت معامات �لثبات 
للمقايي����س �لفرعي���ة)0،892- 0،683(. ومت ح�س���اب �لثب���ات ع���ن طري���ق معام���ل �ألف���ا 
كرونباخ وتر�وحت قيم معامات �لثبات لتلك �ملقايي�س �لفرعية بني )0،94-0،776(. 
ومت ح�س���اب �لثب���ات عن طريق �لت�ساق �لد�خلي، حيث تر�وحت قيمة )ر( �لد�لة على 
�لت�س���اق �لد�خليوذل���ك ب���ني درج���ة كل مف���ردة و�لدرجة �لكلي���ة للمقايي����س �لفرعية 
بني)0،95- 0،75( وهو �لأمر �لذي يوؤكد على ثبات تلك �ملقايي�س �ملت�سمنة يف �لبطارية.

ثانيا: اأدوات القيا�س:
مقيا����س تنظي���م �لذ�ت ل���دى �أطفال ما قب���ل �ملدر�سة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات - 

�لتعلم غري �للفظية.

خلط�ر - 1 املعر�س�ني  املدر�س�ة  قب�ل  م�ا  اأطف�ال  ل�دى  ال�ذات  تنظي�م  مقيا��س 
�س�عوبات التعل�م غ�ري اللفظية  �إع���د�د �أ.د حمف���وظ  عب���د �ل�ستار �أب���و �لف�سل،                                                

�أ.م د ح�سام �ل�سيد عو�س، وهناء حممد عبد�هلل
اأ-   طريقة اإعداد املقيا�س 

       قام���ت �لباحث���ة بتحدي���د �أبع���اد مقيا����س تنظي���م �ل���ذ�ت يف �س���وء نظري���ة �لتعل���م 
�ملع���ريف �لجتماع���ي لبان���دور� �لذي ح���دد فيها حماور تنظي���م �ل���ذ�ت �لأ�سا�سية وهي 
مر�قب���ة �ل���ذ�ت- تقيي���م �ل���ذ�ت- تعزيز �ل���ذ�ت ومت ذلك ��ستن���اد� �إىل بع����س �ملقايي�س 
�لعربي���ة �لت���ي �سمم���ت بهدف قيا����س تنظيم ��ل���ذ�ت ومنه���ا مقيا�س فوقي���ة ر�سو�ن( 
2012(، مقيا����س م�سطف���ى �لقم����س 2013((، در��سة عبد �لقادر �سلي���م( 2016(، در��سة                                   

.Hideko et al.( 2012)
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هدف املقيا�سب- 
       يه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل قيا�س مهار�ت تنظيم �لذ�ت لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري �للفظية.
م�سادر املقيا�س	- 

       �عتم���دت �لباحث���ة عل���ى ع���دة م�سادر من �أجل �إعد�د ه���ذ� �ملقيا�س، وحتديد �أبعاده 
وهي كالتايل:

�لإطاع على �لأطر �لنظرية و�لأدبيات يف جمال �سعوبات �لتعلم.- 1
�لإط���اع عل���ى بع����س �ملقايي�س �لعربي���ة و�لأجنبية �خلا�سة بتنظي���م �لذ�ت لدى - 2

�أطف���ال ذوى �سعوب���ات �لتعل���م ومنها على �سبي���ل �ملثال در��س���ة م�سطفى �لقم�س 
 ،Hideko et al. (2012 )2013(، در��س���ة عب���د �لق���ادر �سلي���م )2016(، در��س���ة(

مقيا�س فوقية ر�سو�ن )2012(. 

وتقوم الباحثة بتعريف اأبعاد املقيا�س على النحو التايل :

مراقبة الذات: وهى �لتي يق�سد بها مر�جعة �لفرد لكل ما ي�سدر عنه من �سلوك - 1
مق�سود.

تقيي�م الذات: ه���ى �لتي تهدف �إىل تهذيب وتنقية �ل�سل���وك �لن�ساين من خال - 2
تقييم���ه م���ع �ملعاي���ري �ل�سلوكي���ة �ملعروفة ، وه���ي �أن يحكم �لفرد عل���ى �سلوكه من 

خال معايري �سخ�سية و�أخرى خارجية.
تعزي�ز الذات: هى عملية مكاف���اأة ذ�تية يقوم بها �لفرد بعد �ل�ستجابة �ل�سحيحة - 3

ومعاقبة نف�سه بعد �ل�ستجابة �خلاطئة.

و�س�ف املقيا��س: يتك���ون مقيا�س تنظي���م �لذ�ت م���ن )21( فقرة موزع���ة على ثاثة 
�أبع���اد بع���د ح���ذف ثاثة فقر�ت بع���د �لعر�س على �ل�س���ادة �ملحكمني وتت���م �ل�ستجابة 
على �ملقيا�س وفقا لتدرج ثاثي على طريقة ليكرت ) تنطبق متاما- تنطبق �إىل حد 
م���ا- ل تنطب���ق �إطاق���ا( وت�سح���ح �لعبار�ت �ليجابي���ة على �لنحو �لت���ايل )3- 2- 1( 

و�لعبار�ت �ل�سلبية ) 1- 2- 3(.
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ثبات و�سدق مقيا�س تنظيم الذات 

اأول: الت�ساق الداخلي

اأ- الت�ساق الداخلي لالأبعاد مع الدرجة الكلية:
       مت ح�ساب �لت�ساق �لد�خلي لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية، بح�ساب معامات 
�لرتباط بني درجات �لأبعاد و�لدرجات �لكلية للمقيا�س، با�ستخد�م معامل �لرتباط 

» بري�سون » ، �لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )1(

معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجات الكلية ملقيا�س تنظيم الذات 
لدي اأطفال ماقبل املدر�صة املعر�صني خلطر �صعوبات التعلم غري اللفظية ) ن= 30(

معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس مقياس تنظيم الذات

**0,897 الذات )1) مراقبة 

**0,862 الذات )2) تقييم 

**0,689 الذات )3) تعزيز 

* د�ل عند م�ستوي 0،05      ** د�ل عند م�ستوي  0،01
        يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جميع معامات �لرتباط بني درجات �لأبعاد و�لدرجات 
�لكلي���ة للمقيا����س موجبة ود�لة �إح�سائياً )عند م�ست���وي 0،01( ، وهذ� يدل علي ثبات 

جميع �لأبعاد.  
الت�س�اق الداخل�ي: مت ح�س���اب معامات �لرتب���اط بني درجات �لعب���ار�ت و�لأبعاد ج- 

�لتي تنتمي لها، و�لنتائج كما يلى:
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جدول)2(
معامالت الرتباط بني درجات العبارات، والأبعاد التي تنتمي لها يف مقيا�س تنظيم الذات لدى 

اأطفال ما قبل املدر�صة املعر�صني خلطر �صعوبات التعلم غري اللفظية ) ن= 30(
الذات )3) تعزيز  الذات )2) تقييم  الذات )1) مراقبة 

معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

**0,514 1 **0,750 1 **0,738 1

**0,608 2 **0,799 2 **0,749 2

**0,615 3 **0,775 3 **0,805 3

0,255 4 **0,540 4 **0,689 4

**0,669 5 *0,452 5 **0,542 5

**0,567 6 0,107 6 **0,724 6

**0,551 7 **0,588 7 **0,641 7

*0,442 8 **0,566 8 0,136 8

* د�ل عند م�ستوي 0.05      ** د�ل عند م�ستوي  0.01

       يت�سح من �جلدول �أن جميع معامات �لرتباط د�لة �إح�سائياً، عد� )3( عبار�ت 
�أرق���ام:)8( م���ن �لبع���د �لأول)مر�قبة �ل���ذ�ت( ،)6( من �لبعد �لث���اين )تقييم �لذ�ت(، 
)4( من �لبعد �لثالث ) تعزيز �لذ�ت(، حيث كانت معامات �لرتباط بني درجات كل 
منه���ا ودرج���ات �لبعد �لذي تنتمي له غري د�لة �إح�سائياً، وهذ� يعني �أن هذه �لعبار�ت 

غري ثابتة، ويتم حذفها.

ثانيا: ثبات مقيا�س تنظيم الذات
اأ- الثبات مبعامل األفا ) كرونباخ(

مت ح�س���اب معام���ات �ألف���ا لاأبع���اد ثم ح�ساب معام���ات �ألفا )مع  ح���ذف كل عبارة(، 
و�لنتائج  كما يلي:
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جدول)3( 
معامالت  األفا لأبعاد مقيا�س تنظيم الذات لدي اأطفال ماقبل املدر�صة املعر�صني خلطر �صعوبات 

التعلم غري اللفظية ) ن= 30 (
الذات )3) تعزيز  الذات )2) تقييم  الذات )1) مراقبة 

معامل ألفا مع حذف 

العبارة

رقم 

العبارة

معامل ألفا مع حذف 

العبارة

رقم 

العبارة

معامل ألفا مع حذف 

العبارة

رقم 

العبارة

0,602 1 0,484 1 0,729 1

0,526 2 0,564 2 0,730 2

0,515 3 0,473 3 0,711 3

0,613 4 0,589 4 0,740 4

 0,491 5  0,608 5  0,766 5

0,532 6 0,751 6 0,734 6

0,578 7 0,562 7 0,749 7

0,573 8 0,569 8 0,837 8

معامل ألفا للبعد الثالث = 

0,604

معامل ألفا للبعد الثاني = 

0,613

معامل ألفا للبعد األول = 

0,778

         يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع معام���ات �ألف���ا ) م���ع حذف �لعب���ارة( �أقل من �أو 
ت�ساوي معامل �ألفا للبعد �لذي  

تنتمي له �لعبارة، عد� )3( عبار�ت �أرقام:  )8( من �لبعد �لأول) مر�قبة �لذ�ت( ،  )6( 
م���ن �لبع���د �لثاين )تقييم �لذ�ت(، )4( من �لبع���د �لثالث ) تعزيز �لذ�ت(، حيث كانت 
معام���ات �ألف���ا )م���ع ح���ذف  كل منه���ا ( �أك� من معام���ل �ألفا  للبعد �ل���ذي تنتمي له  

�لعبارة، وهذ� يعني �أنها هذه �لعبار�ت غري ثابتة ويتم حذفها .   

ب- الثبات بالتجزئة الن�سفية
 مت ح�س���اب �لثب���ات بالتجزئة �لن�سفية لأبع���اد �ملقيا�س و�لدرجات �لكلية ) بطريقتي: 

�سبريمان / بر�ون ، وجتمان(، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول)4(
 معامات �لثبات بالتجزئة �لن�سفية ملقيا�س تنظيم �لذ�ت لدي �أطفال ماقبل 

�ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم غري �للفظية ) ن= 30(
الثبات بطريقة : جتمان الثبات بطريقة : سبيرمان /  براون مقياس تنظيم الذات

0,708 0,749 الذات )1) مراقبة 

0,626 0,697 )2) تقييم الذات

0,804 0,806 الذات )3) تعزيز 

0,637 0,707
الدرجة الكلية 

للمقياس

        يت�سح من �جلدول �أن جميع قيم معامات �لثبات بالتجزئة �لن�سفية بطريقتي 
: �سبريم���ان/ ب���ر�ون ، وجتم���ان ، قيم مرتفع���ة ن�سبياً، وتدل علي ثب���ات جميع �لأبعاد 

وثبات �ملقيا�س ككل.

ثالثا: ال�سدق
       للتاأك���د م���ن �أد�ة �لدر��س���ة مت عر����س �ملقيا����س عل���ى ع���دد م���ن �ملحكم���ني، قام���ت 
�لباحث���ة بعر����س �ل�س���ورة �لأولي���ة للمقيا����س عل���ى ع���دد م���ن �ملحكم���ني م���ن �أ�سات���ذة 
�جلامع���ة �ملخت�سني يف �لرتبي���ة �خلا�سة ملحق رقم )1(، وذلك بهدف معرفة �آر�ئهم 
وماحظاتهم، ومقرتحاتهم حول �أبعاد �ملقيا�س وفقر�ته ومدى و�سوحها، وتر�بطها، 
وم���دى حتقيقه���ا لأهد�ف �لدر��سة، ومت �لعمل باملاحظات �لتي �أبد�ها �ملحكمون ويف 
�سوئه���ا قامت �لباحثة باإعادة �سياغة بع�س �لفقر�ت وتعديلها، وحذف عبارة من كل 

بعد لي�سبح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية يتكون من )21( فقرة.
    حي���ث مت تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �لعينة �ل�ستطاعية)ن= 30 طف���ا( من �أطفال ما 
قب���ل �ملدر�سة�ملعر�سني خلطر �سعوب���ات �لتعلم غري �للفظية، ومت ح�ساب �خل�سائ�س 
�ل�سيكومرتي���ة م���ن خ���ال ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س بح�س���اب معام���ات �لرتباط بني 
درج���ات �لعب���ار�ت ودرج���ات �لأبعاد �لتي تنتم���ي لها )مع حذف �لعب���ارة( بافرت��س �أن 

جمموع بقية درجات �لعبار�ت حمكاً لدرجات �لعبارة، و�لنتائج كما يلي:
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جدول)5(
 معامالت الرتباط بني درجات العبارات ودرجات الأبعاد التي تنتمي لها ) حمذوفًا منها درجة 

العباراة( ملقيا�س تنظيم الذات  )  ن= 30 (
الذات )3) تعزيز  الذات )2) تقييم  الذات )1) مراقبة 

معامل االرتباط مع 

حذف درجة العبارة

رقم 

العبارة

معامل االرتباط مع 

حذف درجة العبارة

رقم 

العبارة

معامل االرتباط مع 

حذف درجة العبارة

رقم 

العبارة

*0,443 1 **0,591 1 **0,620 1

**0,489 2 **0,681 2 **0,611 2

**0,518 3 **0,638 3 **0,697 3

0,085 4 *0,429 4 **0,562 4

**0,492 5 *0,387 5 *0,440 5

*0,458 6 0,043 6 **0,588 6

*0,426 7 *0,395 7 **0,526 7

*0,394 8 **0,478 8 0,040 8

* د�ل عند م�ستوي 0.05      ** د�ل عند م�ستوي  0.01
       يت�سح من �جلدول �أن جميع معامات �لرتباط د�لة �إح�سائياً، عد� )3( عبار�ت 
�أرق���ام: )8( م���ن �لبعد �لأول) مر�قبة �لذ�ت( ،)6( من �لبع���د �لثاين )تقييم �لذ�ت(، 
)4( م���ن �لبع���د �لثال���ث ) تعزيز �لذ�ت(، حي���ث كانت معامات �لرتب���اط بني درجات 
كل منه���ا ودرج���ات �لبع���د �ل���ذي تنتمي له  ) حمذوف���اً منها درجة �لعب���ارة ( غري د�لة 

�إح�سائياً،  وهذ� يعني �أن هذه �لعبار�ت غري �سادقة ، ويتم حذفها.

        م���ن �إجم���ايل �لإج���ر�ء�ت �ل�سابق���ة يت�س���ح �أن���ه مت ح���ذف )3( عب���ار�ت �أرقام: )8( 
م���ن �لبع���د �لأول) مر�قب���ة �ل���ذ�ت( ،)6( م���ن �لبعد �لث���اين )تقييم �ل���ذ�ت(، )4( من 
�لبعد �لثالث ) تعزيز �لذ�ت( ، حيث كانت غري ثابتة وغري �سادقة، و�أ�سبحت �ل�سورة 

�لنهائية للمقيا�س مكونة من )21( عبارة ، موزعة علي �لنحو �لتايل: 
�لبعد �لأول ) مر�قبة �لذ�ت ( ، ويقي�سه )7( عبار�ت.

و�لبعد �لثاين ) تقييم �لذ�ت ( ، ويقي�سه )7( عبار�ت.
و�لبعد �لثالث  ) تعزيز �لذ�ت ( ، ويقي�سه )7( عبار�ت .

، و�أن ه���ذه �ل�س���ورة �لنهائي���ة ملقيا����س تنظي���م �ل���ذ�ت �ساحل���ة للتطبي���ق عل���ي �لعين���ة 
�لأ�سا�سية.
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نتائج البحث ومناق�ستها
نتائج الفر�س الأول

      ين����س �لفر����س عل���ي �أن: م�ستوي درجات تنظيم �لذ�ت لدي �أطفال ماقبل �ملدر�سة 
�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم م�ستوي منخف�س، ولختبار هذ� �لفر�س مت ح�ساب 
معاي���ري وم�ستوي���ات �ل�ستجاب���ات علي �لختب���ار �مل�ستخدم، ويف �سوء ه���ذه �ملعايري مت 

حتديد م�ستويات متو�سطات درجات، ويت�سح ذلك فيما يلي: 
      مب���ا �أن درج���ة كل عب���ارة يف مقيا����س تنظي���م �لذ�ت �مل�ستخدم متت���د من )1( درجة، 

�إيل )3( درجات ، 
      ونظ���ر�ً لأن كل بع���د يتك���ون م���ن )7( عب���ار�ت، �إذن درج���ات كل بع���د متت���د م���ن )7( 

درجات �إيل )21( درجة،
ومتتد �لدرجات �لكلية من )21( �إيل )63( درجة ، 

      ومت ح�س���اب م���دي �لدرج���ات ل���كل بع���د = )�أعلي درج���ة – �أقل درجة( = )21 – 7( = 
)14( درجة ، 

ومدي �لدرجات �لكلية = ) 63 – 21 ( = 42 درجة
ولكي يتم تق�سيم �لدرجات �إيل )3( م�ستويات ) منخف�س، متو�سط ، مرتفع (، 

      يك���ون ط���ول �لفئ���ة لتق�سيم درجات كل بعد = ) مدي �لدرجات ÷ عدد �لفئات( = 
) 14 ÷ 3 ( = 4،67 درجة ، 

ويكون طول �لفئة لتق�سيم �لدرجات �لكلية = )42÷ 3( = 14 درجة
      وبن���اء عل���ي ذل���ك مت ح�س���اب معاي���ري وم�ستوي���ات �ل�ستجابة، ومتو�س���ط وم�ستوي 
��ستجاب���ات �لعين���ة ) م���ن �لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م ( ، و�لنتائ���ج 

مو�سحة كما يلي :
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جدول ) 6 ( 
معايري وم�صتويات ال�صتجابات علي مقيا�س تنظيم الذات لدي اأطفال ماقبل املدر�صة املعر�صني 

خلطر �صعوبات التعلم

املستوي متوسط 

الدرجات

معايير ومستويات االستجابات علي مقياس تنظيم 

الذات عدد 

العبارات

تنظيم 

الذات
املستوي املرتفع

املستوي 

املتوسط

املستوي 

املنخفض

منخفض
 10,33

درجة

أكبر 

من)16,34) 

إلي )21) درجة

أكبر من 

 (11,67(

إلي)16,34) 

درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

 (1(

مراقبة 

الذات

منخفض
 10,10

درجة

أكبر 

من)16,34) 

إلي )21) درجة

أكبر من 

 (11,67(

إلي)16,34) 

درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

)2) تقييم 

الذات

منخفض
 10,43

درجة

أكبر 

من)16,34) 

إلي )21) درجة

أكبر من 

 (11,67(

إلي)16,34) 

درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

)3) تعزيز 

الذات

منخفض
 30,86

درجة

أكبر من)49) 

إلي )63) درجة

أكبر من)35) 

إلي )49) درجة

من)21) إلي 

)35) درجة
21

الدرجة 

الكلية 

لتنظيم 

الذات

         ويت�س���ح م���ن �جل���دول )6( �أن م�ست���وي ��ستجاب���ات �لعين���ة )م���ن �أطف���ال م���ا قبل 
�ملدر�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م عل���ي عب���ار�ت �ملقيا����س ) جمي���ع �لأبعاد 

و�لدرجة �لكلية( م�ستوي  منخف�س ، وبذلك يتحقق هذ� �لفر�س. 

مناق�سة نتائج الفر�س الأول
      وتتف���ق تل���ك �لنتيج���ة م���ع نتيجة در��سة �أحم���د عبد �لفتاح و�آخ���رون)2018( حيث 
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى �لنتباه بني �لأطفال 
ذوي �سعوبات �لتعلم و�لعاديني، وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى �لنتباه 
ب���ني �لأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعل���م )�لنمائية و�لأكادميية(، وجود ف���روق ذ�ت دللة 

�إح�سائية يف درجة م�ستوى �لنتباه بني �لذكور و�لناث.
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       حي���ث �أو�سح���ت �لختاف���ات يف Williams, K. (2018) كم���ا �تفق���ت نتائ���ج 
�لدر��سة �حلالية مع نتائج در��سة 

      مه���ار�ت تنظي���م �ل���ذ�ت �ملبك���رة يف ح���دوث تفاوت���ات يف �لنج���اح يف �لتعل���م �ملبك���ر 
و�لنتق���ال �إىل �ملدر�س���ة ، وكذل���ك يف رفاهي���ة �لطفول���ة. ي�سريتنظيم �ل���ذ�ت �إىل �إد�رة 
�لعمليات �لعاطفية و�ملعرفية و�ل�سلوكية �لتي توؤدي �إىل �لتكيف �لإيجابي و�لعاقات 
�لجتماعي���ة. ح���دد �لباحثون �أن خمتلف جمالت �لتعل���م و�لتطوير يتم تعزيزها من 
خ���ال �لتدري���ب �ملو�سيق���ي ، كما �أن فه���م �لعملي���ات �لع�سبية �مل�سوؤولة ع���ن مثل هذه 
�لآث���ار �آخ���ذ يف �لزدياد. جتادل هذه �لورقة باأن �أن�سط���ة �حلركة �لإيقاعية �ملن�سقة يف 
مرحل���ة ما قبل �ملدر�سة هي نهج فع���ال لدعم �لقو�عد �لع�سبية للتنظيم �لذ�تي. تتم 
مناق�س���ة �لأدل���ة و�لنظري���ات �ملتعلق���ة مبز�منة �لإيق���اع ، و�لفو�ئد �ملعرفي���ة للتدريب 
عل���ى �ملو�سيقى �لر�سم���ي ، و�لعاج باملو�سيق���ى للمجموعات �ل�سريري���ة للمجادلة باأن 
�لأن�سط���ة �ملو�سيقي���ة ميك���ن �ل�ستفادة منها ب�س���كل �أف�سل يف تعلي���م �لطفولة �ملبكرة. 
وتخل����س �لورق���ة �إىل �أن �أن�سط���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة �مل�سمم���ة لتحفيز تز�م���ن �لإيقاع 
ومه���ار�ت �لتن�سي���ق �حلرك���ي و�ملدجم���ة يف �لأن�سطة �جلماعي���ة ميكن �أن تع���زز �لأد�ء 

�حلركي و�ل�سمعي و�لتنظيم �لذ�تي لاأطفال �ل�سغار.

نتائج الفر�ص الثاين:
      ين����س �لفر����س عل���ي �أن: م�ستوي درجات تنظيم �لذ�ت لدي �أطفال ماقبل �ملدر�سة 
) من �لعاديني ( م�ستوي مرتفع، ولختبار هذ� �لفر�س مت ح�ساب معايري وم�ستويات 
�ل�ستجاب���ات عل���ي �لختب���ار �مل�ستخ���دم، ويف �س���وء ه���ذه �ملعايري مت حتدي���د م�ستويات 

متو�سطات درجات، ويت�سح ذلك فيما يلي: 
      عل���ي غ���ر�ر �لفر����س �لأول، مت ح�س���اب معاي���ري وم�ستوي���ات �ل�ستجاب���ة، ومتو�سط 
وم�ست���وي ��ستجاب���ات �لعين���ة ) م���ن �لأطف���ال �لعاديني( عل���ي مقيا�س تنظي���م �لذ�ت ، 

و�لنتائج مو�سحة كما يلي :
      مب���ا �أن درج���ة كل عب���ارة يف مقيا����س تنظي���م �لذ�ت �مل�ستخدم متت���د من )1( درجة، 

�إيل )3( درجات ، 
      ونظ���ر�ً لأن كل بع���د يتك���ون م���ن )7( عب���ار�ت، �إذن درج���ات كل بع���د متت���د م���ن )7( 

درجات �إيل )21( درجة،
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ومتتد �لدرجات �لكلية من )21( �إيل )63( درجة ، 
ومت ح�ساب مدي �لدرجات لكل بعد = )�أعلي درجة – �أقل درجة( = )21 – 7( = )14( 

درجة ، 
ومدي �لدرجات �لكلية = ) 63 – 21 ( = 42 درجة

ولكي يتم تق�سيم �لدرجات �إيل )3( م�ستويات ) منخف�س، متو�سط ، مرتفع (، 
      يك���ون ط���ول �لفئ���ة لتق�سيم درجات كل بعد = ) مدي �لدرجات ÷ عدد �لفئات( = 

) 14 ÷ 3 ( = 4،67 درجة ، 
ويكون طول �لفئة لتق�سيم �لدرجات �لكلية = )42÷ 3( = 14 درجة

      وبن���اء عل���ي ذل���ك مت ح�س���اب معاي���ري وم�ستوي���ات �ل�ستجابة، ومتو�س���ط وم�ستوي 
��ستجابات �لعينة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:

جدول ) 7 (
 معايري وم�صتويات ال�صتجابات علي مقيا�س تنظيم الذات  لدي اأطفال ماقبل املدر�صة                

) من العاديني(
املستوي متوسط 

الدرجات 

معايير ومستويات االستجابات علي مقياس تنظيم الذات  عدد 

العبارات
تنظيم الذات

املستوي املرتفع املستوي املتوسط املستوي املنخفض

متوسط 16,03 درجة
أكبر من)16,34) 

إلي )21) درجة 

أكبر من )11,67) 

إلي)16,34) درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

)1) مراقبة 

الذات

مرتفع 17,33 درجة
أكبر من)16,34) 

إلي )21) درجة 

أكبر من )11,67) 

إلي)16,34) درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

)2) تقييم 

الذات

مرتفع 18,43 درجة
أكبر من)16,34) 

إلي )21) درجة 

أكبر من )11,67) 

إلي)16,34) درجة

من)7) إلي 

)11,67) درجة
7

)3) تعزيز 

الذات

مرتفع 51,80 درجة
أكبر من)49) إلي 

)63) درجة 

أكبر من)35) إلي 

)49) درجة

من)21) إلي )35) 

درجة
21

الدرجة الكلية 

لتنظيم الذات 

      يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن م�ستوي ��ستجابات �أطفال ما قبل �ملدر�سة )من �لعاديني( 
علي عبار�ت �لبعد �لأول )مر�قبة �لذ�ت( م�ستوي متو�سط، م�ستوي ��ستجابات �أطفال 
م���ا قب���ل �ملدر�سة )من �لعادي���ني( علي عبار�ت كل م���ن :�لبعد �لث���اين )تقييم �لذ�ت( 

و�لبعد �لثالث )تعزيز �لذ�ت( ، و�لدرجة �لكلية لتنظيم �لذ�ت م�ستوي مرتفع.
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مناق�سة نتائج الفر�س الثاين
      وتتفق تلك �لنتيجة مع نتيجة كا من عونية �سالح )2013(، حيث �أ�سارت �لنتائج 
�أن �لتامي���ذ �لعادي���ني و�لتاميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أظهرو� م�ستوى متو�سط من 
مفهوم �لذ�ت ب�سكل عام مع �أف�سلية للتاميذ �لعاديني على �لأد�ة ككل، وقد �أ�سفرت 
�لنتائ���ج عن وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف م�ستوى مفهوم �لذ�ت بني �لتاميذ 
�لعادي���ني و�لتامي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م ل�سالح �لعادي���ني عل���ى �لأد�ة ب�سكل عام، 
وعلى �أبعادها �لفرعية ، كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني تقدير�ت 
�لتاميذ تبعا ملتغري �جلن�س ل�سالح �لإناث، كذلك ت�سري �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�سائي���ا ب���ني تقدير�ت �لتاميذ ترج���ع �إىل �لتفاعل بني فئ���ات �لتاميذ و�جلن�س.
                  Erdmann, k. Hertel,S. (2019) ,Coelho, V. et, al.(2018)

      كم���ا تتف���ق تل���ك �لنتائج مع در��سة و�لتي �أ�سارت �إىل �أن تطويرتنظيم �لذ�ت �إحدى 
�ل�سمات �ملميزة للطفولة �ملبكرة، وم�ساهمتها �لتجريبية و�لنظرية يف �ملجال �ل�ساعد 
لأبح���اث تنظي���م �ل���ذ�ت يف مرحل���ة �لطفول���ة �ملبكرة ، كم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��سة �أن 
غالبي���ة �لأطف���ال يف مرحلة م���ا قبل �ملدر�سة يتطور تنظيم �ل���ذ�ت لديهم �سريعا، كما 
�أو�سحت �لنتائج �إىل �أن �مل�ستويات �لأعلى من تنظيم �لذ�ت كانت مرتبطة مب�ستويات 

�أعلى من �مل�ساركة مع �أقر�نهم.   

نتائج الفر�س الثالث
      ين����س �لفر����س عل���ي �أنه : توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
�أطف���ال ماقب���ل �ملدر�س���ة )من �لعاديني(،   وم���ن �ملعر�سني خلطر �سعوب���ات �لتعلم يف 
مقيا����س تنظيم �لذ�ت)�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( ل�سال���ح �لأطفال �لعاديني، ولختبار 
هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار “ت” ملجموعتني م�ستقلتني من �لبيانات، ومت ح�ساب 
حج���م وم�ست���وي �لتاأثري ) �لدللة �لعملية �أو فاعلية �لنم���وذج �مل�ستخدم ( با�ستخد�م 

معادلة “ كوهني “ ، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول )  8( 
 دللة الفروق بني متو�صطات درجات اأطفال ماقبل املدر�صة) من العاديني(

ومن املعر�صني خلطر �صعوبات التعلم يف مقيا�س تنظيم الذات ) الأبعاد والدرجة الكلية(

مستوي 
التأثير

معامل 
كوهني 
)حجم 
التأثير)

الداللة " " ت 
االنحراف 
املعياري

املتوسط العدد
اجملموعة

) أطفال ماقبل املدرسة...)
تنظيم 

الذات

ً كبير جدا 5,486 0,01
14,882 1,790

1,093
16,03
10,33

30
30

العاديون
املعرضون لصعوبات التعلم 

 (1(
مراقبة 
الذات

ً كبير جدا 6,427 0,01
21,191 1,493

1,125
17,33
10,10

30
30

العاديون
املعرضون لصعوبات التعلم 

 (2(
تقييم 
الذات

ً كبير جدا 6,015 0,01
19,348 1,832

1,331
18,44
10,44

30
30

العاديون
املعرضون لصعوبات التعلم 

 (3(
تعزيز 
الذات

ً كبير جدا 9,598 0,01
31,876 2,870

2,188
51,80
30,87

30
30

العاديون
املعرضون لصعوبات التعلم 

تنظيم 
الذات 
ككل

      يت�س���ح م���ن �جل���دول �أن جمي���ع قي���م » ت« للف���روق ب���ني متو�سطات �أطف���ال ماقبل 
�ملدر�سة ) من �لعاديني( ، و�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم يف مقيا�س تنظيم �لذ�ت 
) جميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية( د�لة �إح�سائياً )عند م�ستوي 0،01( ل�سالح �لعاديني 
، م�ست���وي حج���م �لتاأث���ري كبري جد�ً، جلمي���ع �لفروق، وهذه  �لنتائ���ج  تعني �أن درجات 
�أطفال ماقبل �ملدر�سة من �لعاديني �أعلي من درجات  �أطفال ماقبل �ملدر�سة �ملعر�سني 

خلطر �سعوبات �لتعلم يف مقيا�س تنظيم �لذ�ت ) جميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية(.
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�سكل ) 1 ( 
متو�صطات درجات اأطفال ماقبل املدر�صة ) املعر�صني خلطر �صعوبات التعلم، والعاديني ( يف 

مقيا�س تنظيم الذات ) الأبعاد والدرجة الكلية(

مناق�سة نتائج الفر�ص الثالث
      وتتف���ق تل���ك �لنتائ���ج مع در��سة �ل�سيد �أحمد، �سع���دة �أحمد، فريدة ح�سني )2020( 
حي���ث �أ�س���ارت نتائج �لدر��سة با�ستخد�م �ختبار )ت( للعينات �مل�ستقلة �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درجات �لأطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعلم �لنمائية 
و�لأطف���ال �لعادي���ني على �لأبع���اد �لفرعية و�لدرجة �لكلية ملقيا����س �لتفكري �حلد�سي 
يف �جت���اه �لأطف���ال �لعادي���ني، ومت مناق�سة وتف�س���ري �لنتائج يف �س���وء �لإطار �لنظري 

و�لدر��سات �ل�سابقة.
        Nihal, Oussama, Fatima & Jamal (2019) لت���ي �أو�سح���ت �لنتائ���ج �أن� 

كما تتفق تلك �لنتائج مع در��سة 
�أن �لأطفال �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم  بع�س �ل�سعوبات �لعاطفية و�مل�سكات 
�ل�سلوكية يف �لف�سل �لدر��سي مقارنة باأقر�نهم �لذين ل يعانون من �سعوبات �لتعلم. 
ت�سكل �لعو�طف جزًء� مهًما من عملية �لتعلم. ت�سري �لأدلة �حلديثة �إىل �أن ��ستخد�م 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت يف �لتعليم �خلا�س ي�سمح باإز�لة �حلو�جز يف �لتعلم 
لاأطفال �مل�ستهدفني. �إىل جانب ذلك ، فاإنه يوفر بيئة تعليمية ملجموعة متنوعة من 
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�لتج���ارب �لعاطفية. يف هذه �لدر��سة �حلالية ، ��ستك�سفنا فو�ئد ��ستخد�م تكنولوجيا 
�ملعلومات و�لت�سالت لتحديد �لطرق �لتي ت�سارك بها �لعو�طف �أثناء عملية �لتعلم 
يف بيئ���ات �لتعل���م �لفرت��سي���ة  �أجرينا در��س���ة م�ستخدم على 42 طف���ًا مق�سمني �إىل 
جمموعتني ؛ �ملجموعة �لتجريبية )ن = 14( و�ملجموعة �ل�سابطة �ملطابقة للعمر )ن 
= 28( ملقارنة جتاربهم �لعاطفية يف بيئات �لتعلم �لفرت��سي. ��ستخدمنا �لتطور�ت يف 
�لذكاء �ل�سطناعي لكت�ساف م�ساعر �لأطفال من خال تعابري وجوههم من خال 
حتلي���ل �سبع���ة تعب���ري�ت �أ�سا�سية عن م�ساعر �لوجه )�لغ�س���ب ، و�ل�سمئز�ز ، و�خلوف 
، و�ل�سع���ادة ، و�حلزن ، و�ملفاج���اأة ، و�حليادية( �أثناء لعب لعبة تعليمية. ت�سري �لنتائج 
�لأولية �إىل �أن �مل�ساعر موجودة يف بيئات �لتعلم �لفرت��سية ويبدو �أنها ت�سري �إىل �أن 
�لأطف���ال �لذي���ن يعانون م���ن �سعوبات �لتعلم يعانون من نف����س �مل�ساعر مثل �أقر�نهم 
�لذين لي�س لديهم �سعوبات تعلم يف بيئات �لتعلم �لفرت��سية. �إىل جانب ذلك ، فقد 
�أظه���رو� �أن �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من �سعوب���ات �لتعلم يعانون م���ن م�ساعر �سلبية 
�أقل مقارنة بالأدلة �لأدبية حول وجود م�ستوى �أعلى من �مل�ساعر �ل�سلبية يف �لف�سل.
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