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 األكاديمية لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة االبتدائية

 

 د. عالء أيوب                                                                 
 بوي المساعدأستاذ علم النفس التر 

 جامعة أسوان -كلية التربية 

 الملخص
يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي لتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي        

في خفض التشتت، وأعراض نقص االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية، وتحسين الكفاءة األكاديمية لدى 
( تلميًذا 42فرط الحركة بالمرحلة االبتدائية، تكونت عينة البحث من )التالميذ ذوي اضطراب االنتباه و 

من ذوي االضطراب بالصفين الرابع والخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية، تم تقسيمهم إلى 
( تلميًذا. ولتحقيق أهداف البحث 21( تلميًذا، ومجموعة ضابطة )21مجموعتين: مجموعة تجريبية )

عة من االختبارات والمقاييس تمثلت في: مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط تم تطبيق مجمو 
الحركه كما يدركه المعلم، ومقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة كما يدركه الوالدان، 
واختبار رافن للمصفوفات المتتابعة، ومقياس التنظيم الذاتي، واختبار التشتت، ومقياس تقييم الكفاءة 

كاديمية. وتوصلت النتائج إلى التثثير ايإيجابي للبرنامج التدريبي في تنمية استراتيجيات التنظيم األ
الذاتي، وفي خفض التشتت وأعراض نقص االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية، وتحسين الكفاءة 

تي، حيث األكاديمية لدى التالميذ ذوي االضطراب المشاركين في البرنامج التدريبي للتنظيم الذا
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين 
القبلي والبعدي على مقياس التنظيم الذاتي، واختبار التشتت، ومقياس أعراض اضطراب االنتباه وفرط 

ت النتائج إلى وجود فروق الحركة، ومقياس تقييم الكفاء األكاديمية لصالح القياس البعدي، كما أشار 
دالة إحصائًيا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس 
التنظيم الذاتي، واختبار التشتت، ومقياس أعراض اضطراب االنتباه وفرط الحركة، ومقياس تقييم 

وتفسير النتائج، وتقديم بعض الكفاء األكاديمية لصالح المجموعة التجريبية. وقد تم مناقشة 
 التوصيات.

 التنظيم الذاتي، التشتت، الكفاءة األكاديمية، اضطراب االنتباه وفرط الحركة. الكلمات المفتاحية:
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لتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي في خفض التشتت وتحسين الكفاءة  أثر برنامج تدريبي
 وفرط الحركة بالمرحلة االبتدائيةاألكاديمية لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه 

 

 د. عالء أيوب                                                          
 أستاذ علم النفس التربوي المساعد

 جامعة أسوان -كلية التربية 
 مقدمة:
 Attention Deficiet Hyperactivityيعد اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة        

Disorder (ADHD)  من المفاهيم النمائية التشخيصية الحديثة نسبيًا(Demaray & Jenkins, 

. والذي استخدم لوصف األطفال والمراهقين والراشدين الذين يظهرون مجموعة من األعراض (2011
 المركبة لقصور االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية.

االضطرابات االرتقائية شيوعًا بين التالميذ في  ويشكل اضطراب االنتباه وفرط الحركة أكثر       
% بين 12 – 4إلي أن هذا االضطراب ينتشر بنسبة  (Barkley, 2004)المدارس، حيث أشارت دراسة 

على أن  (Skounti, Philalithis & Galanakis, 2007)تالميذ المدارس، وتتفق معها نتائج دراسة 
%. 10 – 5ة بين األطفال في سن المدرسة يتراوح ما بين نسبة انتشار اضطراب االنتباه وفرط الحرك

 ,Polanczyk, Delima, Horta, Biederman & Rohde)وفي دراسة نوعية قام بها كل من 

والتي أجريت على نتائج بعض - Meta-Analysisقائمة على استخدام أسلوب التحليل البعدي  (2007
االنتباه وفرط الحركة وطبقت على عينات تراوحت  دراسة( وتناولت اضطراب 102البحوث والدراسات )

توصلت نتائج الدراسة إلي أن نسبة انتشار  -تلميذا وتلميذة من جميع أنحاء العالم 756إلى  171ما بين 
 %. 3,6إلى  2,4االضطراب تراوحت من 

الدراسات أما في الوطن العربي فإنه ال توجد إحصائيات دقيقة تختص بذلك، إال أن هناك بعض        
%( من مجتمع األطفال 20 – 15التي أشارت إلى أن هذه النسبة في الوطن العربي تزداد لتصبح )

(. وبلغت نسبة انتشار االضطراب بين تالميذ المرحلة االبتدائية في المملكة 2002بشكل عام )الزراد، 
االنتشار نظرًا الختالف (. وعمومًا ترجع أسباب تباين معدالت 2007% )الزارع، 13العربية السعودية 

. لذا يجب أن ينظر إلى (Weisler & Goodman, 2008)طبيعة العينة وأساليب التقييم بين الدراسات 
تلك النسب على أنها نسبية قائمة على افتراضات أما المسلمة أو الحقيقة هو ما أكده كل من )الزارع، 

ة في عدد من يعانون من هذا ( من وجود زيادة واضحKordon, Kahl & Wahl, 2006؛ 2007
 االضطراب بين التالميذ في المدارس. 
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وتكمن أهمية االهتمام بمشكلة قصور االنتباه وفرط الحركة في استمرارية هذا االضطراب حتى        
بثن اضطراب االنتباه وفرط  (Fisher & Barkley, 2007)مراحل تعليمية متقدمة وهذا ما أكدته دراسة 

ي مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر حتى مرحلتي المراهقة والرشد. وأشارت دراسة كل من الحركة يبدأ ف
(Tufan & Yalug, 2009; Wiita & Parish, 2008)  إلي أن أعراض هذا االضطراب تستمر لدى

% من الراشدين الذين سبق تشخيصهم في مرحلة 60-30% من المراهقين، ولدى حوالى 80 – 50
أهمية دراسة اضطراب االنتباه وفرط الحركة على ارتفاع نسبة انتشاره أو استمراريته،  الطفولة. وال تقتصر

ولكن لما يترتب عليه من آثار ومخرجات سلبية على التالميذ في جوانب متعددة، حيث أوضحت 
الدراسات أن هذا االضطراب يؤثر على مناحي النمو المختلفة النفسية والعقلية. فيظهر التالميذ ذوي 

طراب االنتباه وفرط الحركة تدنًيا واضًحا في قدرتهم على االنتباه والتركيز لفترة طويلة كما أن لديهم اض
 ,Akgün, Tufan, Yurteri & Erdoğan)قابلية عالية للتشتت ولديهم قصور في القدرة على التذكر

االنتباه وفرط  أن األطفال ذوي اضطراب (McGrath et al., 2011). وقد أسفرت نتائج دراسة (2011
 الحركة أقل من أقرانهم الذين ال يعانون من أعراض االضطراب في التشتت واالحتفاظ بالمعلومات. 

كما يعاني التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة من قصور واضح في الكفاءة        
ي تشير إلى كل . والتAcademic Competence (Demaray & Jenkins, 2011)األكاديمية 

االتجاهات والسلوكيات والمهارات التي يحتاجها التلميذ كي ينجح داخل حجرة الدراسة، وتحتوي الكفاءة 
وتشمل )القراءة،  Academic Skillsاألكاديمية على مكونين رئيسين هما: المهارات األكاديمية 

 Academic Enablersديمي (، والتمكين األكاCritical Thinkingوالرياضيات، والتفكير الناقد 
، والدافعية Engagement، والمشاركة Interpersonal Skillsويشمل )المهارات الشخصية 

Motivation ومهارات الدراسة ،Study Skills )(Demaray & Jenkins, 2011; Diperna, 

2006; DiPerna & Elliott, 2002). 
صور في المهارات األكاديمية لدى التالميذ ذوي وقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود ق       

 ,Garner, Marceaux, Mrug)اضطراب االنتباه وفرط الحركة، فتشير نتائج دراسة كل من 

Patterson & Hodgens, 2010)  إلى أن األطفال ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة يعانون من
صعوبة في إجراء العمليات الحسابية. وتتفق تلك صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة واضطراب الذاكرة و 

 ,Capano, Minden, Chen, Schachar & Ickowicz)النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل من 

إلى ارتباط قصور االنتباه وفرط الحركة بصعوبات التعلم وأن األطفال الذين يعانون من هذا  (2008
 (McGrath et al., 2011)كما أسفرت نتائج دراسة االضطراب لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات، 

 عن وجود ارتباط بين اضطراب االنتباه وعجز القراءة وصعوبات في القدرة على حل المشكالت اللفظية.
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كما كشفت نتائج الدراسات السابقة عن وجود عالقات سلبية دالة بين أعراض اضطراب االنتباه        
كاديمي والمتمثلة في المشاركة، والمهارات الشخصية، والدافعية، وفرط الحركة وعوامل التمكين األ

ومهارات الدراسة. فعلى سبيل المثال، عندما تم دراسة الفروق بين مجموعات من التالميذ ممن لديهم 
وممن ليس لديهم أعراض نقص االنتباه وفرط الحركة، أظهر التالميذ ذوي نقص االنتباه وفرط الحركة 

 ,Barkley, 1997; Junod , DuPaul, Jitendra)من المشاركة الدراسية  مستويات منخفضة

Volpe, & Cleary, 2006)،  والمهارات الشخصية(Hinshaw, Owens, Sami, & Fargeon, 

 ,Barkley, 2003; DuPaul & Stoner)، ومهارات الدراسة (Barkley, 1997)، والدافعية (2006

% من 80أظهرت النتائج أن  (Demaray & Jenkins, 2011). وفي دراسة أجراها كل من (2003
التالميذ يظهرون مشكالت في أبعاد التمكين األكاديمي المرتبطة بهذا االضطراب مما يجعلهم معرضين 

 للتحصيل األكاديمي المنخفض.
واتفقت كثير من الدراسات واألطر النظرية علي أن ما يعانيه التالميذ ذوي اضطراب االنتباه       

المصحوب بفرط الحركة ينجم عن وجود عالقة ارتباطية دالة بين أعراض اضطراب االنتباه واستراتيجيات 
إلى أن المشكلة األساسية لدى ذوي اضطراب االنتباه  (Barkley, 2004)التنظيم الذاتي. فتشير دراسة 

 ,Vitaro, Brendgen)وفرط الحركة تتمثل في اضطراب القدرة على التنظيم الذاتي. وتعزو دراسة 

Larose & Tremblay, 2005)  فرط و صعوبة توصيل المعلومات للتالميذ ذوي اضطراب االنتباه
الحركة وصعوبة اتباعهم للتعليمات إلى ضعف القدرة لديهم على التنظيم الذاتي. كما توصلت دراسة 

(Brown, 2006)  اضطراب االنتباه إلي أن عدم القدرة على التنظيم الذاتي يعد اضطرابا ضمنيا في
 ,Sandra, Marije, Swinkels)المصحوب بفرط الحركة. وباالضافة إلي ذلك أكدت دراسة كل من 

Bekker, DeNoord & Buitelaar, 2008)  أن اضطراب االنتباه وفرط الحركة هو حالة ترجع
 أعراضها إلى العجز في الوظائف ايإجرائية ذات العالقة بالتخطيط والتنظيم الذاتي.

ويتمثل التنظيم الذاتي في استخدام المتعلم لالستراتيجيات التنظيمية المختلفة في التجهيز         
والمعالجة والمراقبة وتنظيم الوقت وطلب العون األكاديمي عند الحاجة وتنظيم بيئة التعلم المكانية 

 ,Schunk & Ertmer)واالجتماعية مما يساعد المتعلم على أن يكون أكثر فاعلية في عملية تعلمه 

. لذا فإن إحدى المسلمات األساسية التي يتشاركها معظم الباحثين وتتفق عليها الدراسات السابقة (2000
(e.g. Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2006, 2007; Reid, Trout & Schartz, 

2005; Solanto et al., 2007; Wood, Murdock & Cronin, 2002) ذوي  هي أن التالميذ
اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة في حاجة إلى تطوير القدرة على تطبيق المراقبة الذاتية 
 واستراتيجيات التنظيم الذاتي وذلك لما يعانوه من ضعف في هذا الجانب ينعكس على أدائهم األكاديمي. 
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 مشكلة البحث:
 –التدريبية وايإثرائية داخل المدارس من خالل مشاركاته العديدة في البرامج -الحظ الباحث        

الشكوى المتكررة والمستمرة من معلمي الفصول بالمدارس االبتدائية من التعامل مع العدد المتزايد من 
التالميذ الذين ال يستطيعون االستقرار في مكان واحد فترة الدرس، وال ينتبهون لما يقال ويفشلون في إنهاء 

، بايإضافة إلى تشتت انتباههم أثناء الحصص الدراسية مما يؤثر على األعمال المدرسية والواجبات
تحصيلهم بشكل سلبي في المواد الدراسية المختلفة، ويحد من قدراتهم ومهاراتهم ودوافعهم للتعلم 
ومشاركتهم داخل حجرة الدراسة. ولقد دفع ذلك الباحث يإجراء مقابالت مع معلمي الفصول للتعرف على 

تظهر على تلك الفئة من التالميذ، والبحث حول أسباب التشتت وانخفاض المهارات األعراض التي 
األكاديمية لديهم. وفيما يتعلق بالتراث السيكولوجي، فقد قام الباحث باالطالع على نتائج بعض الدراسات 

تلك  والبحوث السابقة في مجال اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وقد أظهرت نتائج العديد من
الدراسات والبحوث إلى أن ما يعانيه ذوي االضطراب من تشتت في االنتباه وفي أداء المهام واتباع 
التعليمات، وانخفاض في المهارات الدراسية يرجع إلى ضعف القدرة لديهم على استخدام استراتيجيات 

 Barkley, 2004; Demaray & Jenkins, 2011; Murray, Derrick, Leder)التنظيم الذاتي 

& Holmes, 2008; Vitaro et al., 2005) . 

وبشكل عام أكدت األدبيات أن أنماط السلوك المشكل ال يمكن تغييرها إال من خالل الفرد نفسه،        
وذلك لصعوبة مراقبتها والتحكم الذاتي بشكل مستمر في السلوك في مختلف األماكن والمواقف 

(Magno, 2009) وأشار .(Kitsantas, Reiser & Doster, 2004)  إلي أن التدريب على التنظيم
الذاتي يؤدي إلى التحرك تدريجًيا من السلوكيات التي يتحكم فيها المعلم إلى تلك التي يتحكم فيها المتعلم 

 ,.Sarkis, Sarkis, Marshall & Archer)نفسه أثناء أداء المهمة. كما أوضحت دراسة كل من 

بين استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي والتحكم في السلوك. ونظًرا ألهمية  وجود عالقة موجبة (2005
التنظيم الذاتي فقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلى أهمية تدريب وتحسين استراتيجيات التنظيم 

ى االنتباه الذاتي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة لما لها من دور فعال في تحسين مستو 
. وتحسين (Reid, Trout & Schartz, 2005; Solanto et al., 2007)ومهارات األداء الوظيفي 

 & Gureasko-Moore, DuPaul)مستوى األداء األكاديمي ومهارات العمل داخل الفصل الدراسي 

White, 2006; 2007). 
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ربية التي تناولت التالميذ ذوي اضطراب وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات في البيئة الع       
( إال أن معظم هذه 2008وحسين، ؛ عمر 2011؛ عبد الرازق، 2011دة، االنتباه وفرط الحركة )زيا

الدراسات ركزت على خفض أعراض قصور االنتباه واالندفاع والنشاط الزائد لدى هؤالء التالميذ وال توجد 
تناولت تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي وقياس أثرها  – في حدود اطالع الباحث –أي دراسات عربية 

على خفض التشتت في االنتباه وأداء المهام، وتحسين الكفاءة األكاديمية لدى التالميذ ذوي اضطراب 
 االنتباه وفرط الحركة.

 مما سبق يمكن تحديد وصياغة مشكلة البحث في األسئلة اآلتية: 
يم الذاتي في تنمية أبعاد )وضع األهداف والتخطيط، التسميع، ما أثر البرنامج التدريبي للتنظ .1

المراقبة الذاتية، الضبط البيئي( لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة 
 االبتدائية؟

ما أثر البرنامج التدريبي لتنمية التنظيم الذاتي في خفض التشتت وأعراض )قصور االنتباه، وفرط  .2
 ندفاعية( لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة االبتدائية؟الحركة، واال

ما أثر البرنامج التدريبي لتنمية التنظيم الذاتي في تحسين الكفاءة األكاديمية )المهارات  .3
األكاديمية، والتمكين األكاديمي( لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة 

 ؟االبتدائية

  أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى ما يلي:       
إعداد برنامج تدريبي للتنظيم الذاتي، والكشف عن فاعليتة في تنمية أبعاد التنظيم الذاتي )وضع  .1

األهداف والتخطيط، التسميع، المراقبة الذاتية، الضبط البيئي( لدى التالميذ ذوي اضطراب 
 البتدائية.االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة ا

الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية التنظيم الذاتي في خفض التشتت وأعراض )قصور  .2
االنتباه، والنشاط الزائد، واالندفاعية( لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمرحلة 

 االبتدائية.

ي تحسين الكفاءة األكاديمية الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية التنظيم الذاتي ف .3
)المهارات األكاديمية، والتمكين األكاديمي( لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة 

 بالمرحلة االبتدائية.
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  :أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:       

راحل العمرية ( سنة وهي من أكثر الم11-9يتناول البحث التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من ) .1
التي تتزايد فيها نسب انتشار اضطراب االنتباه وفرط الحركة كما أشارت العديد من الدراسات 

 ,.Demaray & Jenkins, 2011; Polanczyk et al 2011؛ زيادة، 2007مثل )الزارع، 

2007;.) 

شتت من جانب، يعد التنظيم الذاتي طريقة تتميز بالكفاءة والفاعلية في تحسين االنتباه وخفض الت .2
وزيادة األداء األكاديمي من جانب آخر. لذا فاالهتمام بتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى 
التالميذ ذوي االضطراب تساعد كثيًرا في التغلب على العديد من االضطرابات والمشكالت لدى 

 عية المختلفة.هؤالء التالميذ، وأن يصبحوا مشاركين نشطين في المواقف التعليمية واالجتما

االهتمام بتحسين الكفاءة األكاديمية )المهارات األكاديمية، والتمكين األكاديمي( لدى التالميذ ذوي  .3
اضطراب االنتباه وفرط الحركة يساعد على زيادة التفاعل والمشاركة الفعالة للتلميذ في 

لدراسي من جانب األنشطة الصفية والالصفية من جانب، وتطوير األداء األكاديمي والنجاح ا
 ,Gureasko-Moore, DuPaul & White)آخر كما أشارت نتائج بعض الدراسات مثل 

2006; 2007). 

تزويد الميدان النفسي والتربوي ببرنامج تدريبي للتنظيم الذاتي قد يساعد في خفض التشتت  .4
دى التالميذ وأعراض قصور االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية، وتحسين الكفاءة األكاديمية ل

 ذوي االضطراب.

تثخذ  -في حدود علم الباحث  –يقدم البحث الحالي مقاييس جديدة لم تستخدم في البيئة العربية  .5
أبعاًدا غير تقليدية، حيث يعد مقياس تقييم الكفاءة األكاديمية من المقاييس الحديثة التي تنحى 

لتلميذ للنجاح األكاديمي والدراسي، لفحص كل االتجاهات والسلوكيات والمهارات التي يحتاجها ا
 كما يمكن استخدام اختبار التشتت في قياس قوة التركيز، وشرود الذهن، واالنتباه االنتقائي.

قد تسهم نتائج البحث في إعادة تنظيم المناهج الدراسية واألنشطة داخل حجرة الدراسة ومراعاة  .6
هتمام بالتالميذ ذوي اضطراب االنتباه االستراتيجيات التعليمية األكثر فعالية في إطار اال

 المصحوب بفرط الحركة.
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 مصطلحات البحث:
 Self Regulationالتنظيم الذاتي 

يشير التنظيم الذاتي إلى العملية التي يضع المتعلم من خاللها أهداف، ويخطط، ويستخدم        
يعدل سلوكه، ويتحكم في تعلمه استراتيجيات معينة لتحقيق تلك األهداف، ويوجه خبرات تعلمه، ويراقب و 

. ويعرف التنظيم الذاتي إجرائًيا بالدرجة التي (Pintritch, 2000)لتسهيل اكتساب المعلومات والمهارات 
 يحصل عليها التلميذ في مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي )من إعداد الباحث(.

  Dispersionالتشتت 

بثنه مشكلة سلوكية ناتجة ومصاحبة الضطراب قصور  التشتت (Akgün et al., 2011)يعرف        
االنتباه المصحوب بفرط الحركة. ويقاس إجرائًيا بطريقتين: الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار 
أدائي يقيس التشتت من إعداد الباحث، والدرجة الكلية التي يحصل عليها التلميذ في مقياس تقرير ذاتي 

 نتباه وفرط الحركة كما يدركه المعلم )من إعداد الباحث(. وهو مقياس اضطراب اال

 Academic Competenceالكفاءة األكاديمية 

تشير الكفاءة األكاديمية إلى كل االتجاهات والسلوكيات والمهارات التي يحتاجها التلميذ كي ينجح        
ية وتتمثل في )القراءة، في حجرة الدراسة، وتشتمل على مكونين رئيسين هما: المهارات األكاديم

والرياضيات، والتفكير الناقد(، والتمكين األكاديمي ويتمثل في )المهارات الشخصية، والمشاركة، والدافعية، 
. وتعرف إجرائًيا بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ (DiPerna & Elliott, 2002)ومهارات الدراسة( 

وقام الباحث  (DiPerna and Elliott, 2002)كل من  في مقياس تقييم الكفاءة األكاديمية من إعداد
 بتعريبه وتقنينه.

 ADHDذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة 

هم التالميذ الذين يظهرون عدم القدرة على االنتباه للمهام لفترة مناسبة من الوقت، واالندفاع في        
. وهم أيضا (Crundwell, 2005)جسمي حركي زائد أداء المهام قبل التفكير في نتائجها، ولديهم نشاط 

التالميذ الذين يحصلون على درجة كلية تقع في أو أعلى من ايإرباعي الثالث والمحسوبة من توزيع 
درجات العينة الكلية على مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة كما يدركه المعلم )من إعداد 

 الباحث(.
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 البحث:  حمددات
 :لىعالبحث الحالي  محددات قتصرتا     

 البرنامج التدريبي لتنمية التنظيم الذاتي الذي أعده الباحث. .1
تالميذ الصف الرابع والخامس بمدارس األنجال ومدارس جواثا ايإبتدائية بالمملكة العربية  .2

 السعودية.
 األدوات المستخدمة في قياس متغيرات البحث. .3

 م(.2011/2012لدراسي الثاني للعام الدراسي الفترة الزمنية لتطبيق البحث )الفصل ا .4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوالً: اضطراب االنتباه املصحوب بفرط احلركة
يعد اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة من المفاهيم الحديثة في مجال االضطرابات        

وتصف الجمعية األمريكية للطب النفسي  النفسية رغم ظهور أعراضه واالنتباه لها منذ فترة طويلة.
(American Psychiatric Association, 2000)  اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائد بمجموعة

الصفات األساسية المتمثلة في نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية والتي تحدث بشكل أكثر من 
 نفس الفئة العمرية في النمو.المعتاد في الشدة وعدد مرات الحدوث مقارنة ب

اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد بثنه ما يبديه التلميذ من سلوك  (Gomez, 2008)وقدم        
غير مناسب للمرحلة العمرية التي يمر بها من نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية. ويعرف كل من 

(Tufan & Yalug, 2009) وب بفرط الحركة بثنه متالزمة سلوكية تتسم اضطراب االنتباه المصح
بثعراض أساسية تتمثل في نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية، ويمكن لهذه األعراض أن تظهر 
مجتمعة وقد تظهر أعراض االندفاعية وفرط الحركة فقط دون نقص االنتباه لدى البعض، بينما يظهر 

الحركة لدى البعض اآلخر. وبالنظر إلى هذه التعريفات يالحظ  فقط نقص االنتباه دون االندفاعية أو فرط
أنه على الرغم من وجود اتجاهات متعددة ومداخل مختلفة في تناولها وتعريفها الضطراب االنتباه 
المصحوب بفرط الحركة، إال أن جميعها تتفق على وجود ثالثة أعراض لالضطراب هي: نقص االنتباه، 

 ة. وفرط الحركة، واالندفاعي
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 Attention Deficitنقص وقصور االنتباه 
تكمن مشكلة نقص وقصور االنتباه في قصر فترة االنتباه والتركيز وخصوًصا في حال وجود        

مؤثرات صوتية ومرئية. وقصور االنتباه لدى التلميذ ال يعني أنه ال ينتبه على االطالق ولكنه شديد التثثر 
بشكل غير طبيعي، وهذا القصور في االنتباه ينعكس على أداء التلميذ في  بالمؤثرات الداخلية والخارجية

 & Abbasi, Heidari, Mohammadi, Tabrizi, Ghaleiha)المجال األكاديمي واالجتماعي 

Akhondzadeh, 2011) ،؛ عبد 2002. وتتحدد مظاهر قصور االنتباه كما حددها كل من )الرويتع
( في: عدم التركيز على ما يقال أو استكمال الشيء حتى Akgün et al., 2011؛ 2011الرازق، 

نهايته، وصعوبة في االنتباه المستمر أثناء تنفيذ األنشطة والمهام أو اللعب، كما أنه ليست لديه القدرة 
 على أن يستمر في نشاط واحد، وسريع وكثير النسيان في نشاطاته اليومية.

 Hyperactivityفرط احلركة 
لحركة الزائدة من أكثر األنماط السلوكية وضوًحا لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط تعد ا       

 (Capano et al., 2008)الحركة، حيث يوصفون بثن لديهم نشاًطا وحركة زائدة ليس لها هدف. ويشير 

ير، إلي أن فرط الحركة هو نمط سلوكي يتضمن نقًصا في السلوك، والميل نحو االستجابة دون تفك 
 Garner et)والحركة الزائدة غير المنظمة. وتتحدد مظاهر فرط الحركة لدى التلميذ كما حددها كل من 

al., 2010)  ودائم تحريكه يديه وقدميه أثناء الجلوسفي صعوبة جلوسه في مكان واحد لفترة طويلة، و ،
 التحدث مع من حوله داخل الفصل، ويكون في حركة مستمرة فال يكل أو يتوقف.

  Impulsivityاالندفاعية 
االندفاعية بثنها نمط سلوكي يتضمن سرعة االستجابة وعدم  (Akgün et al., 2011)يعرف        

وتشير القدرة على التحكم بالذات، والتسرع في السلوك وردود األفعال، واتخاذ القرارات دون تفكير. 
(. 19، 2001)سيسالم،  ركة وتشتت االنتباهالدراسات إلى أن السلوك االندفاعي دائمًا يصاحب فرط الح

 ,.Garner et al؛ 2011وتتحدد مظاهر قصور االنتباه لدى التلميذ كما حددها كل من )عبد الرازق، 

( في التصرف قبل التفكير، واالنتقال السريع من نشاط إلى آخر، وعدم القدرة على التثني والتفكير 2010
 طائهم السابقة. قبل ايإجابة، وعدم االستفادة من أخ

 ,.e.g)وبمراجعة نتائج الدراسات السابقة في مجال اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة        

Murray et al., 2008; Reid, Trout & Schartz, 2005; Zimmerman, 2000)  تشير
الوظائف  الدراسات إلى أن اضطراب االنتباه وفرط الحركة هو اضطراب ترجع أعراضه إلى العجز في
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التنفيذية والتي يقصد بها القدرة على اتخاذ القرار والتخطيط للخطوات التي تساعد على التحكم في السلوك 
ومراقبة الذات والتقييم الذاتي للسلوك، أى أن أعراض نقص االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية ما هي إال 

 e.g. Farajollahi)عديد من السلوكيين والتربويين نتاج خلل في التنظيم الذاتي لدى التالميذ. لذا يؤكد ال

& Moenikia, 2010; Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2006; Hinshaw, Owens, 

Sami &Fargeon, 2005)  على ضرورة ايإفادة من تقوية استراتيجيات التنظيم الذاتي للحد من
 ليه.أعراض اضطراب االنتباه وفرط الحركة والمخرجات المترتبة ع

 ثانيًا: التنظيم الذاتي
تشير المناقشات في أدبيات البحث في التربية وعلم النفس والتربية الخاصة إلى أهمية التنظيم        

أن هناك زيادة في االهتمام بالتنظيم الذاتي كاستجابة لما دعت  (Steffens, 2006)الذاتي. فقد ذكر 
 ,Vrugt & Oort)تمركز حول المتعلم. وأضاف كل من إليه البحوث التربوية بجعل المنهج والتعلم م

بثن التنظيم الذاتي يمثل أحد األهداف التربوية التي تعمل على تحسين التعلم حيث يكون المتعلم  (2008
 فعااًل واختيارًيا ومتحماًل مسئولية تعلمه.

( 2006وصف )رشوان، وقد تعددت التعريفات التي قدمت من قبل الباحثين للتنظيم الذاتي. فقد        
التنظيم الذاتي بثنه عملية بناءة نشطة يقوم فيها المتعلم بوضع األهداف ثم تخطيط وتوجيه وتنظيم 
وضبط معارفه ودافعيته وسلوكياته والسياق الذي يتم فيه التعلم من أجل تحقيق تلك األهداف. ويعرف 

(Bembenutty, 2006)  من خاللها المتعلم أهدافه، ويراقب التنظيم الذاتي بثنه العملية التي يضع
أن السلوك المنظم ذاتيًا هو  (Dresel & Haugwitz, 2008)تعلمه، وينظمه، ويتحكم فيه. ويضيف 

السلوك الذي يتسم بمستوى عاٍل من الضبط الذاتي الواعي، والذي يتضمن التحكم في األفعال والمعتقدات 
( 2011حسانين، )ا في حياة أصحاب هذا السلوك. أما والمقاصد والرغبات ويؤدي التخطيط دوًرا رئيسيً 

فتعرف التنظيم الذاتي بثنه العمليات التي يقوم فيها التالميذ بالمشاركة الفعالة والتخطيط المقصود وبذل 
الجهد مدفوعين برغبتهم الذاتية في استخدام مهارات واستراتيجيات تعلم منظمة ومحددة معرفية وما وراء 

 ية بغية تحقيق أهدافهم األكاديمية.معرفية وانفعال

وفي ضوء التعريفات السابقة تبنت الدراسة الحالية تعريًفا إجرائًيا للتنظيم الذاتي يتمثل في أنه        
الطرق واألساليب الموجهة ذاتيًا التي يستخدمها التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة لتسهيل 

تتمثل هذه الطرق في وضع األهداف والتخطيط، والتسميع، والمراقبة قيامهم بثداء المهام واألنشطة و 
 الذاتية، والضبط البيئي.
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 اسرتاتيجيات التنظيم الذاتي:
ينظر العديد من الباحثين إلى استراتيجيات التنظيم الذاتي على أنها أساس تفعيل عملية التعلم        

(e.g. Vrugt & Oort, 2008; Zimmerman & Kitsantas, 2005) فهي تمثل مجموعة من .
السلوكيات أو الخطوات التي يستخدمها المتعلم لكى تساعده في اكتساب المعلومات الجديدة وتخزينها 

 واسترجاعها. 

ونظًرا ألهمية استراتيجيات التنظيم الذاتي، فقد تزايد عدد تصنيفاتها في البحوث والدراسات        
( 14إلى ) (Zimmerman & Martinez-Pons, 1988)السابقة، حيث توصلت دراسة كل من 

استراتيجية للتنظيم الذاتي والتي يستخدمها التالميذ لتنظيم تعلمهم في البيئات التعليمية المختلفة وهي 
)التقويم الذاتي، التنظيم والتحويل، وضع األهداف والتخطيط لها، البحث عن المعلومات، االحتفاظ 

لبيئة، مراقبة الذات، التسميع والتذكير، التماس العون من األقران، التماس بالسجالت والمراقبة، بنية ا
العون من المعلمين، التماس العون من الراشدين، مراجعة المذكرات، مراجعة االختبارات، مراجعة الكتب 

بإعادة تقسيم االستراتيجيات التي وضعها  (Pape & Wang, 2003)المقررة(. وقامت دراسة كل من 
في تصنيف جديد، حيث تم جمع استراتيجيات طلب  (Zimmerman and Martinez-Pons) كل من

المساعدة وهي )التماس العون من األقران، التماس العون من المعلمين، التماس العون من الراشدين( في 
اجعة استراتيجية واحدة تحت مسمى استراتيجية طلب المساعدة االجتماعية، كما تم جمع استراتيجيات المر 

وهي )مراجعة المذكرات، مراجعة االختبارات، مراجعة الكتب المقررة( في استراتيجية واحدة تحت مسمى 
( استراتيجية للتنظيم الذاتي. 11استراتيجية مراجعة السجالت، وأصبح التصنيف الجديد يتكون من )

سة للتنظيم وجود ثالثة تقسيمات رئي (Warr & Downing, 2000)وأظهرت نتائج دراسة كل من 
الذاتي وهي: استراتيجيات التعلم المعرفية وتتضمن )التسميع، والتنظيم، والتوسيع(، واستراتيجيات التعلم 
السلوكية وتشمل )البحث عن مساعدة اآلخرين، والبحث عن المساعدة من المادة المكتوبة، والتطبيقات 

فعالي، وضبط الدافعية، ومعالجة او مراقبة العملية(، واستراتيجيات تنظيم الذات وتتكون من )الضبط االن
للتنظيم الذاتي بثنه بنية مكونة من العديد من  (Pintrich, 2000)الفهم(. ومن خالل وصف دراسة 

العوامل المعرفية، وما وراء المعرفية، والدافعية، واالجتماعية المؤثرة على تعلم الفرد وقدرته على تحقيق 
( استراتيجيات رئيسة هي: االستراتيجيات المعرفية وتشمل 3الدراسة )أهدافه التعليمية، فلقد حددت 

)التسميع، والتوسيع وايإسهاب، والتنظيم(، واالستراتيجيات ماوراء المعرفية وتشمل )وضع األهداف 
والتخطيط لها، المراقبة الذاتية، وتقييم الذات(، واستراتيجية إعادة المصادر وتشمل )البحث عن 

 ب المساعدة األكاديمية، وتنظيم الوقت، وضبط الجهد، واستعراض السجالت(.المعلومات، وطل
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وفي ضوء العرض السابق الستراتيجيات التنظيم الذاتي تبنى الباحث في الدراسة الحالية تقسيم        
حيث إنها تضمنت كل التقسيمات التي قام بها  (Pintrich, 2000)استراتيجيات التنظيم الذاتي لـ 

ن اآلخرون، واهتمامها بالمجال البيئي وتوضيح الكيفية التي يستطيع المتعلم من خاللها تعديل الباحثو 
 Pintrich. وقد ركز الباحث على أربعة استراتيجيات تمثل األبعاد المختلفة لتصنيف وتغيير بيئته

ع األهداف وضلمالئمتها للتالميذ ذوي اضطراب النشاط الزائد من تالميذ المرحلة االبتدائية وهي: 
 والتخطيط، والتسميع، المراقبة الذاتية، الضبط البيئي. 

 :التنظيم الذاتي واضطراب االنتباه املصحوب بفرط احلركة
إن أحد األهداف الرئيسة لتقديم البرامج التدريبية والعالجية للتالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط        

ي الذي يعني أن يظهر التلميذ سلوكيات اجتماعية ومستوى الحركة هو تمكين هذه الفئة من التحكم الذات
 باالستقاللية.أداء أكاديمي مالئم للمرحلة العمرية التي يمر بها وبطريق تتميز 

استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى  لذلك تؤكد العديد من الدراسات والبحوث على أهمية تنمية       
 & Stevenson)فرط الحركة. فقد استهدفت دراسة كل من التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب ب

Mckavagh, 2002)  التعرف على فعالية التدريب على الوظائف التنفيذية في عالج اضطراب نقص
( أسبوًعا للتدريب على بعض 12االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وقد تم تطبيق برنامج استغرق )

ط، والتنظيم، وأسفرت نتائج الدراسة عن تحسن واضح في خفض االستراتيجيات مثل إدارة الوقت، والتخطي
إلى تقييم  (DuPaul & Stoner, 2003)حدة أعراض نقص االنتباه وفرط الحركة. وهدفت دراسة 

( من الطالب ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالصف 7استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى )
شكالت داخل الفصل مثل إحضار أدواتهم إلى حجرة الدراسة، وتم األول المتوسط ممن يعانون من م

استخدام قوائم لتحديد مدى إكمال الطالب للخطوات عند أداء المهام، وأشارت النتائج إلى أن الطالب 
 & Gureasko-Moore, DuPaul)%. وفي دراسة كل من 100يقومون بإكمال الخطوات بنسبة 

White, 2006)  من فاعلية التدريب على استراتيجيات التنظيم الذاتي في تعزيز والتي هدفت للتحقق
( طالب 3السلوك المالئم واالستعداد للعمل داخل حجرة الدراسة، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من )
 بالمرحلة الثانوية، وأشارت النتائج إلى تحسن مستوى الطالب في مهارات العمل داخل الفصل.

 & Wood, Murdock)ر التنظيم الذاتي فى األداء األكاديمي أجرى كل من وللتعرف على أث       

Cronin, 2006)  دراسة للتحقق من فاعلية التدريب على استراتيجية المراقبة الذاتية في تحسين األداء
( 4األكاديمي لدى الطالب ذوي اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وطبقت الدراسة على )

حلة المتوسطة، وأسفرت نتائج الدراسة عن تحسن مستوى األداء األكاديمي، كما أسفرت نتائج طالب بالمر 
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-Gureasko)الدراسة التتبعية أيًضا عن بقاء أثر التدريب حتى السنة التالية. وأسفرت دراسة كل من 

Moore, DuPaul & White, 2007) لذاتي والتي هدفت إلى التحقق من فاعلية استراتيجيات التنظيم ا
في تحسين أداء الواجب المنزلي والمهارات الصفية لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة، 

سنة، عن تحسن مستوى  12إلى  11( تالميذ تتراوح أعمارهم ما بين 6والتي أجريت على عينة قوامها )
إلى مقارنة الحديث  (Corkum et al., 2008)األداء األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة. وهدفت دراسة 

الذاتي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة ومن ليس لديهم اضطراب أثناء أداء 
( 32مهام تتطلب تركيز االنتباه وعدم االندفاع في سلوكيات غير مرغوب فيها، وأجريت الدراسة على )

سنة،  11إلى  6ضطراب( وتتراوح أعمارهم من ممن ليس لديهم ا 16ممن لديهم اضطراب،  16تلميًذا )
سواء كان له عالقة بالمهمة  –وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ذوي االضطراب يمارسون الحديث الذاتي 

 (Solanto et al., 2007)أكثر من الطالب العاديين. وفي دراسة قام بها  –المكلفين بثدائها أم ال 
ئم على مبادىء العالج المعرفي السلوكي باستخدام استراتيجيات هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج قا

دارة الوقت لخفض أعراض اضطراب االنتباه  ما وراء المعرفة متضمنة استراتيجيات التنظيم والتخطيط وا 
( طالب بالمرحلة الثانوية، وأسفرت النتائج عن تحسن مستوى 3وفرط الحركة لدى عينة مكونة من )

 داء الوظيفي لدى الطالب. االنتباه ومهارات األ

وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكن القول بثن المصاعب االجتماعية واألكاديمية المستمرة        
للتالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة يمكن وضعها تحت السيطرة من خالل وضع 

ي والتي تساعد على زيادة التركيز وتحسين الكفاءة البرامج المتسقة والمتوافقة والقائمة على التنظيم الذات
 األكاديمية لدى المتعلمين.

 ثالثًا: الكفاءة األكادميية
أن الكفاءة األكاديمية التي يمتلكها الطالب  (DiPerna & Elliott, 2000)افترض كل من        

المهارات الدراسية داخل حجرة الدراسة يجب أن تتضمن اتجاهات وسلوكيات متعددة وال تقتصر على 
فقط. ويمكن تقسيم المهارات، واالتجاهات، والسلوكيات التي تسهم في الكفاءة األكاديمية إلى فئتين 
رئيستين هما: المهارات األكاديمية، والتمكين األكاديمي. وتشير المهارات األكاديمية إلى المهارات 

والتفكير الناقد(، والتي تمثل مخرجات تربوية أولية المعرفية األساسية والمعقدة وهي )الرياضيات، والقراءة، 
ومحور التعليم في مراحل التعليم العام. بينما تشير عوامل التمكين األكاديمي إلى اتجاهات وسلوكيات 

 الطالب التي تقيس مشاركتهم في عملية التعليم داخل الفصل. 
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إلى أربعة عوامل  (DiPerna, Volpe & Elliott, 2002)وقد توصلت نتائج دراسة كل من        
للتمكين األكاديمي هي: المهارات االجتماعية، مهارات االستذكار، والدافعية، والمشاركة. وقد أشار 

(DiPerna, 2006)  إلى أنه من عيوب الدراسات السابقة التي أجريت على العوامل األربعة أنها تناولت
التحصيل الدراسي بشكل فردي. وبناء على تلك تثثير كل عامل من عوامل التمكين األكاديمي على 

بتصحيح ذلك عن طريق تقديم نموذج  (DiPerna, Volpe & Elliott, 2002)النتائج قام كل من 
للعالقات بين نوعية التعليم داخل الفصل، والمهارات األكاديمية، والتمكين األكاديمي، والتحصيل 

 (.1األكاديمي، كما هو موضح بالشكل )

 
النموذج االفتراضي للعالقة بين نوعية التعليم، والمهارات األكاديمية، والتمكين  (1شكل )

 األكاديمي، والتحصيل األكاديمي

ويشير النموذج إلى أن نوعية التعليم داخل الفصل تؤثر بشكل مباشر على نمو المهارات        
أو إعاقة أثر التعليم، بايإضافة إلى ذلك األكاديمية للمتعلمين، وأن عوامل التمكين األكاديمي تقوم بتعزيز 

تؤثر فاعلية التعليم على  قدرة المتعلمين في توظيف عوامل التمكين األكاديمي داخل الفصل، ويتضمن 
هذا النموذج البسيط نسبًيا بعض التضمينات الكامنة المهمة التي تفيد في عملية التقويم وبرامج التدخل 

بالمدارس. فعلى وجه خاص، يعطي النموذج دوًرا كبيًرا لعوامل التمكين والمعالجة والتدريب التي تقدم 
األكاديمي في تيسير التعليم داخل الفصل وبالتالي يجب اعتبارها جزًءا من التقويم الشامل وخطط التداخل 
المقدمة في المدرسة للطالب الذين يعانون من اضطراب االنتباه وفرط الحركة. ويشير هذا النموذج أيضا 
إلى أن التعليم الذي يركز على المحتوى والمهارات فقط قد ال يكون كافيا لتحقيق التغيرات ايإيجابية 

. وسيتم فيما يلي عرض لعوامل (Demaray & Jenkins, 2011)المرغوبة في النتائج الدراسية 
 ة.التمكين األكاديمي وهي: الدافعية، المشاركة، مهارات االستذكار، والمهارات االجتماعي
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 الدافعية:
واحدة من النظريات األساسية التي  Achievement Goal Theoryتعد نظرية إنجاز الهدف        
عليها أبحاث الدافعية الداخلية والخارجية. وتفترض هذه النظرية أن هناك نوعان من أهداف التعلم:  تركز

علم إلى تقييم قدرته الشخصية . وتدفع أهداف األداء المتMasteryوايإتقان  Performanceاألداء 
وقيمته الذاتية بناء على جودة أدائه الشخصي مقارنة بجودة أداء اآلخرين، بينما تدفع أهداف ايإتقان 
تقان المفاهيم،  المتعلم إلى تقييم قدرته الشخصية وقيمته الذاتية بناء على زيادة مستواه في الفهم، وا 

. وتبين الدراسات التجريبية (Linnenbrink & Pintrich, 2002)وتحسن أدائه مقارنة بثدائه السابق 
التي أجريت في هذا الصدد أن أهداف ايإتقان ترتبط ايجابيا بالمشاركة، ومهارات االستذكار، والتحصيل. 
كما تشير الدالئل أيضا إلى أن األهداف المتوجهة نحو األداء ترتبط إيجابًيا بالتحصيل؛ ومع ذلك فإنها ال 

 ,DiPerna, 2006; Linnenbrink & Pintrich)يادة المشاركة أو مهارات االستذكار تؤدي إلي ز 

2002). 

 املشاركة:
تشير المشاركة إلى التفاعل النشط للمتعلم في عملية التعليم داخل الفصل، وتتضمن بعض        

األسئلة، وايإجابة السلوكيات مثل الكتابة، والمشاركة في المهمات واألنشطة، والقراءة بصوت عال، وطرح 
. وقد نشث مكون المشاركة من األبحاث التي أجريت على (Junod et al., 2006)على أسئلة اآلخرين 

مهارات النجاح الدراسي، ووقت التعلم الدراسي، واالستجابة الدراسية. ففي دراسة كل من 
(Greenwood, Horton & Utley, 2002)  داخل الفصل الذين قاموا بفحص سلوكيات معينة تقع

وعالقتها بالتحصيل في مجاالت محددة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة بين سلوكيات 
التطوع والحضور والمشاركة داخل الفصل والتحصيل في كل من القراءة والرياضيات. وقامت دراسة 

(DiPerna, 2006)  من السلوكيات بالتوسع في هذا النوع من البحث وقامت بتحديد ثالثة أنواع
)االستجابة الدراسية، االستجابة المرتبطة بإدارة المهمة، والسلوكيات غير الالئقة( بناء على اتجاه العالقة 
بينها وبين التحصيل، وأشارت نتائج الدراسة إلى إرتباط السلوكيات المميزة لالستجابة الدراسية )وتتضمن 

ًيا بالتحصيل، بينما وجود عالقة سلبية بين السلوكيات غير المشاركة في القراءة والكتابة( ارتباًطا إيجاب
 الالئقة )وتتضمن السلوكيات الخارجة عن المهمة مثل النظر في أرجاء الفصل( والتحصيل.
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 مهارات االستذكار:
تتضمن مهارات االستذكار العديد من المهارات والعمليات المعرفية التي تساعد المتعلمين على        

 & Gettinger)لمعلومات الجديدة بشكل فعال ومؤثر. وعلى األخص، أشار كل من اكتساب ا

Seibert, 2002)  إلى أن االستذكار يختلف عن غيره من أشكال التعلم األخرى، كالتعليم الموجه من
( يعد االستذكار الفعال مهارة، ويتطلب إتقان هذه المهارة من معظم 1قبل المعلم، في ثالث أوجه هي: )

( يعد االستذكار نشاطا مقصودا وليس تعلًما 2تعلمين أن يقوموا بالتدريب والمران على هذه المهارة. )الم
( يعد التنظيم 3غير مقصود، وعلى هذا يتطلب االستذكار الفعال أن يمتلك المتعلم الدافعية للدراسة. )

بيئة التعلم الرسمي. أى أن الذاتي ضرورًيا لتيسير كل من اكتساب وتطبيق مهارات استذكار معينة خارج 
الطالب ذوي مهارات االستذكار المرتفعة هم متعلمون نشطاء يقومون بالمبادرة وتحمل مسؤولية تيسير 

 اكتسابهم للمعرفة والمهارات.

 :املهارات االجتماعية
اآلخرين تعّرف المهارات االجتماعية بثنها السلوكيات المتعلمة التي تمكن المتعلم من التفاعل مع        

بثساليب تعمل على إظهار االستجابات ايإيجابية وتساعد في تجنب االستجابات السلبية، ومن أمثلة هذه 
المهارات: المشاركة، وتقديم المساعدة، والمبادرة بالتواصل مع اآلخرين، وطلب المساعدة من شخص 

ين المهارات االجتماعية واألداء آخر، ومجاملة اآلخرين. وقد أشار العديد من الباحثين الى وجود عالقة ب
. فقد أظهرت الدراسات وجود فروق في األداء االجتماعي بين (DiPerna & Elliott, 2000)الدراسي 

الطالب ذوي صعوبات التعلم والطالب العاديين، وأيضًا وجود فروق في المهارات االجتماعية بين 
طالب الذين ليس لديهم صعوبات تعلم الطالب ذوي المستويات المنخفضة من صعوبات التعلم وال

(Gettinger & Seibert, 2002) وأضافت دراسة كل من .(Malecki & Elliott, 2002)  أن
المهارات االجتماعية تعد مؤشًرا دااًل على الكفاءة األكاديمية، وأن الكفاءة األكاديمية تعد بدورها مؤشًرا 

ر تحصيلي مقنن، كما أوضحت نتائج هذه الدراسات أن دااًل على التحصيل الذي تم قياسه بواسطة اختبا
المهارات االجتماعية تعد من عوامل التمكين األكاديمي األساسية ويجب أن تؤخذ في االعتبار عند تقديم 

 المساعدة للطالب الذين يعانون من صعوبات دراسية.

الثة: استراتيجيات التنظيم الذاتي، ومن هنا تبدو األهمية النظرية والتطبيقية لدراسة المتغيرات الث       
والتشتت، والكفاءة األكاديمية )المهارات األكاديمية، والتمكين األكاديمي( لدى التالميذ ذوي اضطراب 
االنتباه المصحوب بفرط الحركة. فاضطراب االنتباه وفرط الحركة قد يكون نتاج للخلل والعجز في التنظيم 

عل أعراض نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية وضعف التنظيم الذاتي، وأن التشتت هو محصلة تفا
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الذاتي، وهذا بدوره يؤثر بشكل سلبي على المهارات األكاديمية والتمكين األكاديمي لدى التالميذ، ولذا فإنه 
التشتت  يقلإذا تم تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى التالميذ ذوي االضطراب فمن المحتمل أن 

 عراض نقص االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية وتتحسن الكفاءة األكاديمية لديهم.وأ

في ضوء مشكلة البحث وأهدافه ونتائج الدراسات السابقة صيغت فروض البحث  فروض البحث:
 كالتالي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التنظيم  .1
 لقياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.الذاتي في ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  .2
 في التنظيم الذاتي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

ة في التشتت، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبي .3
وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة واالندفاعية( والدرجة الكلية في القياسين القبلي والبعدي 

 البعدي.القياس لصالح 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  .4
دفاعية( والدرجة الكلية في القياس في التشتت، وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالن

 التجريبية.المجموعة البعدي لصالح 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في الكفاءة  .5
 األكاديمية في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.

يذ المجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالم .6
 في الكفاءة األكاديمية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 إجراءات البحث:

، وتصميم المجموعتين Quasi Experimentalاستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي  :منهج البحث
ف إلى بحث أثر متغير تجريبي )المتغير )التجريبية والضابطة( ذواتي القياس القبلي والبعدي. والذي يهد

المستقل( وهو البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي على المتغيرات التابعة والتي تتمثل في التشتت، وأعراض 
)نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية(، والكفاءة األكاديمية لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه 

 المصحوب بفرط الحركة.
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( تلميًذا من التالميذ العاديين ذوي اضطراب 42تكونت عينة البحث األساسية من ) :لبحثعينة ا
االنتباه المصحوب بفرط الحركة بالصفين الرابع والخامس االبتدائي، ولقد تم اشتقاق هذه العينة من عينة 

عربية السعودية وهما: ( تلميًذا من مدرستين للتعليم االبتدائي بمدينة االحساء بالمملكة ال398كلية بلغت )
( تلميًذا، ومدرسة جواثا 186مدرسة االنجال االبتدائية للبنين وعدد تالميذ الصفين الرابع والخامس بها )

( شهرًا، 138إلى  102( تلميذًا. وقد تراوحت أعمار التالميذ )من 112االبتدائية للبنين وعدد تالميذها )
( شهر. وقد تم اختيار عينة 9.18بإنحراف معياري ) ( شهر،116.38وقد بلغ متوسط العمر الزمني )

البحث من خالل عدة خطوات بعد تطبيق سلسلة من االختبارات والمقاييس المستخدمة في مجال 
تشخيص التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة وذلك في ضوء المحكات العالمية 

 لتشخيص هؤالء التالميذ.
 بحث:خطوات اختيار عينة ال

التقى الباحث بمعلمي الصفين الرابع والخامس األكثر احتكاًكا بالتالميذ )أن يكون المعلم قام  .1
بالتدريس للتلميذ فصل دراسي كامل على األقل ويفضل من يدرس أكثر من مادة دراسية(، 
ووضح لهم الباحث موضوع وهدف البحث وكيفية االستجابة على المقاييس المستخدمة في 

قام الباحث بتطبيق مقياس أعراض اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة كما  البحث. ثم
( تلميًذا، وتم اختيار التالميذ الذين تزيد درجاتهم 398يدركه المعلم )من إعداد الباحث( على )

( درجة حسب معايير األداء على المقياس وكان عدد التالميذ الناتج من هذه الخطوة 70عن )
 ( تلميًذا.346من مدارس جواثا( وتم استبعاد ) 19من مدارس األنجال، و 33( تلميًذا )52)

قام الباحث بمساعدة إدارة المدرسة في تطبيق مقياس أعراض اضطراب االنتباه المصحوب بفرط  .2
( تلميًذا وتم اختيار التالميذ الذين 52الحركة كما يدركه الوالدان )من إعداد الباحث( على )

( درجة حسب معايير األداء على المقياس، وقد أسفرت هذه الخطوة عن 68تزيد درجاتهم عن )
 ( تالميذ.3بمدارس جواثا(، واستبعاد ) 18بمدارس األنجال، و 31( تلميًذا )49)

تلميذ( للتثكد من خلو العينة من أية أمراض  49االطالع على السجل الصحي للتالميذ )تم  .3
التالميذ الذين يعانون من إعاقات بصرية أو  عضوية أو اضطرابات عصبية، وقد تم استبعاد

 بجواثا(. 18باألنجال، و 29( تلميذًا )47( تلميذ لتصبح العينة )2سمعية وبلغ عددهم )

لقياس الذكاء )ترجمة وتقنين أبو  Ravenقام الباحث بتطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة لـ  .4
( 90لى نسبة ذكاء تزيد عن )(، وتم حصر التالميذ الذين حصلوا ع1979حطب وآخرون، 

درجة واستبعاد التالميذ الذين حصلوا على نسبة أقل من ذلك باعتبارهم دون المتوسط طبقًا 
بمدارس  26( تلميًذا )42لمعايير اختبار الذكاء المستخدم. وقد أسفرت تلك الخطوة عن )
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ة، وبذلك تكون نسبة بمدارس جواثا(. ويمثل هؤالء التالميذ عينة البحث األساسي 16األنجال، و
التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة إلى مجتمع التالميذ في البحث الحالي 

 %(.55,10حوالى )

قام الباحث بتطبيق مقياس التنظيم الذاتي، واختبار التشتت، ومقياسي أعراض اضطراب االنتباه  .5
 مقياس تقييم الكفاءة األكاديمية.فرط الحركة كما يدركه المعلم وكما يدركه الوالدان، و و 

قام الباحث بتقسيم التالميذ بطريقة عشوائية إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة( كل مجموعة  .6
( تلميذًا، وتم أخذ موافقة أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية على أن يكون 21مكونة من )

ث بمجانسة أفراد المجموعتين البرنامج التدريبي مسائي في مدرسة األنجال. ثم قام الباح
التجريبية والضابطة في المتغيرات الدخيلة مثل العمر الزمني والذكاء ومتغيرات البحث 

 األساسية، والجدول التالي يوضح النتائج.

 نتائج مجانسة أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية (1جدول )

االنحراف  المتوسط ن المجموعة المتغير
 المعياري

درجة 
 حريةال

قيمة 
مستوى  قيمة "ت" "ف" 

 الداللة

 بالشهورالزمني العمر 
 9.45 115.76 21 الضابطة

 غير دالة 0.67 0.52 40
 9.08 117.00 21 التجريبية

 نسبة الذكاء العام
 4.10 105.05 21 الضابطة

 غير دالة 0.65 0.58 40
 4.50 104.19 21 التجريبية

 التنظيم الذاتي
 5.06 76.95 21 الضابطة

 غيردالة 0.35 0.17 40
 4.50 76.43 21 التجريبية

 التشتت
 1.83 19.48 21 الضابطة

 غيردالة 0.39 0.74 40
 2.10 18.90 21 التجريبية

أعراض اضطراب 
 االنتباه وفرط الحركة

 6.59 87.38 21 الضابطة
 غير دالة 0.93 0.01 40

 6.63 87.62 21 التجريبية

 لكفاءة األكاديميةا
 7.72 135.48 21 الضابطة

 غيردالة 0.34 3.57 40
 9.61 134.57 21 التجريبية

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية        
جموعتين في والضابطة حيث كانت قيم "ف"، وقيم "ت" غير دالة إحصائًيا وهذا يدل على تكافؤ الم

العام، والتنظيم الذاتي، والتشتت، وأعراض اضطراب االنتباه المصحوب  متغيرات العمر الزمني، والذكاء
 بفرط الحركة، والكفاءة األكاديمية.
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 أدوات البحث:
 أوالً: أدوات تشخيص عينة البحث

 . مقياس اضطراب االنتباه املصحوب بفرط احلركة )من إعداد الباحث(: 1
دف المقياس الحالي إلى تشخيص اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة لدى تالميذ يه       

المرحلة االبتدائية. وقد أعد الباحث المقياس الحالي من خالل االستفادة من بعض األطر واألدبيات 
الحركة النظرية والدراسات السابقة التي تناولت خصائص التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط 

(، وكذلك Angello  et al., 2003; Berlin et al., 2004; Gomez, 2008؛ 2007مثل )الزارع، 
باالستفادة من بعض األدوات والمقاييس مثل قائمة تقدير سلوك نقص االنتباه وفرط الحركة التي تضمنها 

ومقياس ، (American Psychiatric Association, 2000)الدليل التشخيصي الرابع المعدل 
 ,Rowland, Umback & Catoe)تشخيص اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة إعداد 

(، ومقياس قصور 2011، ومقياس اضطراب فرط الحركة المرتبط بقصور االنتباه إعداد )زيادة، (2001
ين من (. وبناء على ذلك قام الباحث بإعداد صورت2011االنتباه وفرط الحركة إعداد )عبد الرزاق، 

 مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة إحداهما للمعلم واآلخر للوالدين.
 (:1ملحق–كما يدركه المعلم )إعداد الباحث مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة . أ

( مفردة كلها ذات اتجاه سلبي وذلك لتسهيل عملية 35يتكون المقياس في صورته النهائية من )       
حيح، موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة هي: نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية، ويجيب على التص

هذا المقياس معلم الحظ التلميذ فترة زمنية كافية )على األقل فصل دراسي كامل( وتتم االستجابة على 
ت وهي )مطلقًا، كل مفردة من خالل اختيار احدى استجابات المقياس المتدرج والمكون من أربع تقديرا

( لكل تقدير على 3، 2، 1بقدر محدود، بقدر كبير، بقدر كبير جدًا(، وتعطى الدرجات )صفر، 
 ( درجة.105التوالي، وبذلك تكون أقل درجة على المقياس هي )صفر( وأعلى درجة هي )

 الكفاءة السيكومرتية للمقياس:
 الصدق: 

ه األولية على خمسة من أعضاء هيئة قام الباحث بعرض المقياس في صورت :صدق احملكمني
التدريس والباحثين المتخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس التربوي للحكم على مدى صالحية 
المقياس لفئة التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وقام الباحث بإجراء 

عادة صياغة المفردات، وقد تراوحت نسب اتفاق ا لمحكمين على صالحية المقياس بين التعديالت وا 
 % وذلك يشير إلى الصدق الظاهري للمقياس.100 – 80
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قام الباحث بحساب الصدق التالزمي لمقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط  الصدق التالزمي:
وترجمة  (Gilliam, 1995)الحركة مع مقياس اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة من إعداد 

( من تالميذ الصفين الرابع والخامس 64( بعد تطبيقهما على عينة )2011ي، وتقنين البحير 
االبتدائي، وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بين أبعاد )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية( 

( على التوالي وجميع قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى 0.74، 0.79،  0.72للمقياسين )
 شير إلى صدق المقياس الحالي.( مما ي0.01)

( تلميًذا بطريقتين هما: طريقة إعادة 64قام الباحث بحساب ثبات المقياس على درجات ): الثبات
( يوم بين التطبيقين األول والثاني حيث بلغت قيم معامالت 23التطبيق وذلك بفاصل زمني قدره )
( 0.86( لبعد فرط الحركة، و)0.81و) ( لبعد نقص االنتباه،0.83االرتباط بين درجات التطبيقين )

( للدرجة الكلية. وباستخدام طريقة ألفا كرونباخ بلغت قيم معامالت ألفا 0.88لبعد االندفاعية، و)
( 0.81( لبعد االندفاعية، و)0.79( لبعد فرط الحركة، و)0.75( لبعد نقص االنتباه، و)0.76)

 ر إلى ثبات المقياس.للدرجة الكلية، وجميع معامالت الثبات مرتفعة وتشي
–كما يدركه الوالدان )إعداد الباحث مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة . ب

 (:2ملحق

( مفردة كلها ذات اتجاه سلبي وذلك لتسهيل عملية 34يتكون المقياس في صورته النهائية من )       
حركة، واالندفاعية، ويجيب على التصحيح، موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة هي: نقص االنتباه، وفرط ال

هذا المقياس أحد الوالدين األكثر احتكاًكا بالتلميذ، وتتم االستجابة على كل مفردة من خالل اختيار احدى 
استجابات المقياس المتدرج والمكون من أربع تقديرات وهي )مطلقًا، بقدر محدود، بقدر كبير، بقدر كبير 

( لكل تقدير على التوالي، وبذلك تكون أقل درجة على المقياس 3، 2، 1جًدا(، وتعطى الدرجات )صفر، 
 ( درجة.102هي )صفر( وأعلى درجة هي )

 الكفاءة السيكومرتية للمقياس:
 الصدق:

قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية على خمسة من المحكمين للحكم  :صدق احملكمني
اب االنتباه المصحوب بفرط الحركة كما على مدى صالحية المقياس لفئة التالميذ ذوي اضطر 

يدركها الوالدان، وقد جاءت معظم المالحظات حول التركيز على المفردات التي تقيس السمات 
عادة صياغة المفردات، وقد تراوحت  التي تظهر داخل المنزل، وقام الباحث بإجراء التعديالت وا 

% وذلك يشير إلى الصدق 100 – 80نسب اتفاق المحكمين على صالحية مفردات المقياس بين 
 الظاهري للمقياس.
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( تلميًذا باستخدام طريقة ألفا كرونباخ 64قام الباحث بحساب ثبات المقياس على درجات ): الثبات
( لبعد 0.81( لبعد فرط الحركة، و)0.78( لبعد نقص االنتباه، و)0.80وبلغت قيم معامالت ألفا )

وجميع معامالت الثبات السابقة مرتفعة وموجبة وتشير إلى ( للدرجة الكلية، 0.83االندفاعية، و)
 ثبات المقياس.

 (:3ملحق –ترجمة وتقنين أبو حطب وآخرون Raven. اختبار المصفوفات المتتابعة )إعداد 2
يهدف اختبار المصفوفات المتتابعة إلى قياس الذكاء العام لدى األطفال والراشدين وهو اختبار        

الثقافية لقياس الذكاء. ويعد اختبار المصفوفات المتتابعة من اختبارات الذكاء التي تم  متحرر من القيود
استخدامها على نطاق واسع وعلى عينات مختلفة ومن مجتمعات متعددة، وقد أعد رافن ثالثة أنواع من 

 ( سنة، واختبار60-6هي: اختبار المصفوفات المتتابعة العادي ويصلح لألفراد من ) االختبار
( سنة، واختبار المصفوفات المتتابعة المستوى 11-5المصفوفات المتتابعة الملون ويصلح لألفراد من )
( سنة. وقد استخدم الباحث اختبار المصفوفات 11المتقدم ويصلح لألفراد الذين تزيد أعمارهم عن )

( 12نها على )المتتابعة العادي، ويتكون من خمس مجموعات )أ، ب، ج، د، هـ( تشتمل كل مجموعة م
مفردة ويتزايد مستوى الصعوبة تدريجيًا داخل كل مجموعة، كما تتتابع المجموعات الخمس حسب درجة 
الصعوبة. وتتثلف كل مفردة من شكل أو تصميم هندسي حذف منه جزء معين وعلى المفحوص أن 

ة وصفًرا للخاطئة يختار الجزء الناقص من بين البدائل. ويعطى التلميذ درجة واحدة لإلجابة الصحيح
 ( درجة.60لتصبح الدرجة الكلية لالختبار )

تم حساب صدق االختبار في صورته األصلية باستخدام صدق المحك الخارجي مع  :صدق االختبار
(، ومع اختبار 0.86 – 0.50اختبار ستانفورد بينيه للذكاء وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

( وجميعها قيم مرتفعة وموجبة ودالة 0.91 – 0.50تباط بين )وكسلر تراوحت قيم معامالت االر 
(. وفي 1979( بما يشير إلى صدق االختبار )أبو حطب وآخرون، 0.01إحصائًيا عند مستوى )

( تلميًذا من الصفين الرابع 64البحث الحالي تم حساب صدق االختبار على عينة قوامها )
داخلي حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة والخامس االبتدائي باستخدام صدق االتساق ال

( 0.83 – 0.72العينة على كل بعد والدرجة الكلية لالختبار وبلغت قيم معامالت االرتباط بين )
 ( وتشير إلى صدق االختبار.  0.01وجميعها قيم مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى )

كرونباخ على عينة -ار باستخدام طريقة ألفاقام الباحث في البحث الحالي بحساب ثبات االختب الثبات:
( تلميًذا من تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي وقد بلغت قيمة معامل الثبات 64قوامها )

  ( وهي قيمة مرتفعة وتشير إلى ثبات االختبار.0.78)
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 ثانيًا: أدوات قياس متغريات البحث:
 (: 4ملحق  –لباحث . مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي )إعداد ا1

( مفردة تقيس استراتيجيات التنظيم الذاتي التي 31يتكون المقياس في صورته النهائية من )       
يستخدمها تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة. ويتضمن 

راقبة الذاتية، والضبط البيئي(، ويحدد المقياس أربعة أبعاد هي )وضع األهداف والتخطيط، والتسميع، والم
الفرد استجابته لمفردات المقياس باستخدام أسلوب ليكارت وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة التالية: 

درجات(، ال تنطبق )درجتين(، ال تنطبق  3درجات(، إلى حد ما ) 4درجات(، تنطبق ) 5تنطبق تماما )
، 2، 1( للمفردات الموجبة، والدرجات )1، 2، 3، 4، 5جات )على ايإطالق )درجة واحدة(. وتعطى الدر 

( للمفردات السالبة، وجميع مفردات المقياس موجبة. وقد أعد الباحث المقياس من خالل 5، 4، 3
 & Pintrich, 2004; Wolters, Pintrich)االطالع  على بعض الدراسات السابقة مثل: 

Karabenick, 2003)؛ 2006مقاييس السابقة للتنظيم الذاتي مثل )رشوان، ، وباالستفادة من بعض ال
 (.Magno, 2009; Wolters, Pintrich & Karabenick, 2003؛ 2009سالم وزكي، 

 الكفاءة السيكومرتية للمقياس:
 الصدق: 

قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية على متخصصين في علم النفس  :صدق احملكمني
التدريس للحكم على مدى مالئمة وصالحية المقياس للتالميذ ذوي  التربوي، والمناهج وطرق

اضطراب االنتباه وفرط الحركة، وقام الباحث بإعادة صياغة وتعديل بعض المفردات التي أشار 
% 100% إلى 80إليها المحكمين وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمين على مفردات المقياس بين 

 ياس.وذلك يشير إلى الصدق الظاهري للمق
للتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي  :الصدق العاملي

على عينة قوامها  Varimax، والتدوير المتعامد Hotlingباستخدام طريقة المكونات األساسية لـ 
عوامل من ( تلميًذا من تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي من أجل الحصول على ال197)

المفردات األكثر تشبًعا لكل عامل بعد تدويره. وقد تم انتقاء المفردات ذات التشبعات  خالل اختيار
( وتصنيفها تبًعا العامل الذي كان تشبعها عليه أكبر، حيث وجد أن بعض 0.3)±التي تزيد على 

المفردات تشبعت على أكثر من عامل. وأسفر التحليل العاملي عن أربعة عوامل وبلغت قيمة 
%(، وقد تشبع على العامل األول: استراتيجية وضع األهداف والتخطيط 67.45لكلي لهم )التباين ا

%( من 26.33(، وفسر نسبة )8.16( مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل )10)
( مفردات وبلغت قيمة الجذر 8التباين الكلي، وتشبع على العامل الثاني: استراتيجية التسميع )
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%( من التباين الكلي، وتشبع على العامل 15.18(، وفسر نسبة )4.71لعامل )الكامن لهذا ا
%(، 4.13( مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل )7الثالث: استراتيجية المراقبة الذاتية )

%( من التباين الكلي، وتشبع على العامل الرابع: استراتيجية الضبط البيئي 13.34وفسر نسبة )
%( من التباين 12.60(، وفسر نسبة )3.91وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل ) ( مفردات6)

( 0.782( إلى )0.405الكلي. وقد تراوحت قيم تشبع الفقرات على األبعاد الفرعية للمقياس بين )
(، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة 0.3)±أى أن جميع قيم التشبعات كانت أعلى من 

 ق.جيدة من الصد
قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقتين هما: إعادة تطبيق المقياس على عينة  الثبات:
( تلميًذا بالصفين الرابع والخامس االبتدائي بفارق زمني قدره ثالثة أسابيع بين التطبيق األول 197)

( لبعد وضع 0.79والتطبيق الثاني حيث بلغت قيم معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين )
( لبعد 0.85( لبعد المراقبة الذاتية، و)0.84( لبعد التسميع، و)0.87األهداف والتخطيط، و)

( للدرجة الكلية على المقياس. وباستخدام طريقة ألفا كرونباخ بلغت قيم 0.89الضبط البيئي، و)
( لبعد 0.79( لبعد التسميع، و)0.82( لبعد وضع األهداف والتخطيط، و)0.74معامالت ألفا )

( للدرجة الكلية على المقياس وجميع 0.83( لبعد الضبط البيئي، و)0.80المراقبة الذاتية، و)
 معامالت الثبات السابقة مرتفعة وتشير إلى ثبات المقياس.

( شكاًل موزعين عشوائيًا على 315يتكون االختبار من )(: 5ملحق  –. اختبار التشتت )إعداد الباحث 2
( سم، بحيث يحتوي كل عمود على عدد مماثل من 25×  18ية على ورقة مقاس )( أعمدة افتراض7)

( هدًفا. وكل 35( ليصبح عدد األهداف )40( والمشتتات )ن=5األهداف )الشكل المطلوب( )ن=
األشكال باللون األسود. ويهدف االختبار إلى قياس التشتت لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط 

لرابع والخامس االبتدائي. وتتم االستجابة على االختبار بقيام التلميذ بوضع دائرة حول الحركة بالصفين ا
الشكل المطلوب. ويتم إعطاء ايإجابة الصحيحة على كل سؤال درجة واحدة وايإجابة الخاطئة صفًرا، 

ر الحالي ( درجة. وقد أعد الباحث االختبا35 –وبذلك تتراوح الدرجة الكلية الختبار التشتت بين )صفر 
 & Menon)من خالل االستفادة من بعض األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت التشتت مثل 

Korner-Bitensky, 2004; Parton, Malhotra & Husain, 2004; Plummer, Morris & 

Dunai, 2003) وكذلك االستفادة من بعض المقاييس واالختبارات مثل اختبار تنصيف الخطوط ،
Lines Bisection Test من إعداد (Ferber & Karnath, 2001) واختبار الشطب ،

Cancellation Test من إعداد (Linden, Samuellson, Skoog & Blomstrand, 2005). 
 



 

 

   رنامج تدريبي لتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي في خفض التشتتأثر ب

 

 (80)  2013اكتوبر  – العشرونلمجلد الثالث و ا 81 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 الكفاءة السيكومرتية لالختبار:
 الصدق: 

والتربية الخاصة استعان الباحث بسبعة محكمين من الباحثين في علم النفس التربوي  صدق المحكمين:
ممن لديهم خبرة باألبحاث في االنتباه والتركيز والتشتت لدي التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط 

، وقام الباحث بإجراء التعديالت التي أشار إليها كشف عن مدى تحقيق االختبار للهدفالحركة لل
ئمته، وقد تراوحت نسب المحكمين والخاصة بتبسيط التعليمات واستبدال أحد األشكال لعدم مال

 % ، وذلك يشير إلى الصدق الظاهري للمقياس.100% إلى 85اتفاق المحكمون بين 
 االختبار في التمييز بين التالميذ في التشتت استخدم الباحثلتثكد من صدق ل صدق المقارنة الطرفية:

م تحديد نسبة أعلى وأدنى ا، وتا تنازليً ترتيبً  لالختبارحيث تم ترتيب الدرجات الكلية  ،صدق التمييز
، ( تلميًذا من تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي في اختبار التشتت86في درجات )% 27

 لة الفروق بين متوسط مرتفعي األداءال. وتم استخدام اختبار "ت" لدتلميًذا (23)وبلغ عدد كل منها 
 في اختبار التشتت اء(، ومتوسط منخفضي األد2.10، ع=28.83)م= في اختبار التشتت

. (0.01عند مستوى ) ا( وهي قيمة دالة إحصائيً 30.01( وبلغت قيم "ت" )1.11، ع=13.96)م=
االختبار له قدرة تمييزية بين المستويات المرتفعة والمستويات المنخفضة أن تدل على وهذه النتيجة 

 .ما وضع لقياسهفي المتغير المقاس، وهذا يشير إلى أن اختبار التشتت صادق في قياس 
( تلميًذا من التالميذ ذوي 86قام الباحث بحساب ثبات اختبار التشتت على عينة قوامها ) :الثبات

اضطراب االنتباه وفرط الحركة بطريقتين هما: إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره ثالثة أسابيع بين 
لتطبيقين بلغت قيمته التطبيق األول والتطبيق الثاني وبحساب معامل االرتباط بين درجات ا

( وتشير النتائج السابقة 0.81كرونباخ بلغت قيمة معامل الثبات )-(، وباستخدام طريقة ألفا0.87)
 إلى معامالت ثبات مرتفعة وموجبة مما يعني أن اختبار التشتت يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

الرابع والخامس االبتدائي وذلك  ( تلميًذا من الصفين86قام الباحث بتطبيق االختبار على ) الزمن:
 ( دقائق.7( دقيقة أى ما )8,6لحساب الزمن المناسب لإلجابة على االختبار وبلغ متوسط زمن ايإجابة )

 The Academic Competence Evaluation Scales. مقياس تقييم الكفاءة األكاديمية 3

(ACES)  (:6ملحق  –)تعريب وتقنين الباحث  
 DiPerna)باحث في البحث الحالي مقياس تقييم الكفاءة األكاديمية الذي أعده كل من استخدم ال       

& Elliott, 2002)  وهو مقياس مرجعي المحك يستخدمه المعلم في تقييم الطالب من مرحلة رياض
األطفال إلى مرحلة الجامعة، ويهدف لقياس االتجاهات، والسلوكيات، والمهارات التي يحتاجها الطالب 

جاح داخل حجرة الدراسة. ويتكون المقياس من بعدين هما: البعد األول: المهارات األكاديمية للن
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Academic Skills ( مفردة ويقيس المهارات األساسية والمعقدة التي هي محور 33ويتكون من )
والرياضيات، التركيز الرئيس للتعليم األكاديمي في المدارس االبتدائية وتشمل )مهارات القراءة والكتابة(، 

( مفردة 40ويتكون من ) Academic Enablersوالتفكير الناقد. البعد الثاني: التمكين األكاديمي 
ويقيس االتجاهات والسلوكيات التي تسمح للطالب بالمشاركة في واالستفادة القصوى من التعليم األكاديمي 

دافعية، ومهارات الدراسة. ويحدد المعلم في الفصول الدراسية وتشمل المشاركة، والمهارات االجتماعية، وال
درجة إتقان التلميذ على مفردات المقياس باستخدام أسلوب ليكارت وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة 

درجات(،  4درجات(، أعلى ) 3درجة(، بنفس مستوى الصف ) 2التالية: أقل بكثير )درجة واحدة(، أقل )
وتشير الدرجة المرتفعة على مفردات المقياس إلى كفاءة درجات( جميعها إيجابية  5أعلى بكثير )

 & DiPerna)أكاديمية مرتفعة، والدرجة المنخفضة إلى كفاءة أكاديمية متدنية. وتشير دراسة كل من 

Elliott, 2002) إلى أن هذا المقياس يتمتع بمواصفات سيكومترية جيدة. 
 الكفاءة السيكومرتية للمقياس:

 الصدق: 
قام الباحث بترجمة المقياس من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية بعد الحصول على  :صدق احملكمني

إذن المؤلف، وتم مراجعته من قبل ثالثة متخصصين في اللغة االنجليزية، ثم تحكيمه من قبل خمسة 
متخصصين في علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس، يإبداء الرأي حول مدى وضوح 

مة الصياغة ومناسبتها لكل بعد، وقام الباحث بإعادة صياغة وتعديل بعض المفردات المفردات وسال
 .%100التي أشار إليها المحكمون وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمين على مفردات المقياس 

للتثكد من تشبع المفردات المفترضة لكل بعد أجرى الباحث التحليل العاملي التوكيدي  :الصدق العاملي
Confirmatory Factor Analysis  باستخدام طريقة االحتمالية القصوىMaximum 

Likelihood Method  وباستخدام برنامجLISREL (Version, 8.8) ( 197على عينة قوامها )
تلميًذا بالصفين الرابع والخامس االبتدائي. وقد تم التثكد من البناء العاملي لمقياس تقييم الكفاءة 

أي مفردة، وأشارت النتائج إلى أن قيم التشبع لمفردات المقياس تراوحت بين األكاديمية دون حذف 
( لبعد 0.82 – 0.39( لبعد الرياضيات، و)0.95 – 0.67( لبعد القراءة، و)0.90 – 0.75)

( لبعد المشاركة، 0.90 – 0.59( لبعد المهارات الشخصية، و)0.88 – 0.62التفكير الناقد، و)
( لبعد مهارات الدراسة، وجميعها دالة إحصائيًا 0.87 – 0.53افعية، و)( لبعد الد0.76 – 0.36و)

χ) (. كما أظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي 0.01عند مستوى )
2
( بدرجات 2733.18بلغت ) (

χ)(، أي أن قيمة 2534حرية تساوي )
2
/df) ( وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة 1.08تساوي )

وقعت في المدى  (RMSEA, GFI, AGFI, NFI)حسن المطابقة  للبيانات. كما أن قيم مؤشرات
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المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيًضا مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عاملًيا. 
 . (Jöreskog & Sörbom, 2006)( مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات 2ويوضح جدول )

 للبياناتمؤشرات حسن مطابقة النموذج  (2جدول )
 قيمة أفضل مطابقة للمؤشر المدى المثالي للمؤشر القيمة مؤشرات حسن المطابقة

 صفر χ2/df 1.08 0< χ2/df<5مربع كاي 

 صفر 0.02 0<RMSEA<1 (RMSEA)مؤشر جذر مربعات البواقي 

 0.91 0<GFI<1 1 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 

 0.89 0<AGFI<1 1 (AGFI)مؤشر حسن المطابقة المصحح 

 0.94 0<NFI<1 1 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normed Fit Index 

المقياس، وطريقة ألفا  قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقتين هما: إعادة تطبيق الثبات:
( يوم بين 26( تلميًذا بالصفين الرابع والخامس االبتدائي بفارق زمني قدره )197كرونباخ على عينة )

 ج الثبات التي توصل إليها الباحث.التطبيق األول والتطبيق الثاني والجدول التالي يوضح نتائ
 يةقيم معامالت ثبات مقياس تقييم الكفاءة األكاديم (3جدول )

 ألفا كرونباخ إعادة التطبيق األبعاد
 0.82 **0.86 القراءة المهارات األكاديمية

 0.79 **0.87 الرياضيات
 0.77 **0.83 التفكير الناقد
 0.84 **0.88 الدرجة الكلية 

 0.74 **0.79 المهارات الشخصية التمكين األكاديمي
 0.75 **0.78 المشاركة
 0.78 **0.83 الدافعية

 0.79 **0.82 مهارات الدراسة
 0.81 **0.85 الدرجة الكلية

 0.01** دالة عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات باستخدام طريقتي إعادة التطبيق وألفا و        

 كرونباخ مرتفعة وموجبة ويشير ذلك إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
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 (:7ملحق  –مج التدريبي للتنظيم الذاتي )إعداد الباحث الربنا
يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية التنظيم الذاتي والكشف عن فعاليته في خفض التشتت وأعراض        

نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية، وتحسين الكفاءة األكاديمية )المهارات األكاديمية، والتمكين 
ى تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط األكاديمي( لد

الحركة. ويقوم البرنامج التدريبي المستخدم في البحث الحالي على بعض االسترتيجيات وهي )وضع 
ريبي وقام الباحث بتصميم البرنامج التد األهداف والتخطيط، والتسميع، والمراقبة الذاتية، والضبط البيئي(.

 ,Magno, 2009; Pintrich)للتنظيم الذاتي في ضوء بعض األطر النظرية والدراسات السابقة مثل 

2004; Sarkis, Sarkis, Marshall & Archer, 2005; Schunk & Ertmer, 2000) ،
، واالستفادة من بعض البرامج التي تناولت تنمية التنظيم الذاتي لفئات ومراحل عمرية مختلفة مثل )سالم

 Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2006; 2007; Wood, Murdock؛ 2009وزكي، 

& Cronin, 2002; Reid, Trout & Schartz, 2005( ويتكون البرنامج من .)جلسة، كل 22 )
( أسبوًعا بواقع جلستين أسبوعًيا على 11( دقيقة، وقد تم تطبيق البرنامج على مدى )60جلسة تستغرق )
وعة التجريبية بمدرسة األنجال. واستخدم الباحث أثناء تطبيق جلسات البرنامج العديد من تالميذ المجم

الفنيات مثل: المناقشة والحوار، والعصف الذهني، والمحاضرات، والنمذجة، ولعب األدوار، واأللعاب 
ية. وللتثكد من التعليمية، والتغذية الراجعة، والتفكير بصوت مرتفع، والتساؤل الذاتي، والواجبات المنزل

صدق البناء النظري والعملي ومدى تحيق األنشطة للهدف العام للبرنامج، وأهداف كل جلسة تم عرض 
البرنامج التدريبي على خمسة محكمين في المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس التربوي، والتربية 

 ته في صورته النهائية.الخاصة. وبعد تجميع آراء ومقترحات المحكمين تم تعديل البرنامج وصياغ

 األساليب اإلحصائية: 
استخدم الباحث األساليب ايإحصائية التالية: المتوسطات واالنحرافات المعيارية، ومعامل االرتباط،      

، والتحليل العاملي واختبار "ت" بعد التثكد من تحقق شروط استخدامه مع عينة البحث الحالي
وكيدي، وتم إجراء التحليالت باستخدام حزمة البرامج ايإحصائية للعلوم االستكشافي، والتحليل العاملي الت

. وللتثكد من حجم (LISREl, Version, 8.8)، وبرنامج (SPSS, Version 16.00) االجتماعية 
ηاألثر التجريبي للمتغير المستقل )البرنامج(، تم حساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا 

2: 

 = مربع إيتا
 2ت

 (2006، )أبو عالم
 + درجات الحرية 2ت
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 نتائج البحث ومناقشتها:
 نتائج الفرض األول:

ينص الفرض األول للبحث على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ        
ر صحة المجموعة التجريبية في التنظيم الذاتي في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي". والختبا
المجموعات هذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين 

 المرتبطة، كما تم تحديد حجم التثثير للبرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي على متغيرات البحث التابعة.     
رجات تالميذ المجموعة التجريبية ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي د4وتظهر النتائج في جدول )

في القياسين القبلي والبعدي في متغير التنظيم الذاتي )األبعاد والدرجة الكلية( لصالح القياس البعدي، حيث 
(، مما يدل على حدوث تحسن في أبعاد واستراتيجيات التنظيم 0.01كانت قيم "ت" دالة عند مستوى )

كما كان حجم تثثير البرنامج التدريبي كبيًرا، وهذا يدل على الفعالية الذاتي بعد تطبيق البرنامج التدريبي، 
 المرتفعة والتثثير االيجابي للبرنامج على تنمية التنظيم الذاتي وبذلك يتحقق الفرض األول للبحث.

قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين  (4جدول )
 عدي في التنظيم الذاتيالقبلي والب

االنحراف  المتوسط ن القياس األبعاد
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 η2 قيمة 
 وحجم التأثير

وضع األهداف 
 والتخطيط

 2.20 22.05 21 قبلي
20 42.26 0.01 

0.99 
 2.14 46.00 21 بعدي كبير

 1.95 20.71 21 قبلي التسميع
20 18.60 0.01 0.95 

 2.17 34.71 21 بعدي كبير
 2.52 18.43 21 قبلي المراقبة الذاتية

20 26.87 0.01 
0.97 
 0.89 32.10 21 بعدي كبير

 1.92 15.24 21 قبلي الضبط البيئي
20 22.82 0.01 

0.96 
 0.91 25.86 21 بعدي كبير

 4.50 76.43 21 قبلي الدرجة الكلية
20 60.01 0.01 0.99 

 3.83 138.67 21 بعدي يركب
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 نتائج الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني للبحث على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات        

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التنظيم الذاتي في القياس البعدي لصالح المجموعة 
م حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق التجريبية". والختبار هذا الفرض ت

 بين المجموعات المستقلة، والجدول التالي يوضح النتائج التي توصل إليها الباحث.
(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ 5جدول )

 ية في القياس البعدي في التنظيم الذاتيالمجموعتين الضابطة والتجريب

االنحراف  المتوسط ن القياس األبعاد
 المعياري

درجة 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
 η2 قيمة 

 وحجم التأثير
التخطيط ووضع 

 األهداف
 2.28 22.71 21 ضابطة

40 34.06 0.01 0.97 
 2.14 46.00 21 تجريبية كبير

 1.81 20.10 21 ضابطة التسميع
40 23.68 0.01 0.93 

 2.17 34.71 21 تجريبية كبير
 2.37 18.86 21 ضابطة المراقبة الذاتية

40 23.94 0.01 0.93 
 0.89 32.10 21 تجريبية كبير

 1.96 15.62 21 ضابطة الضبط البيئي
40 21.70 0.01 0.92 

 0.91 25.86 21 تجريبية كبير
 5.20 77.38 21 ضابطة الدرجة الكلية

40 43.50 0.01 0.98 
 3.83 138.67 21 تجريبية كبير

( وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين 5يتضح من جدول )       
التجريبية والضابطة في التنظيم الذاتي )األبعاد، والدرجة الكلية( في القياس البعدي لصالح تالميذ 

(، مما يدل على حدوث تحسن 0.01يبية حيث كانت جميع قيم "ت" دالة عند مستوى )المجموعة التجر 
في استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى تالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، كما كان حجم تثثير 

ابي للبرنامج على البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي كبيًرا، وهذا يدل على الفعالية المرتفعة والتثثير ايإيج
 تنمية التنظيم الذاتي وبذلك يتحقق الفرض الثاني للبحث.

 نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ        

القياسين القبلي المجموعة التجريبية في التشتت، وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية( في 
والبعدي لصالح القياس البعدي". والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 وقيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة.
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة  (6جدول )
            لتجريبية في القياسين القبلي والبعدي في التشتت وأعراض نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية ا

 كما يدركها المعلم

االنحراف  المتوسط ن القياس المتغيرات
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 η2 قيمة 
وحجم 
 التأثير

 التشتت
 2.10 18.90 21 قبلي

20 28.58 0.01 
0.98 
 1.03 33.48 21 بعدي كبير

A
D

H
D

 

 نقص االنتباه
 3.15 32.33 21 قبلي

20 27.25 0.01 
0.97 
 1.64 13.76 21 بعدي كبير

 فرط الحركة
 2.72 30.10 21 قبلي

20 24.36 0.01 0.97 
 1.37 12.76 21 بعدي كبير

 االندفاعية
 2.23 25.19 21 قبلي

20 24.13 0.01 0.97 
 1.16 12.05 21 بعدي كبير

 الدرجة الكلية
 6.63 87.62 21 قبلي

20 30.74 0.01 
0.98 
 3.16 38.57 21 بعدي كبير

 

( إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة 6تشير النتائج في جدول )       
في التشتت، وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية(  التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

(، 0.01والدرجة الكلية في األعراض لصالح القياس البعدي، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستوى )
مما يدل على حدوث خفض في التشتت، وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية( والدرجة 

، كما كان حجم تثثير البرنامج التدريبي كبيًرا، وهذا يدل التدريبيطبيق البرنامج الكلية لألعراض بعد ت
على الفعالية والتثثير االيجابي للبرنامج التدريبي في خفض التشتت، وأعراض نقص االنتباه، وفرط 

 الحركة، واالندفاعية، والدرجة الكلية في األعراض، وبذلك يتحقق الفرض الثالث للبحث.

 رض الرابع:نتائج الف
ينص الفرض الرابع على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ        

المجموعتين التجريبية والضابطة في التشتت وأعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية( في 
لمتوسطات واالنحرافات القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية". والختبار هذا الفرض تم حساب ا

 .المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة، والجدول التالي يوضح النتائج
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 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ7جدول )
وأعراض نقص االنتباه وفرط الحركة المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي في التشتت، 
 واالندفاعية كما يدركها المعلم

 الداللةمستوى  "ت"قيمة  الحريةدرجة  المعيارياالنحراف  المتوسط ن القياس المتغيرات

η قيمة 
2 

وحجم 
 التأثير

 0.96 0.01 29.14 40 1.89 19.76 21 ضابطة التشتت
 1.03 33.48 21 تجريبية كبير

A
D

H
D

 

 0.97 0.01 34.21 40 1.91 32.57 21 ضابطة نتباهنقص اال 
 1.64 13.76 21 تجريبية كبير

 0.95 0.01 28.24 40 2.40 29.81 21 ضابطة فرط الحركة
 1.37 12.76 21 تجريبية كبير

 0.90 0.01 19.46 40 2.84 25.10 21 ضابطة االندفاعية
 1.16 12.05 21 تجريبية كبير

 درجة الكليةال
 5.82 87.48 21 ضابطة

40 33.86 0.01 0.97 
 3.16 38.57 21 تجريبية كبير

( وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ 7يتبين من النتائج في جدول )       
لحركة، المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في التشتت، وأعراض )نقص االنتباه، وفرط ا

واالندفاعية( والدرجة الكلية في األعراض لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، حيث كانت جميع قيم "ت" 
(، مما يدل على حدوث خفض في التشتت، وخفض أعراض )نقص االنتباه، 0.01دالة عند مستوى )

تدريبي للتنظيم الذاتي، كما وفرط الحركة، واالندفاعية( لتالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج ال
كان حجم تثثير البرنامج التدريبي كبيًرا، وهذا يدل على الفعالية المرتفعة والتثثير االيجابي للبرنامج 
التدريبي للتنظيم الذاتي في خفض التشتت، وخفض أعراض )نقص االنتباه، وفرط الحركة، واالندفاعية( 

 لفرض الرابع للبحث.والدرجة الكلية في األعراض، وبذلك يتحقق ا

 نتائج الفرض اخلامس:
ينص الفرض الخامس على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ        

المجموعة التجريبية في الكفاءة األكاديمية في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي". والختبار 
االنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعات صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات و 

 المرتبطة. والجدول التالي يوضح النتائج التي توصل إليها الباحث.
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(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ 8جدول )
 ي في الكفاءة األكاديميةالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعد

االنحراف  المتوسط ن القياس األبعاد
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 η2 قيمة 
 وحجم التأثير

مية
ادي

ألك
ت ا

هارا
الم

 

 القراءة
 1.63 19.95 21 قبلي

20 47.36 0.01 0.99 
 2.48 43.81 21 بعدي كبير

 الرياضيات
 1.64 15.10 21 قبلي

20 50.62 0.01 0.99 
 2.09 31.95 21 بعدي كبير

 التفكير الناقد
 2.78 20.29 21 قبلي

20 28.89 0.01 0.98 
 4.92 48.05 21 بعدي كبير

 الدرجة الكلية
 4.15 55.33 21 قبلي

20 58.51 0.01 0.99 
 6.10 123.81 21 بعدي كبير

مي
ادي

ألك
ن ا

مكي
الت

 

 المهارات الشخصية
 2.29 18.48 21 بليق

20 27.39 0.01 0.97 
 2.32 39.90 21 بعدي كبير

 المشاركة
 1.47 16.62 21 قبلي

20 28.54 0.01 0.98 
 2.13 31.62 21 بعدي كبير

 الدافعية
 2.24 21.71 21 قبلي

20 25.90 0.01 0.97 
 2.73 42.67 21 بعدي كبير

 مهارات الدراسة
 2.09 22.43 21 قبلي

20 53.28 0.01 0.99 
 2.29 42.05 21 بعدي كبير

 الدرجة الكلية
 5.96 79.24 21 قبلي

20 43.94 0.01 0.99 
 6.90 156.24 21 بعدي كبير

الدرجة الكلية للكفاءة 
 األكاديمية

 9.61 134.57 21 قبلي
20 52.78 0.01 0.99 

 12.67 280.05 21 بعدي كبير

( إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ 8وتشير النتائج في جدول )       
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في الكفاءة األكاديمية )األبعاد والدرجة الكلية( لصالح 

حسن في (، مما يدل على حدوث ت0.01القياس البعدي، حيث كانت جميع قيم "ت" دالة عند مستوى )
الكفاءة األكاديمية بعد تطبيق البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي، كما كان حجم تثثير البرنامج التدريبي 
للتنظيم الذاتي كبيًرا، وهذا يدل على الفعالية والتثثير االيجابي للبرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي في تحسين 

 مكين األكاديمي( وبذلك يتحقق الفرض الخامس للبحث.الكفاءة األكاديمية )المهارات األكاديمية، والت
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 نتائج الفرض السادس:
ينص الفرض السادس على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ       

المجموعتين التجريبية والضابطة في الكفاءة األكاديمية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية". 
هذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين  روالختبا

 ( يوضح النتائج التي توصل إليها الباحث.9المجموعات المستقلة. وجدول )

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ 9جدول )
 والتجريبية في القياس البعدي في الكفاءة األكاديميةالمجموعتين الضابطة 

االنحراف  المتوسط ن القياس األبعاد
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 η2 قيمة 
 وحجم التأثير

مية
ادي

ألك
ت ا

هارا
الم

 

 القراءة
 1.83 19.67 21 ضابطة

40 35.90 0.01 0.97 
 2.48 43.81 21 تجريبية كبير

 رياضياتال
 1.66 15.43 21 ضابطة

40 28.41 0.01 0.95 
 2.09 31.95 21 تجريبية كبير

التفكير 
 الناقد

 2.36 21.48 21 ضابطة
40 22.30 0.01 0.93 

 4.92 48.05 21 تجريبية كبير
الدرجة 
 الكلية

 3.36 56.57 21 ضابطة
40 44.28 0.01 0.98 

 6.10 123.81 21 تجريبية كبير

مي
ادي

ألك
ن ا

مكي
الت

 

المهارات 
 الشخصية

 1.63 18.81 21 ضابطة
40 34.07 0.01 0.97 

 2.32 39.90 21 تجريبية كبير

 المشاركة
 1.37 16.76 21 ضابطة

40 26.83 0.01 0.95 
 2.13 31.62 21 تجريبية كبير

 الدافعية
 1.80 21.95 21 ضابطة

40 29.05 0.01 0.95 
 2.73 42.67 21 تجريبية كبير

مهارات 
 الدراسة

 2.57 21.76 21 ضابطة
40 27.02 0.01 0.95 

 2.29 42.05 21 تجريبية كبير
الدرجة 
 الكلية

 4.92 79.29 21 ضابطة
40 41.62 0.01 0.98 

 6.90 156.24 21 تجريبية كبير
الدرجة الكلية للكفاءة 

 األكاديمية
 5.36 135.86 21 ضابطة

40 48.03 0.01 0.98 
 12.67 280.05 21 تجريبية كبير
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( إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ 9تشير النتائج في جدول )      
 –المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في الكفاءة األكاديمية )المهارات األكاديمية 

الدرجة الكلية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، حيث كانت جميع قيم "ت" دالة التمكين األكاديمي( و 
(، مما يدل على حدوث تحسن في الكفاءة األكاديمية )األبعاد والدرجة الكلية( لتالميذ 0.01عند مستوى )

مج التدريبي المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي، كما كان حجم تثثير البرنا
كبيًرا، وهذا يدل على الفعالية المرتفعة والتثثير ايإيجابي للبرنامج التدريبي في تحسين المهارات االكاديمية 

 والتمكين األكاديمي والكفاءة األكاديمية بشكل عام، وبذلك يتحقق الفرض السادس للبحث.

 مناقشة وتفسري نتائج الفرضني األول والثاني:
رض نتائج الفرضين األول والثاني للبحث يتضح فعالية البرنامج التدريبي للتنظيم من خالل ع       

الذاتي في تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالمجموعة 
ظيم الذاتي التجريبية التي تلقت تدريبات التنظيم الذاتي حيث كانت هناك فروق دالة إحصائًيا في التن

)األبعاد والدرجة الكلية( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 
لصالح القياس البعدي، وبين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

الة إحصائًيا لدى تالميذ المجموعة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، ويرجع الباحث ظهور فروق د
التجريبية في القياس البعدي والتي تدربت بواسطة البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي إلى التغير الذي 
أحدثته أنشطة البرنامج بمكوناته الفرعية المختلفة حيث إنه ساعد على تنمية استراتيجيات وضع األهداف 

، واستراتيجية المراقبة الذاتية، واستراتيجية الضبط البيئي مما أدى في والتخطيط لها، واستراتيجية التسميع
 النهاية إلى تحسن التنظيم الذاتي بصفة عامة لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق برنامج الدراسة.

؛ سالم وزكي، 2006كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه كل من )رشوان،        
 Farajollahi & Moenihia, 2010; Schunk & Ertmer, 2000; Wood, Murdock؛ 2009

& Cronin, 2002 من أن تدريب التالميذ على استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي مثل وضع )
األهداف والتخطيط لها، واستخدام استراتيجيات التسميع والتكرار، ومراقبة سلوكهم أثناء تثدية المهام، 

على تعديل وتغيير البيئة المكانية يجعل التالميذ مشاركين نشطين وموجهين دافعًيا ومعرفًيا وما وتدريبهم 
وراء معرفًيا وسلوكًيا نحو تحقيق أهدافهم، ويؤدي ذلك إلى تحسين هذه االستراتيجيات وتحقيقها في سلوك 

كان لتدريب التالميذ على التالميذ بما ينعكس في النهاية على تنمية التنظيم الذاتي لديهم، ومن هنا 
استراتيجيات التنظيم الذاتي من خالل البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة الحالية أثره المباشر والفعال 

 في تحسين التنظيم الذاتي وتنميته لدى التالميذ ذوي االضطراب بالمرحلة االبتدائية.
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لعديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل: دراسة وتتفق نتائج الفرضين األول والثاني مع نتائج ا       
(Reid, Trout & Schartz, 2005) ودراسة ،(Gureasko-Moore, DuPaul & White, 

، ودراسة )عمر وحسين، (Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2007)، ودراسة (2006
، حيث (Azevedo, 2009)، ودراسة (Bail, Zhang & Tachiyama, 2008)(، ودراسة 2008

توصلت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية التدريب على استراتيجيات التنظيم الذاتي في تحسين  التنظيم 
الذاتي لدى التالميذ. مما سبق عرضه من نتائج يتضح فعالية وتثثير البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي في 

 االنتباه وفرط الحركة.تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى التالميذ ذوي اضطراب 
 مناقشة وتفسري نتائج الفرضني الثالث والرابع:

يتضح من عرض نتائج الفرضين الثالث والرابع وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات       
تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في التشتت وأعراض قصور االنتباه وفرط الحركة 

اعية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين واالندف
التجريبية والضابطة في التشتت وخفض أعراض قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية في القياس 

مية استراتيجيات البعدي لصالح المجموعة التجريبية. ويشير ذلك إلى تثثير وفعالية البرنامج التدريبي لتن
التنظيم الذاتي في خفض التشتت وخفض أعراض قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية لدى التالميذ 
ذوي االضطراب بالمجموعة التجريبية التي تلقت تدريبات على استراتيجيات التنظيم الذاتي، ويرجع 

تجريبية لصالح القياس البعدي والتي الباحث الحالي ظهور فروق دالة إحصائًيا لدى تالميذ المجموعة ال
تدربت بواسطة البرنامج التدريبي لتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي إلى التغير والتثثير الذي أحدثه 
البرنامج بمكوناته الفرعية المختلفة وأنشطته حيث إنه ساعد التالميذ على تنمية استراتيجية وضع األهداف 

واستراتيجية المراقبة الذاتية واستراتيجية الضبط البيئي مما انعكس على  والتخطيط واستراتيجية التسميع
 خفض التشتت وأعراض قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية لدى التالميذ ذوي االضطراب.

من أن ضعف  (Murray et al., 2008)كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه        
األسباب التي تؤدي إلى ظهور أعراض اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة التنظيم الذاتي من 

 (Barkley, 2003)وزيادة التشتت في أداء المهام. وعليه تتفق نتائج البحث الحالي مع ما أشار إليه 
بثن التحسن في اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة يرجع إلى التحسن في القدرة على استخدام 

بثن تحسن التنظيم الذاتي يؤدي إلى  (Solanto et al., 2007)جيات التنظيم الذاتي، وما أكده استراتي
تحسن األعراض األساسية الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة. وما توصلت إليه دراسة 

(Gnaulati., 2008)  من أن التدريب علي التنظيم الذاتي يعد مدخاًل أساسًيا في عالج قصور االنتباه
 وفرط الحركة واالندفاعية لدى التالميذ ذوي االضطراب.  
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وتتفق نتائج الفرضين الثالث والرابع مع  نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة        
(Stevenson & Mckavagh, 2002) ودراسة ،(Kapalka, 2005) ودراسة ،(Reid, Trout & 

Schartz., 2005) ودراسة ،(Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2006) ودراسة ،
(Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2007) ودراسة ،(Tripp, 2007) ودراسة )عمر ،

، حيث توصلت نتائج هذه الدراسات (Farajollahi & Moenikia, 2010)(، ودراسة 2008وحسين، 
قصور االنتباه، والنشاط الزائد،  إلى فعالية التدريب على استراتيجيات التنظيم الذاتي خفض أعراض

واالندفاعية لدى التالميذ ذوي االضطراب. مما سبق عرضه من نتائج يتضح فعالية وتثثير البرنامج 
التدريبي للتنظيم الذاتي المستخدم في البحث الحالي في خفض التشتت، وخفض أعراض نقص االنتباه 

 االنتباه وفرط الحركة. وفرط الحركة واالندفاعية لدى التالميذ ذوي اضطراب

 مناقشة وتفسري نتائج الفرضني اخلامس والسادس:
يتضح من عرض نتائج الفرضين الخامس والسادس وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات       

تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في الكفاءة األكاديمية لصالح القياس البعدي، 
فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في الكفاءة ووجود 

األكاديمية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. ويشير ذلك إلى تثثير وفعالية البرنامج التدريبي 
األكاديمي لدى التالميذ ذوي لتنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي في تحسين المهارات األكاديمية والتمكين 

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة بالمجموعة التجريبية التي تلقت تدريبات على استراتيجيات التنظيم 
الذاتي. ويفسر الباحث تلك النتيجة بتركيز أنشطة البرنامج التدريبي على تنمية قدرات التالميذ على إدراك 

وكيف يراقبون سلوكهم أثناء تثدية المهام، مما انعكس على كيف يخططون، وكيف يصلون إلى الحلول، 
 تحسن وتنمية المهارات األكاديمية والتمكين األكاديمي لديهم.

 ;Demaray & Jenkins, 2011)كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه كل من        

Elliott, Diperna, Mroch & Lang, 2004)  األكاديمية يحتاج إلى توفير بيئة من أن تنمية الكفاءة
تعلم متمركزة حول التلميذ، وتشجع التالميذ على الوعي بعملياتهم المعرفية، واالستخدام الفعال للوعى 

من  (Junod et al., 2006)الذاتي والتنظيم الذاتي لهذه العمليات المعرفية. وهذا ما أكدت عليه دراسة 
داخل الفصل وتشجيع التالميذ على الوعي بما وراء معرفتهم، من أهمية تنمية ثقافة ما وراء المعرفة 

تاحة فرص التقويم  خالل وضع أهداف ألنشطة تعلمهم ومقاصد ألدائهم وتشجيعهم على مراقبة سلوكهم، وا 
 التكويني والتغذية الراجعة التى هي أساس التنظيم الذاتي. 
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نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة مثل  وعليه تتفق نتائج الفرضين الخامس والسادس مع        
 ,Brown)، ودراسة (DuPaul, Volpe, Jitendra, Lutz, Lorah & Gruber, 2004)دراسة 

، (Orjales, 2007)، ودراسة (Gureasko-Moore, DuPaul & White, 2007)، ودراسة (2006
ت التنظيم الذاتي في تحسين األداء حيث توصلت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية التدريب على استراتيجيا

األكاديمي. مما سبق من نتائج يتضح فعالية وتثثير البرنامج التدريبي للتنظيم الذاتي المستخدم في البحث 
الحالي في تحسين المهارات األكاديمية وعوامل التمكين األكاديمي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه 

 وفرط الحركة.

 التوصيات:
ي ضوء ما توصلت إليه نتائج البحث الحالي، والتي أظهرت وجود تثثير إيجابي وكبير لبرنامج ف       

التنظيم الذاتي على خفض التشتت وخفض أعراض قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية، وتحسين 
بفرط  المهارات األكاديمية وعوامل التمكين األكاديمي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه المصحوب

 الحركة، يوصي الباحث بما يلي:

  توجيه أنظار القائمين على العملية التعليمية بالمدارس إلى تصميم بيئات تعلم نشطة وثرية
والعمل على تحسين المناخ البيئي المحيط بالتالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة بالقدر 

 الذي يسمح بتخفيف العوامل المشتتة.

 يات التعلم وتصميم األنشطة التي تراعي خصائص التالميذ ذوي اضطراب استخدام استراتيج
 االنتباه المصحوب بفرط الحركة داخل الفصول الدراسية.

  تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وأساتذة علم النفس والمناهج
ذاتي لدى التالميذ بشكل عام، وذوي وطرق التدريس، وتستهدف تنمية استراتيجيات التنظيم ال

اضطراب االنتباه المصحوب بفرط الحركة بشكل خاص للتغلب على العديد من االضطرابات 
والمشكالت لدى هؤالء التالميذ كي يصبحوا مشاركين نشطين في المواقف التعليمية 

 واالجتماعية المختلفة.

 بارات التي تساعد على تشخيص اضطراب تزويد المدارس االبتدائية بالوسائل والمقاييس واالخت
 االنتباه وفرط الحركة لدى التالميذ.

  التدخل المبكر من قبل المدرسة وأولياء األمور لخفض أعراض اضطراب االنتباه وفرط الحركة
 لدى التالميذ نظًرا ألن هذا االضطراب يستمر حتى مراحل نمائية وتعليمية متقدمة.
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  للمعلمين وأولياء أمور التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط إقامة ندوات ومحاضرات توعوية
الحركة حول كيفية التعامل مع هؤالء التالميذ وتوفير المناخ البيئي المناسب لهم للتحكم في 

 العوامل المشتتة.

  تدريب المعلمون على كيفية التعامل مع التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة وايإلمام
خل حجرة الدراسة، ومن ثم تقل أخطاؤهم وتزداد استجاباتهم للمعلومات مما بخصائصهم دا

 ينعكس على زيادة النشاط األكاديمي لديهم.

  االهتمام بتحسين عوامل التمكين األكاديمي لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة
طة الصفية والالصفية من لزيادة التفاعل والمشاركة الفعالة للتالميذ ذوي االضطراب في األنش
 جانب، وتطوير األداء األكاديمي والنجاح الدراسي من جانب آخر.

 :البحوث املقرتحة
  النموذج البنائي للعالقة بين التنظيم الذاتي والكفاءة األكاديمية والتشتت لدى التالميذ ذوي

 صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

 بيئة المنزلية على التشتت لدى التالميذ ذوي اضطراب االنتباه ة واليايإسهام النسبي للبيئة المدرس
 وفرط الحركة.

  التمكين األكاديمي كمتنبئ باستراتيجيات التنظيم الذاتي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
 واضطراب االنتباه وفرط الحركة.
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