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ملخص البحث:
هدددا الب ددث إل د الكشددا عددا يعاليددة التدددريب عم د بعددض اسددتراتيجيات الددتعمم
المنظم ذاتيا يي خفض العبء المعريي بمستوياته وت سيا الدايعية الداخمية لدي عيندة
مدا ذوي اطدطراب ن دص ابنتبدام الم د وب بالنشدداط ال از ددو و دد تكوندت عيندة الدراسددة
ما ( )65تمميدذا وتمميدذة مدا تاميدذ ال دا الخدامس اببتددا يو كداا متوسدط أعمدارهم
()89.11وبددان راا معيدداري ( ).69و وتددم ت سدديم العينددة إل د عينددة تجريبيددة و أخددر
طابطة طدمت كدم منامدا ( )81تمميدذاو و اشدتممت أدوات الب دث عمد خ اختبدار ال ددرة
الع ميددددة العامددددة( اعددددداد خيددددارو عبددددد الفتدددداح و) 8998وم يدددداس اطددددطراب ابنتبددددام
الم ددد وب بالنشددداط ال از دددد كمدددا ت ددددرم ا م والمعمدددم (اعدددداد خالبا قدددة)و م يددداس العدددبء
المعريددي (اعددداد خ البا قددة)و م يدداس الدايعيددة الداخميددة (اعددداد خ البا قددة )و البرنددام
التدريبي (اعداد خ البا قة )و و د اعتمد الب ث عم المنا شبه التجريبديو وباسدتخدام
اختبدددار ت تو دددم الب دددث إلددد وجدددود يدددرو دالدددة ا

دددا يا بددديا متوسدددطات درجدددات

ال ياسددديا ال بمدددي والبعددددي لممجموعدددة التجريبيدددة يدددي العدددبء المعريدددي عندددد المسدددتو
(البسيط– المتوسط –المرتفع) ل الح ال ياس ال بميو ووجدود يدرو دالدة ا

دا يا بديا

متوسدطات درجدات المجموعدة الطدابطة والمجموعدة التجريبيدة يدي العدبء المعريدي عنددد
المسددتو (البسدديط -المتوسددط  -المرتفددع) ل ددالح المجموعددة الطددابطةو كمددا تو ددمت
النتا

الي وجود يرو دالة ا

ا يا بديا متوسدطات درجدات المجموعدة التجريبيدة يدي

ال ياسيا ال بمي والبعدي لمدايعيدة الداخميدة ل دالح ال يداس البعدديو ووجدود يدرو دالدة
ا

ا يا بيا متوسدطات درجدات المجموعدة الطدابطة المجموعدة التجريبيدة يدي الدايعيدة

الداخمية ل الح المجموعة التجريبية .
الكممات المفتا يدةخ اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا -العدبء المعريدي -الدايعيدة
الداخمية -اططراب ن ص ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از د.
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.......................فعالية التدريب على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في خفض العبء المعرفي
The Effectiveness of the Training on some self-Regulated Learning
Strategies on Reducing cognitive Load in its Levels and
Improving Intrinsic Motivation Among a Sample of Attention
Deficit Hyperactivity Disorder
Dr. Hanan Abdel-Fattah ElMallaha
Collage of Education – Kafr El-Sheikh University

Abstractخ
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of
training on some self-regulated learning strategies in reducing the
cognitive load in its levels and improving intrinsic motivation among a
sample of attention deficit hyperactivity disorder. The study sample
consisted of (56) male and female pupils from the fifth grade primary
school male and female students, the mean age was (10.99), with a
standard deviation (.50), who were divided to an experimental group and
control group each of them consisted of (28 ) pupils, The research tools
included: General Mental Ability Test (Prepared by: Farouk AbdelFattah, 2002), Attention deficit hyperactivity disorder scale as perceived
by both mother and teacher (prepared by researcher), cognitive load scale
(prepared by researcher), intrinsic motivation scale (prepared by
researcher), training program (prepared by researcher) .Using (t-test),
findings indicated significant statistical differences between the mean
scores of the pre and post- test of the experimental group in the cognitive
load in its the levels (simple - medium - high) in favor of the pre-test, and
the presence of statistically significant differences between the mean
scores of the control groups and the experimental group In the cognitive
load in its levels (Simple - Medium - High) in favor of the control group,
the results also indicate significant statistically differences between the
mean scores of the experimental group in the pre and post- test of the
intrinsic motivation in favor of the post-test, and statistically significant
differences between the mean scores of the control group and the
experimental group in intrinsic motivation in favor to the experimental
group .
Key words : Self –Regulated learning – Cognitive Load- Intrinsic
Motivation- Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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المقدمـة:
يعددد اطددطراب

ددور ابنتبددام الم د وب بالنشدداط ال از ددد Attention deficit

) hyper- activity Disorder (ADHDأ ددد أكقددر ابطددطرابات النما يددة شدديوعا
لد ا طفام يي عمر المدرسةو يث تتراوح نسبة انتشارم ما بديا 6خ %1و وذلد عبدر
الق ايدات المتبايندة والمندداط الجيراييدة المختمفددةو ويظادر أكقدر مددا  %69مدا ال ددابت
التددي تشخي دداا يددي مر مددة الطفولددة أدلددة عمد اسددتمرار هددذا ابطددطراب خددام مر متددي
المراه ة والرشد ليرتبط يي تم الم ار م بظاور العديد مدا المشدكات المتعم دة بالسدمو
المطددددداد لممجتمدددددع ومخالفدددددة ال دددددوانيا وسدددددوء اسدددددتخدام الع دددددا ير.
)2011,24;Barkley,2015(c),314
ويت دد ابططراب الساب ما خام قاقة أعراض أساسية هيخ

(Kewley,

طددددعا ابنتبددددام Inattentionو وابندياعيددددة Impulsivityو والنشدددداط ال از ددددد
 (APA, DSM-5,51) activity Hyperوتكشدددا تمددد ابعدددراض عدددا نفسددداابمظدداهر سددموكية ب يتناسددب وجودهددا مددع المر مددة النما يددة لمفددردو يددث تظاددر ال ابميددة
لمتشدددتتو و دددعوبة اب تفددداظ بالمادددام أقنددداء ا داءو وابنت دددام المتكدددرر والعشدددوا ي مدددا
نشاط إل آخر دوا ابنتااء منه (-

Milich

;(Roberts

)&Barkley,,2015,51و كمدا يت دا سددموكام بابنددياع وابسددتجابة وم يكدرة تطد أر
عمد الددذها دوا ت دددير لمعوا ددبو و ددعوبة التوا ددم ابجتمدداعي مددع الريددا والمعممدديا
واآلبدددددداءو وكقددددددرة الت مبددددددات المزاجيددددددةو والنشدددددداط ال ركددددددي المفددددددرط و يددددددر المبددددددرر
).(Barkley,2011,554
ور دددم اعتمددداد البيدددة الدراسدددات عمددد المظددداهر السدددموكية السددداب ة يدددي ت ديدددد
ابطددطراب إب أا ) (Salanto,2015,256يددر أا هددذم المظدداهر السددموكية هددي ندوات
قانوية لمعجز يي الوظا ا التنفيذيدة -بإعتبارهدا ايعدام موجادة لمدذات خدام ا داء عمد
الماام -يث ت وم باختيار وت ديد ا هدااو وابتكار ودعدم ابجدراءات التدي تاددا إلد
ت ي ادداو ويظاددر ال

ددور يددي تمد الوظددا ا مددا خددام شدديوع ا خطدداءو وا همددام يددي

تأدية الماام والفشم يي ت ي ا هداا ا كاديمية وابجتماعية.
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وينت دددددد ) (Weigard&Pollock,2017,203التركيدددددز عمددددد الدددددذاكرة العاممدددددة
باعتبارهددا م ددور لموظددا ا التنفيذيددة ر ددم السددعة الم دددودة لادداو ويشددي ار إلد أا التركيددز
يجدددب أا يتجددده إلددد العمميدددات الع ميدددة العميدددا التدددي تسدددمح بدددالتخطيط وت ويدددم ابنتبدددام
وت ديد مطالب الماامو وطدماا عددم التدداخم بديا تمد المادامو ممدا يعمدم عمد تجداوز
ابسددتجابات النمطيددة الجدداهزة سددمفا إلد انتدداج اسددتجابات ماءمددة ومبدعددة تتناسددب مددع
متطمبات المامة ال اليةو واا ال اجة إل هذا النمط ما ابستجابات ت دبح مم دة كممدا
زاد تع يد الماام وازداد معاا العبء المعريي.
وتشدير دراسدة) )Knouse; Anastopoulos&Dunlosky,2012,651إلد أنده ب
يوجد عجز يي سعة الذاكرة العاممدة لدد ي دة  ADHDم ارندة بالعداديياو ولكدا العجدز
يظار خام معالجة المعمومات وخا ة يي الماام التي ت تاج إل تنظيم سديمانتي دا م
عم د المعن د Semantic Organizationو وأا النجدداح يددي أداء مقددم تم د الماددام
ي تدداج إلد وعددي الفددرد بعممياتدده المعرييددةو واسددتخدامه بسددتراتيجيات يعالددة تعمددم عمد
ت ديد ا هداا واب تفاظ باا نشطة مدا خدام الم ار بدة الذاتيدةو قدم تفعيدم اسدتراتيجيات
الت كم التي تتيح التعامم مع المعمومات بشكم متزاما لتنفيذ الخطدة الموطدوعةو وت دوم
مددا خددام م ار بددة ا داء واختبددار الددذات بإنادداء اسددتخدام ابسددتراتيجيات يددر المناسددبة
وا ام استراتيجيات بديمة أكقر يعالية.
(Seymour;Mostofsky
&
و دددددددد تو ددددددددمت دراسدددددددات كددددددددم مدددددددا
;Rosch,2016;Weigard& Pollock,2017;Luo; Guo; Liu; Zhao; Lim; Li,
Zhao; Wang; Song & Sun 2019,Sibley; Grazino; Ortiz&Rodriguez,

) 2019;Mc Coach; Siegle& Rubenstein,2020إل د انخفدداض دددرة ADHD
عم استخدام وتفعيم استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا أقنداء ا داء عمد المادام وخا دة
عند زيادة العبء المعريي المرتبط بمعالجة الماام المع دة.
و ددد تو ددم كددم مددا ( ندداا الما ددةو 8982؛  )Danilenko, 2010إلدد أا
استخدام استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يرتبط بت دير الفرد لمعبء المعريي لممادام عندد
المستو المتوسدط والمرتفدع مدا

دعوبة المامدةو كمدا تشدير دراسدة (نشدوة عبددالمنعمو

8981؛  )Ayres,2013إلد أا التددريب عمد اسددتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا يعمددم
عم خفض العبء المعريي الوا ع عم الذاكرة العاممة أقناء ا داء عم الماام.
- 8718 -

فعالية التدريب على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في خفض العبء المعرفي.......................

كمددددددا تشددددددير دراسددددددات

&Herrera

;Epstein

;(Langberg

) Vaughn,2012;Sibley, et al.,2019;Mc Coach, et al.,2020إلددد
انخفاض المكونات الدايعية وخا ة الدايعيدة الداخميدة لدد ي دة ADHDو يدث يظادر
هدددؤبء ا يدددراد انخفاطدددا المبدددادرةو وسدددرعة الممدددم مدددع ال اجدددة المسدددتمرة إلددد الت فيدددز
الخددارجيو وابسددتي ار يددي أ ددام الي ظددة دوا ابندددماج يددي تأديددة الماددامو وانخفدداض
ابهتمام ا كاديمي والطموح.
ويفتددددددددددرض ) (Barkley,2011,554-551;Barkley,2015(e),405-410أا
التدريب عم استراتيجيات التنظيم الذاتي ي وم ببناء ت وبت تدريجية يدي السدمو ييزيدد
مددا إمكانيددة توجيادده عددا طريد الطددبط الددذاتي عوطددا عددا الطددبط الخددارجيو كمددا أندده
ي وم تفكيدر الفدرد مدا التفكيدر الم ظدي والب دث عدا ا شدباع الفدوري إلد التركيدز عمد
النتا

المست بمة لمسمو وتأجيم ابشباعو وهو ما ي وم عميه منط الدراسة ال الية.

مشكلة الدراسة:
يعدددد اطدددطراب ن دددص ابنتبدددام الم ددد وب بالنشددداط ال از دددد مدددا أكقدددر ابطدددطرابات
تشار لد ا طفام يي عمر الدراسدةو و دد تو دم ( جداج عمد و  )8998إلد
النما ية ان ا
أا نسددبة انتش دارم لددد ا طفددام يددي مر مددة التعمدديم اببتدددا ي يددي البي ددة الم ددرية هددي
%3.1و ويشير ) (Tillman, Eninger; Forssman&Bohin,2011إلد ارتبداط
هذا ابططراب مع طعا ا داء ا كاديميو وأا المشكات المرتبطة بادذا العجدز ت دبح
أكقر وطو ا يي مر مة الطفولدة المتدأخرةو يدث يجدد هدؤبء ا طفدام

دعوبة باليدة يدي

تمبية المطالب المدرسية والوالدية المتزايدة والتي د ب تتفام طبيعة هدذا ابطدطراب ومدا
يازمددده مدددا

دددور معريددديو ويشدددير ) (Barkley,2015(c),314إلددد اسدددتمرار هدددذا

ابطددطراب إل د مر مددة المراه ددة والرشددد لددد أكقددر مددا %69مددا ددابت ابطددطرابو
ويددازم ذلددد كقيددر مدددا المشددكات يدددي المجددام ا كددداديمي مقددم التفدددريط يددي الت

ددديم

و ددعوبات الددتعممو والعجددز عددا ابندددماج يددي أي أنشددطة معرييددة أو اجتماعيددةو بددم أا
ابطدددطرابات السدددموكية وابتجدددام المطددداد لممجتمدددع يظادددر بوطدددوح مدددع اطدددط ارد النمدددو
ليتسبب يي سوء التواي يي ال ياة المانية وابجتماعية بوجه عام.
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وي ددرر ) (Holmes; Gathercole& Place,2010أا العدداج الدددوا ي ي مددم
مدددا اعدددراض شدددرود الدددذها وابندياعيدددة والنشددداط ال از دددد ولكدددا تظدددم تمددد الف دددة تظادددر
عوبات يي تنظيم وتعديم استجاباتاا تجام المتطمبدات البي يدةو وأا التييدرات ابيجابيدة
الم دددا بة لمعددداج الددددوا ي تتو دددا بتو دددا تنددداوم الع دددا يرو وأا التعدددرض لاخفا دددات
المتكدددددررة يجعمادددددم ي دددددب وا أ دددددم اسدددددتعددا لمتكيدددددا وبدددددذم الجاددددددو ويدددددربط كدددددم
مدا )(Knouse, et al.,2012;Weigard&Pollock,2017;Luo, et al.,2019
بيا

ور منظومة ا داء المعريي والدايعي لدد تمد الف دة وبديا العجدز عدا اسدتخدام

استراتيجيات التعمم المنظم ذاتياو التي تسدمح بالم ار بدة والدت كم يدي ا داء عمد المادامو
ويددددر ( (Ayres,2013أا ابسددددتخدام المناسددددب لتمدددد ابسددددتراتيجيات ي مددددم العددددبء
المعريددي الوا ددع عم د الددذاكرة العاممددة أقندداء تجايددز ومعالجددة المعمومددات؛ يددث يسددمح
بتكامم المعمومات الفورية المشت ة ما المامة ال الية مدع البند والمخططدات المعرييدة
الموجودة سدمفا بالدذاكرة طويمدة المدد ممدا يتديح التعامدم الدواعي مدع الم يطدات البي يدة
ويساعد يي الو وم إل

موم لممشكات بطري ة أكقر ساولة.

ويددربط ) (Langberg, et al.,2012بدديا التدددريب عمدد اسددتراتيجيات الددتعمم
المنظم ذاتيا وبيا ت سيا الدايعية الداخمية لممتعممو يث يدر أا ابسدتخدام المناسدب
لتم د ابسددتراتيجيات يدددعم ق ددة الفددرد يددي امتاكدده لمماددارات الازمددة ل د داءو ويزيددد مددا
مقابرتدده عمد ا داء لم

ددوم عمد نتددا

إيجابيددةو ويعطد لدده إ ساسدده ب يمددة المامددة

دعور باتفا اددا مددع اتجاهاتددهو وشددعورم بالرطددا عددا ادا ددهو وبددذل يمكددا ت ديددد مشددكمة
شد ا
الدراسة يي ا جابة عا السؤاليا اآلتيياخ
 مددا يعاليددة التدددريب عم د بعددض اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا يددي خفددض العددبءالمعريدددي عندددد المسددددتو (البسددديط -المتوسدددط -المرتفددددع) لدددد عيندددة مددددا ذوي
اططراب ن ص ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از د؟

 ما يعالية التدريب عمد بعدض اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا يدي ت سديا الدايعيدةالداخمية لد عينة ما ذوي اططراب ن ص ابنتبام الم
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أهداف البحث:
 إعداد برنام لمتددريب عمد بعدض اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا (المعرييدة -ومداوراء معريية -إدارة الم ادر).
 الكشا عا يعالية التددريب عمد بعدض اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا يدي خفدضالعددبء المعريددي وت سدديا الدايعيددة الداخميددة لددد عينددة مددا ذوي ن ددص ابنتبددام
الم

وب بالنشاط ال از د.

أهمية البحث:
 -8يعددد الب ددث م اولددة لمتدددخم السدديكولوجي لددد تم د الف ددة التددي يددزداد لدددياا نسددب
التسددرب مددا الددتعممو وتعدداني مددا العجددز عددا تمبيددة المطالددب المعرييددة التددي ت ددوم
عمياددا عمميددة الددتعممو كمددا أناددا تفت ددر إل د المقددابرة وبددذم الجاددد وانخفدداض دايعيددة
التعمم.
 -8ي دداوم الب ددث لفددت نظ در التربددوييا وأوليدداء ا مددور إل د

اجددة الف ددة السدداب ة إل د

المساعدة يدي تجداوز أوجده العجدز لددياا بددب مدا الت يديم المفدرط بنخفداض ا داء
الدراسي وتدني ابهتمام بالماام ا كاديميدة لدديامو وذلد دوا م اولدة لمب دث عدا
ا سباب التي تكما خما تم المظاهر.
 -7يؤكددد الب ددث عمد أهميددة اسددتخدام المعمددم بسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيدداو التددي
تنظدر إلد المددتعمم باعتبددارم مشددار ونشدط يددي عمميددة الددتعمم وب ي ت ددر دورم عمد
التم ددد السدددمبي لممعمومدددات التدددي ب يسدددتطيع ت ديدددد متطمباتادددا أو ربطادددا بالبنددداء
المعريي لديه مما يشكم عب دا معرييدا از ددا عمد الدذاكرة العاممدةو يعجدز بسدببه عدا
المعالجة النشطة لممعمومات.
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المصطلحات االجرائية للبحث:
 -1استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا :هدي عمميدة بنا يدة نشدطة يشدار ييادا الفدرد يدي
عممية تعممدهو وذلد مدا خدام اسدتخدامه بسدتراتيجيات معرييدة وتشدمم (التسدميع
الددذاتيو والتوسدديعو وتنظدديم المعمومددات)و واسددتراتيجيات مددا وراء معرييددة وتتطددما
(التخطدديط والم ار بددة الذاتيددةو وتنظدديم الددذاتو والت ددويم الددذاتيو واسددتراتيجيات إدارة
م ددددددددادر (تنظدددددددديم الو ددددددددت والجاددددددددد وبي ددددددددة الدراسددددددددةو وطمددددددددب المسدددددددداعدة)
).(Pintrich,2002,2004
 -2العبء المعرفي :ويعرا بأنه ت دير الفرد لم دار الجادد الع مدي الدذي ي دوم بده عدا
معالجة مامة معينة تتطما د ار م ددا ما المعموماتو ويت دد إج ار يدا يدي الب دث
ال الي ما خدام الدرجدة عمد م يداس العدبء المعريديو إعدداد البا قدةو وذلد مدا
خام قاقة ابعاد هيخ
أ -العبء المعرفي الدخيل :وي

د به م دار الجاد الع مي الذي ي وم به المدتعمم

بادددا اسددتبعاد العنا ددر يددر المرتبطددة بالمامددةو والتركيددز عمدد م ددادر المعمومددات
المرتبطة بالمامة ).(Elliott; Kurz; Beddow & Frey,2009
ب -العبء المعرفي الداخلي :ويعني م دار النشاط الع مدي الدذي يبذلده الفدرد يدي
معالجة وتجايز المعمومات التي تتطمناا المامة ).(Ayres,2013
ج -العبء المعرفي وثيق الصلة :ويشير إلد الجادد الع مدي الدذي يبذلده المدتعمم
يي الب ث عا المعمومات -المرتبطة بالمامة ال الية -وم ارنتاا بالمخططات المعرييدة
الموجودة بالذاكرة طويمة المد ).(Ismail; Kuldas& Hamzah,2013
د -مستتتويات العتتبء المعرفتتي  :وت دددد بعدددد العنا ددر التددي تتطددمناا المامددةو
ومددد تفاعمادداو ومددد تع ددد مطالددب ا داء عميادداو و ددد امددت البا قددة بت ددميم قاقددة
دروس متدرجة ال عوبةو وه خ
المستوى البسيط خ يث تتطما المامة عدد ميدم مدا العنا درو وتتبدع بأسد مةلمتعرا وابستدعاء عم بعض المعمومات المتطمنة بالدرس .
المستوى المتوسط  :ويتطما عددد أكقدر مدا المفداهيم التدي ت تداج الدي التمييدزبينااو وتتبع باس مة ت يس مستو الفام والتفسير .
المستوى المرتفع  :ويتطما عدد أكبر ما العنا ر والمفداهيم التدي ت تداج الدي- 8716 -
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التمييز بيناا ما نا يةو وربطاا بالمعرية الساب ة ما نا ية أخر .
 -3الدافعيتتتة الداخليتتتة :هدددي الدددة داخميدددة تدددديع الفدددرد إلددد التوجددده ن دددو أداء المادددام
باسدددت الية ومقدددابرة وكفددداءة وا سددداس بمتعدددة الدددتعممو وي ددددد إج ار يدددا يدددي الب دددث
ال الي ما خام درجة الفرد عم م ياس الدايعية الداخميةو إعدادخ البا قة.
 -4اضتتطراب نقتتن االنتبتتاح المصتتحوب بالنشتتاط ال ائتتد :تعريدده البا قددة بظاددور
مستويات ير ماءمة لممسدتو ابرت دا ي لمفدرد مدا ن دص ابنتبدام والنشداط ال از دد
وابندياعيةو وي دد إج ار يا يي الب ث ال الي بتجداوز الفدرد لدرجدة ال طدع (م 8ع)
عم بعدي ن ص ابنتبامو والنشاط ال از د /ابندياعيةو عم م ياس اطدطراب ن دص
ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از ددو وذلد يدي نسدخة كدم مدا ا م والمعممدة (إعددادخ

البا قة).

اإلطار النظري:

ا
أوال :اضطراب نقن االنتباح المصحوب بالنشاط ال ائد ADHDخ
ي نا الدليم التشخيص الخدامس ) (DSM-5,2013,59-60ابطدطراب السداب
كأ دد ابطدطرابات النما يدة النيورولوجيدة Neuro Developmental Disordersو
وي دم الدليم السداب المعدايير المتفد عميادا دوليدا لتشدخيص هدذا ابطدطرابو يدث تدم
ت سددديمه إلددد قاقدددة أنمددداط يرعيدددة هددديخ نمدددط ن دددص ابنتبدددامو ونمدددط النشددداط ال از دددد/
ابندياعيةو قم النمط المركبخ ن دص ابنتبدام الم د وب بالنشداط ال از ددو ويدتم الت دنيا
إل تم ا نماط بناء عم خمسة معايير هيخ
 -8وجددود سددتة أعدراض أو أكقددر مددا السددموكيات التددي تددنم عددا ن ددص ابنتبددام والنشدداط
ال از دددد وابندياعيدددة بشدددكم ب يناسدددب المسدددتو النمدددا ي لمطفدددمو وخمسدددة أعدددراض
بالنسدبة لممدراه يا والبداليياو وتسدتمر تمد ا عدراض لمددة سدتة أشدار عمد ا ددم
ب يث يت دد عم أساساا ت نيا نمط ابططراب إل أ د ا نماط القاقةخ
أ -نمط نقن االنتباح Inattentionخ ويت ددد بر دد سدموكيات تدنم عمد الفشدم
يي ابنتبدام الجيدد لمتفا ديمو
ابن ددات لم ددديث الموجدده لددهو

دعوبة اسدتمرار ابنتبدام أقنداء ا داء عمد المادامو وعددم
ددعوبة اتبدداع التعميمدداتو والعجددز عددا تنظدديم ا نشددطة

والماام أقناء ال يام بااو وتجنب ابندماج يي ا نشطة التدي ت تداج إلد مجادود ع مديو
وي داا ا دوات الخا ة أقناء ا داء عم الماامو ساولة تشتيت ابنتبام بفعدم المقيدرات
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الخارجيةو والنسياا المستمر داء ا نشطة اليومية.

ب -نمتتتتط النشتتتتاط ال ائتتتتد /االندفاعيتتتتة:

ظاددددور التمممددددم  Fidgetأقندددداء

الجموسو والت ر يي الموا ا التي تستمزم الجموسو وال فز والجري يي أمداكا وموا دا
ب تناسددب هددذم ا يعددامو و ددعوبة المشدداركة بادددوء يددي ا نشددطة الترييايددةو والت ددرا
كأندده مدددديوع آليدددا لم ركدددةو والت دددث بشدددكم مفدددرطو وابنددددياع يددي ابجابدددة بدددم تكممدددة
السؤامو و عوبة انتظار الدورو وازعاج اآلخريا وم اطعتام والتطفم عميام.

ج -النمط المركب (نقن االنتباح /النشتاط ال ائتد :

ويت ددد بوجدود سدتة

أعدراض أو أكقددر لددنمط ن ددص ابنتبددامو وسددتة أعدراض أو أكقددر مددا السددموكيات الم ددددة
لنمط النشاط ال از د /ابندياعية.
 -8ظاور ابعراض الساب ة بم سا القانية عشر.
 -7تتسدددبب ا عدددراض السددداب ة يدددي وجدددود
المدرسة أو العمم أو التفاعم مع ا

دددور يدددي مجددداليا أو أكقدددر كدددالمنزم أو

د اء وا ارب.

 -2وجود طعا دام يي الماارات ابجتماعية وا كاديمية والمانية.
 -6أب تظادددر ا عدددراض السددداب ة بشدددكم مدددتازم مدددع ابطدددطرابات التطوريدددة كالف دددام
وابطدددطرابات الذهانيدددة ا خدددر و وب يدددتم تفسدددير تمددد ا عدددراض مدددا خدددام وجدددود
اططراب نفسي آخر كاططراب المزاج وال م .
وباددددذا يتطدددددح أا ) (DSM-5,2013يعتمدددددد يدددددي تشدددددخيص ابطدددددطراب عمددددد
الما ظات ابكمينيكية ويتم عم أساساا ت ديد الدنمط الفرعدي لاطدطرابو يدث يت ددد
نمددط ن ددص ابنتبددام مددا خددام سددموكيات تكشددا عددا

ددعوبة موا ددمة النشدداطو والعجددز

عددا تنظدديم الددذات أو م ار بددة الت دددم ن ددو ت ي د ا هددداا والعددزوا عددا ابندددماج يددي
ا نشطة التي يمكدا أا تكشدا هدذا العجدزو أمدا نمدط النشداط ال از دد /ابندياعيدة ييت ددد
ما خام سموكيات تظار العجز يدي التددبر أو الما ظدة الذاتيدة لمسدمو وطدبط الجادد
يي مواجادة المشدتتاتو ويشدير ) (Roberts, et al., 2015أا تمد ا عدراض تتدداخم
وتتددرابط مددع بعطدداا ب يددث يكددوا الددنمط الشددا ع هددو نمددط ن ددص ابنتبددام الم دد وب
بالنشددداط ال از دددد ADHDو وتتفددد دراسدددة )(Ter-Stepanin , 2008و مدددع الدددرأي
السدداب

يددث تو ددمت إل د أا الددنمط المركددب لاطددطراب يمقددم ن ددو  %62مددا العينددة
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الكمية لمدراسة التي شممت ا نماط القاقة.
وتتعدد التفسيرات النظرية التي اولت الكشدا عدا أسدباب هدذا ابطدطراب يتددعم
بعض الدراسدات دور الوراقدةو يدث ت دم نسدبة ا تمدام ظادور ابطدطراب بديا ا دارب
مددا %76-89و وترتفددع هددذم النسددبة لت ددم إلدد %63و إذا كدداا لددد أ ددد ا بددويا
تاريخا مرطيا لاذا ابططرابو يي يا ت دم نسدبة التماقدم يدي ددوث ابطدطراب بديا
الت دوا م المتماقمددة إل د %19-39و م ارنددة بنسددبة القمددث التددي توجددد بدديا الت دوا م يددر
المتماقمدددةو بدددم أا الدراسدددات التدددي تناولدددت الوراقدددة الجزي يدددة أمكنادددا ت ديدددد  85مو دددع
لمجينددات المسدد ولة عددا التددوازا الكيميددا ي لمنددا ات الع ددبيةو والتددي يددؤدي ابخددتام
الددوظيفي لادددا إلددد ظادددور هدددذا ابطدددطراب )(Barkley(a),2015,31و كمدددا أوطددد ت
الدراسات النيورولوجية تأخير نط المراكز الع بيةو واختزام يي سم ال شدرة المخيدةو
ون ص يدي تكدويا المدادة الرماديدة التدي تمقدم أجسدام الخايدا الع دبيةو وكدذل بالنسدبة
لممادة البيطاء التي تتطما المسارات الع بيةو الموجه إل ال شرة المخيدةو كمدا أظادر
الدددرنيا الميناطيسدددي الدددوظيفي ) (FMRIأا ال

دددور الدددوظيفي لممراكدددز الع ددددبية ب

ي ت ددر عمد الفددص الجباددي ولكندده يمتددد ليشددمم الف ددوص ال ددد ية الجداريددةو والع ددد
ال اعديددة والمخدديخو وأا منشددأ هددذا ابطددطراب يعددود إلدد عدددم التكامددم الددوظيفي بدديا
المراكددز الع ددبية السدداب ةو ممددا يددنعكس عم د الددت كم يددي الوظددا ا التنفيذيددة المعرييددة
وايت اد الدايعية والمبادأة ).(Vaidy,2012,55
و دددد سددداندت بعدددض الدراسدددات دور الظدددروا البي يدددة مدددا يدددث الدددوبدة العسدددرةو
وتعدرض ا م لمتددخيا أو تعاطيادا الك وليدات والمدواد المخددرة أقنداء يتدرة ال مدمو عدداوة
عم تعرض الطفم لمتموث البي دي الدذي دد يطدع أساسدا لادذا ابطدطرابو وتسدتبعد تمد
الدراسدددات أا تكدددوا عوامدددم التنشددد ة ابجتماعيدددة هدددي و ددددها المسددد ولة عدددا ظادددور
ابططراب ).(Barkley,2015(d),378
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وبذل يتطدح أا ابطدطراب هدو نتيجدة تدراكم وتفاعدم عددة عوامدم ي دنع أساسداا
ال

دور يدربط
ا
دور النيورولدوجيو ويدي هدذا ا طدار ي ددم ) (Rapport, 2015,644ت

ييه بيا ا ساس الوراقي لاططراب وارتباطه بالخمم يي الجانب المعريي الدذي يدر أنده
يرجددع يددي ابسدداس إلدد عجددز الدددذاكرة العاممددةو ويظاددر ذلدد يددي ا عددراض السدددموكية
لاططراب ما ن ص انتبام واندياعية ونشاط از دو وينعكس ذلد عمد الطدعا الدوظيفي
يي العا ات ا سرية والعا ات با راا وانخفاض ا داء ا كداديميو ويوطدح شدكم ()8
دور الذاكرة العاممة كم ور لاططراب وي الت ور الساب خ
انًُػ انظبهشٌ
Phenotype

انًُػ انذاخهٍ
Endophenotyp
e

االعشاض انسهىكُخ
األسبسُخ
َمص االَزجبِ
انُشبغ انضائذ
االَذفبعُخ

شكم ()1

Genotype
انزأثُشاد انجُىنىخُخ
(يثم انىساثخ)

انعالج انذوائٍ
راكشح عبيهخ ألم
رطىسا
Underdeveloped

انعالج انسهىكٍ

انمصىس انىظُفٍ
انعاللبد االسشَخ
انعاللخ ثباللشاٌ
انزحصُم األكبدًٍَ
انزمهجبد انًضاخُخ
لصىس انكف
انىظُفٍ
أداء يُخفط عهً
اخزجبساد انزكبء
االَزجبِ
سهىن َمص
اظطشاة
انًعبسظخ

انًُػ انىساثٍ

األسبط
انجُىنىخٍ
انعصجٍ

انزذسَت
انًعشفٍ
انًزطهجبد انجُئُخ
انًعشفُخ
انزكُف

انًصحىة ثبنُشبغ انضائذ )(Rapport, et al.,2015,644

ويتطددح مددا الشددكم السدداب أا التددأقيرات الوراقيددة تطددع ا سدداس لمخددم الددوظيفي
النيورولدددوجيو ويدددرتبط ذلددد ب

دددور أداء الدددذاكرة العاممدددةو التدددي تفشدددم نتيجدددة زمدددا

ابطددم ام السددريع لممعمومددات يددي مجاباددة المتطمبددات البي يددة لتجايددز المعمومددات ممددا
يدنعكس عمد سددرعة نسدياا التعميمدات الخا ددة بدا داء عمد المامددةو وب يتديح الفر ددة
لمعالجة المعمومات واجدراء م ارندات د ي دة بيناداو كمدا أنادا تفشدم نتيجدة

دور المنفدذ

المركدددزي يدددي الت ددداط الماعدددات المقيدددرات الجديددددة المرتبطدددة بالمامدددةو وكدددا المقيدددرات
المشددددتتة يددددر المرتبطددددة باددددا

&

Alderson
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).Raikler,2008,827-830
كمددا يتطددح وي ددا لمت ددور السدداب أا التدددريب المعريددي يمكددا أا ي فددز ا سدداس
الع دددبي ويعمدددم عمددد تنشددديط التكامدددم الدددوظيفي بددديا المراكدددز الع دددبية التدددي أشدددارت
الدراسددات النيورولوجيددة إل د تددأخر نطددجااو كمددا أا هددذا التدددريب يتوجدده إلدد الددذاكرة
العاممددة يي سددا مددا أدا ادداو قددم يفتددرض النمددوذج السدداب أا التدددريب لددد هددذم الف ددة
يجب أا يتطما جانبا سدموكيا يمكدا أا ي سدا ا داء يدي الجواندب الوظيفيدة التدي ي دع
طمناا ا داء المدرسي.
ويعدددارض ) (Barkley,2015(e),409وجادددة النظدددر السددداب ة يدددث يفتدددرض أا
ابطدددطراب يرجدددع إلددد ال

دددور يدددي كدددا السدددمو الدددذي يعتبدددر متطمبدددا بميدددا

Pre-

 Requisiteلعمميددة التنظدديم الددذاتي لمسددمو و يددث ت ددوم عمميددة الكددا بددقاث وظددا ا
أساسية هيخ
 -8كدددا السدددمو المدددرجح (السدددا د)

Inhibiting the Initial Perpotent

) (Dominatويؤدي ذل إل تأجيم ابستجابة بسبب الف دم المؤ دت بينادا وبديا
ا لمقير الذي تسبب يي دوقاا.
 -8التو ددا عددا إ دددار ابسددتجابات التددي تظاددر عدددم ياعميتاددا وهددو مددا يطم د عميدده
ال ساسية تجام الخطأ ).(Sensitivity to Error
 -7ماية ابستجابات الموجاة لمذات ن و ت يد الاددا مدا التشدتت وهدو مدا يعدرا
بم اومة التشتت )(Resistance to Distraction
ويفتدددددددددددددددددددرض )(Barkley,2011,533-560;Barkley,2015(e),413-416
ال

ور يي عممية الكا يترتب عميه خمم يشمم ستة وظا ا تنفيذية هيخ

 -8ابنتبددام الموجدده ذاتيددا (الددوعي بالددذات) Self-Directed Attention (Self-
)Awarenessخ وتعتبددر هددذم الوظيفددة هددي ن طددة البدايددة التددي ت ددوم عمياددا ب يددة
الوظا او ناا تعني أا يكوا الفرد عمد وعدي كامدم ب التده الداخميدة والخارجيدةو
ودوايعه ور باته وأيعالهو بشكم ي

و دة متكاممة ما اب ساس بالذات.

 -8طددبط الددذات (الكددا التنفيددذي) )Self-Restrain (Excutive Inhibitionخ
وتعني ال درة عم ي م ا

داث الخارجية عا ابستجابات ال س ركية المرتبطدة
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بااو وهذا الف م ي تاج إل كا تم ابستجابات ال ركية وكدذل كدا ابنتبدام إلد
المقيرات المشتتة.
 -7اب ساس بالدذات (الدذاكرة العاممدة يدر المفظيدة) Sensing to the Self (Non
)Verbal Working Memoryو يددث ي تدداج تمقيددم المعمومددات يددي الددذاكرة
نوعا ما التكامم بتطميا عمم ال واس واب تفاظ با

داث يي الذاكرة ممدا يسدمح

باسددترجاع تتددابع السددمو (ال دددث -ابسددتجابة -النتيجددة) ويتدديح ذلد لمفددرد ير ددة
لمربط بديا تمد المكوندات ويادم العا دات بينادا ويدنعكس ذلد عمد الدوعي والطدبط
الذاتي واب ساس بالزما.
 -2ال دديث الدداخمي (الدذاكرة العاممدة المفظيدة) Speech to the Self (Verbal
) Working Memoryيددث يددتم تنشدديط التمقدديات الداخميددة لمكددام يددي الددذها
دوا أا ي ددا ب ذلدد أيعددام ركيددة واطدد ةو ويتدديح ذلدد نوعددا مددا التسدداؤم أو
التأمم الذاتي و دم المشدكاتو والفادم ال ار دي خدام ال دراءة ال دامتةو ويمكدا مدا
استيعاب وتطبي ال واعد ابجتماعية وا خا ية.
 -6الت ييم الذاتي الموجه (ابنفعدام /الدايعيدة لمدذات) Self-Directed Appraisal
) (Emotion/ Motivation to the Selfيث يفتدرض أا معالجدة المعمومدات
يي الذاكرة العاممة المفظية و ير المفظية ترتبط بخ ا ص انفعالية ودايعيدةو وتمعدب
دور هامدا يدي توجيده السدمو ن دو ت يد و ا هدداا خا دة يدي
الدايعية الداخميدة ا
ظم ياب ا قابة أو التعميمات الخارجيدة الموجده لمسدمو وهدي بدذل تعتبدر أساسدا
لممقابرة ن و ت ي ا هداا.
 -5نشاط الذات (إعادة البناء) )Self-Play (Reconsitutionو ويتم ذل مدا خدام
عمميتيا يرعيتيا همداخ ت ميدم السدمو قدم تركيبدهو ويدرتبط ذلد بالطا دة يدي انتداج
اختيارات متعددة واختبارها بادا م المشدكاتو كمدا يدرتبط بال ددرة عمد التخطديط
والتوجه ن و م ال راع بيا الوطع ال الي المشكم والوطع المرجو لم م.
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ويتطددح مددا النمددوذج السدداب تركيددزم عم د عمميددة الكددا باعتبارهددا جددوهر عمميددة
التنظيم الذاتي لمسمو الذي يتيح الربط بيا مكوندات السدمو و والدوعي بدأا سدمو الفدرد
ي ا خما النتا

التي ي

م عميااو ويتيح ذل نوعا ما التأمم الذاتي وتوجيده الدذات

ن ددو ت ي د ا هدددااو ت د يددي الددة يدداب التعزيددز الخددارجيو أو التوجيدده المباشددر
لمسمو .
ور م ابختاا الواطح بديا تنداوم المددخميا السداب يا بطدطراب  ADHDيدث
اعتمدددددد )al.,2015

et

 (Rapport,عمددددد نمدددددوذج الدددددذاكرة العاممدددددة لبدددددادلي

) (Baddely,2002واسددتخدم م ددطم اته يددي ابشددارة الددي عمميددة تجايددز المعمومددات
ووخا ة ييما يتعم بدور المنفذ المركزيويي يا اسدتخدم )(Barkley,2011,2015
م دددطم ات ييجوتسدددكي عدددا تطدددور ال دددديث الدددداخمي ودورم يدددي تنظددديم سدددمو الفدددرد
(م.س.ييجوتسددكيو)8988و ولكددا يمكددا أا نجددد بينامددا بعددض الن دداط المشددتركة التددي
يمكا أا تتطح ييما يميخ
 -ابتفددا عمد ا سدداس النيورولددوجي لاطددطراب وانعكدداس ذلد عمد

ددور الجوانددب

المعريية والدايعية وابنفعالية لمفرد.
 العجز يي اسدتخدام اسدتراتيجيات التنظديم الدذاتي لمسدمو ور دم أا (Rapport, et) al.,2015د طمناا يي اشارته إل

ور أداء الدذاكرة العاممدة وربطادا بعجزهدا

عددددددددددا الويدددددددددداء بمطالددددددددددب الماددددددددددام المفروطددددددددددةو يددددددددددي دددددددددديا تناولاددددددددددا
) (Barkley,2011,2015بالتف دددديم وربطاددددا بال دددددرة عمدددد التخطدددديط وتوجيدددده
السمو والمقابرة يي ت ي ا هداا.
 أجمع كا النموذجيا عم إمكانية التدريب عمد اسدتراتيجيات التنظديم الدذاتي كمددخملمتيمب عم ال

ور المعريي والدايعي المرتبط باططراب .ADHD
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ثان ايتتتتا :استتتتتراتيجيات التتتتتعلم المتتتتنظم ذات ايتتتتا

Self-Regulated

learning

Strategiesخ
تعددد النظريددة المعرييددة ابجتماعيددة ) (Bandura,2006هددي جددر الزاويددة التددي
امددت عميدده نظريددات التنظدديم الددذاتيو يددث تفتددرض اا سددمو الفددرد هددو نتيجددة تفاعددم
متبادم بيا قاقة عوامم هيخ العوامدم الشخ ديةو والسدمو والبي دةو ب يدث أا التبادليدة
بيا هذم العوامم ب تعني التماقم يدي ال دوة النسدبيةو يدث تتبدايا المدؤقرات وي دا لتبدايا
الموا ا وتنوعاا.
ووي ا لت ور النظري الساب يإا السمو ت وم ما كونه مجدرد رد يعدم لممدؤقرات
الخارجية طب ا لممدرسة السدموكية -إلد اسدتخدام الفدرد لعمميدات التنظديم الدذاتي لتوجيده
نشدداطه وطددبط سددموكه ن ددو ت يد ا هدددااو ويشددير )(Zusho&Edwards,2011
أا التنظيم الدذاتي لمدتعمم هدو تطبيد اج ار دي لنظريدات التنظديم الدذاتي يدي مجدام الدتعممو
و يث ي وم ا يراد بالتخطيط والتعديم والتنظيم لتفكيرهم وسموكام باددا انجداز أهددايام
ا كاديميدددةو وذلددد باسدددتخدام اسدددتراتيجيات معرييدددة ومدددا وراء معرييدددة وادارة الم دددادر
البي يةو وأنه بيض النظر عا وجود عجز أو

ور يي تمد ابسدتراتيجيات يإنادا ابمدة

لمتطدددوير والتددددريبو ومدددا المنطمددد السددداب يعدددرا كدددا مدددا

& (Zimmerman

) Schunk,2008,1الدتعمم المدنظم ذاتيددا بأنده عمميددة نشدطة ي ددد يياددا المدتعمم أهدددايا
يسددع لت ي اددا وي ددوم بتفعيددم اسددتراتيجيات تعمددم عم د تركيددز ابنتبددام وم ار بددة وت يدديم
الت دم يي ا داءو وتعديم تم ابستراتيجيات يي طوء ما تسفر عنه نتا

ا داء.

ويطرح ) (Zusho & Edwards, 2011,23-25نموذجدا يددم ييده بديا تنداوم
كا ما بنتريتش وزيمرماا لمتعمم المنظم ذاتياو ويتكدوا هدذا النمدوذج مدا قاقدة م ار دم
يرعية يتطما كم مناا استراتيجيات نوعية م ددةو وتم الم ار م هيخ
 -8التدبر Forethoughtخ وتتطما عمميتيا اساسيتيا هماخ
أ -ابد ار Preceptionخ وييدده يوجدده الفددرد إل د نفسدده اس د مة مددا نوعيددةخ مددا هددي
المامة؟ هم مت بماام مشاباة لاا؟ مداذا طمدب مندي المعمدم ال يدام بده؟ مدا الدذي
ا تاج إل معريته لم يام بالمامة؟
ب -التخطتتيط Planningخ ويتطددما تسدداؤبت مقددمخ مدداذا اريددد أا اتعمددم؟ لمدداذا اريددد تعمددم
تم المامة؟ كيا يمكا أا أ وم با داء؟ متي أ وم بالعمم؟ أيا أ وم بالعمم؟
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 -8الفعل /القواعد Action/Enactmentخ
أ -الت كم Controlخ مداذا يجدب أا أيعدم كدي اسدتمر يدي ا داء؟ مداذا ينبيدي أا
أيعمه بتأكد ما يامي لكم ما ا تاج إل يامه؟ كيا استطيع أا ا فدز نفسدي
لم يام بالعمم؟
ب -المراقبتتة Monitoringخ هددم مددت بإنجدداز مددا هددديت لت ي دده؟ هددم اشددعر
بابرتبا ؟ هم ال يام بالمامدة سيسدتير و تدا أكقدر ممدا تو عدت؟ هدم أعدي كدم
ا شياء التي ا تاج إل ياماا؟
ج -التقتتتويم Evaluationخ هدددم يجدددب أا اسدددتمر؟ هدددم ينبيدددي أا اتو دددا؟ هدددم
انتات المامة.
 -7المخرجات Outputخ
أ -رد الفعم Reactionخ كيا مت با مر؟ هم اديت بشكم جيد؟ ما عوا دب هدذا
ا داء؟
ب -التأمتتل Reflectionخ لمدداذا أديددت المامددة بشددكم جيددد /أو لمدداذا كدداا ا داء
ير جيد؟ هم خططت جيدا؟ ما الذي ينبيي عممه لت سيا ا داء؟
وبت ميم النمدوذج السداب نجدد أنده عمدد إلد اسدموب التسداؤم الدذاتي لت ديدد يادم
واد ار الفدددرد لممامدددة ومتابعتددده لددد داء عمياددداو بسدددتراتيجيات تعمدددم معرييدددة ومدددا وراء
معرييةو كما تتطح ابستراتيجيات الدايعية يي المقابرة عم ا داء واد ار

يمدة المامدةو

وق ة الفرد يي درته عم انجازها.
وي ددددد ) (Pintrich,2002,2004اسدددتراتيجيات الدددتعمم المدددنظم ذاتيدددا يدددي قاقدددة
مكونات هيخ
 -8االستتتتراتيجيات المعرفيتتتةخ وتشددير إلددد طدددر تنظددديم الفدددرد لمعطيدددات ومتطمبدددات
المامة الجديدةو وم ارنتاا بمعموماتده السداب ةو واختيدارم نسدب طدر ا داء ومدا
تم ابستراتيجياتخ
 التستتتميع التتتذاتي Rehearsalخ وتعندددي ترديدددد المعمومدددات لعددددة مدددرات باددددااب تفاظ به لمدة أطوم يي الذاكرة

ديرة المدد أو ن مادا إلد الدذاكرة طويمدة

المد .
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 التنظتتتيم Organizationخ ويخ ا

دددد بددده إعدددادة ترتيدددب المعمومدددات بنددداء عمددد

دددداا واعددددادة ترتيباددددا باسددددتخدام أسددددموب التجزيددددم  Chunkingأو

تجمعات المعاني  Semanticأو استخدام خ ار ط المفاهيم.
 التفصتتتيل Elaborationخ وييددده يدددتم ربدددط المعمومدددات الجديددددة بالمعمومددداتالمت مة باا والموجودة بالفعم يي الذاكرة طويمة المد وذل مدا خدام عمدم
الممددددددددددددداقات  Analogiesواعدددددددددددددادة ال ددددددددددددديا ة وطدددددددددددددرح ا سددددددددددددد مة
).(Pintrich,2004,400-410;Winne,2011,15-19
 -8االستتتتراتيجيات متتتا وراء المعرفيتتتة Metacognitiveخ وي

دددد بادددا اسدددتخدام

مادارات تنفيذيددة توجده التفكيددر ن دو ت يد ا هدداا مددا خدام التخطدديط والم ار بددة
وتنظددددديم الدددددذات والم ارندددددة بددددديا اسدددددتراتيجيات ا داء واختيدددددار أنسدددددبااو وتعدددددديم
ابستراتيجية واستبدلاا عند ال اجةو وما تم ابستراتيجياتخ
 التخطتتتيط Planningخ وذلددد بالتف دددح السدددريع لممامدددة وت ميمادددا وت ديددددا هداا المرجوة.
 المراقبتتة Monitoringخ يددث يتددابع الفددرد ا داء يددي طددوء هدددا أو م د وويسدددتمر يدددي الم ايظدددة عمددد ابنتبدددام خدددام ا داءو وي دددوم باختبدددار الدددذات
ويطبط اي اع ا داء وي ا لمو ت المتاح .
 تنظيم الذات Self- Regulationخ ويدتم خالادا اسدتخدام نتداتعديم السمو

الم ار بدة يدي

ت يتس مع أهداا المامة ).(Winne,2011,19-27

 -7إدارة المصتتتادر Resources Managementخ وتشدددير إلددد الوسدددا م التدددي
يستخدماا الفرد يي إرسداء بي دة عمدم منتجدة مدا خدام ابسدتخدام ا مقدم لمو دتو
وتنظيم الجاد والب ث عا المساعدة عا ال اجة إلياا ).(Pintrich,2004,409
ويا ظ مما سب أا استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيدا تفتدرض يدي المدتعمم النشداط
الذاتي الذي يتيح لده تنظديم المعطيدات وت ديدد ا هدداا وم ار بدة ا داء يدي السدعي ن دو
ت ي ادداو و ددد تو ددمت دراسددات كددم مددا (Jacobson, et al.,2016;Sibley, et
)al.,2019;Mc Coach, et al.,2020و إلد ال

دور الواطدح لدد ي دة .ADHD

يددي اسددتخدام اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا وارتبدداط ذلد بددالعجز المعريددي والدددايعيو
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ور لدور استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيدا يدي
ويطرح ) (Van Der Meere,2005ت ا
عا تاا بتجايز المعمومدات وت فيدز دايعيدة الفدرد لدد الف دة السداب ةو وهدو مدا يوطد ه
شكم ()8خ
انًسزىي
انثبنث

آنُخ انزمىَى
(يشالجخ انزاد -انزحكى
انزكُفٍ)

انًسزىٌ
انثبٍَ
االسزثبسح

اندهذ
انزُشُػ

االسزدبثخ

انحشكخ

انمشاس

انجحث

انزشفُش

انًسزىي
األول
انًثُش

شكم ( )2انًُىرج انًعشفٍ انُشػ )(Van Der Meere,2005

ويا دددظ أا النمدددوذج السددداب يطدددع يدددي المسدددتو ا وم اسدددتخدام اسدددتراتيجيات
معرييددة تتدددخم مددع عمددم الددذاكرة العاممددة والددذاكرة طويمددة المددد يددي تشددفير المعمومددات
والب ث عا المخططات المعريية الخا ة باا واتخداذ ال درار قدم ا ددار ابسدتجابةو ويدي
المسدددتو القالدددث تظادددر ابسدددتراتيجيات مدددا وراء المعرييدددة لم ار بدددة ا داء وتعديمددده عندددد
ال اجةو أما المسدتو القداني يتظادر ييده الجواندب الدايعيدة التدي يدر أنادا تمقدم عداما
وسيطا بيا المستو ا ول والقالثو كما أا عممية التفاعم الدينامي مدا خدام التيذيدة
الراجعة بيا مكونات النموذج تفتدرض أا ابسدتخدام الفعدام بسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم
ذاتيددا يمكددا أا ي سددا عمميددة تجايددز المعمومددات وتخفيددا العددبء عددا الددذاكرة العاممددةو
ويعمددم يددي الو ددت ذاتدده عم د تنشدديط المكونددات الدايعيددةو وهددو مددا ي ددوم عميدده الب ددث
ال الي.
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ا
ثالثا :العبء المعرفي Cognitive loadخ
ترتكدددز نظريدددة العدددبء المعريدددي عمددد نظريدددات معالجدددة وتجايدددز المعمومدددات التدددي
تتناوم الذاكرة العاممة باعتبارها مخزنا م دود السدعة مدا يدث كدم المعمومدات التدي يدتم
معالجتاددا ويتددرة ب ا ادداو إب أا تمد الم ددددات يمكددا التيمددب عمياددا إذا تمكددا الفددرد مددا
اسددتخدام اسددتراتيجيات تمكندده مددا السدديطرة ابنتباهيددة عمد متطمبددات المامددةو وتسددتبعد
المشتتات التدي تسدتام

كبيدر مدا سدعة الدذاكرة العاممدة )(Kalyuga,2010,54و
ا
يدز
ا

كمددا أا دددرة الفددرد عم د دم د المعمومددات الم دمددة مددع المعريددة السدداب ة الموجددودة يددي
الددذاكرة العاممددة تمكندده مددا تنظدديم تم د المعمومددات يددي مخططددات معرييددة تيسددر عمميددة
معالجدددة المعمومددددات وتخفددددض العددددبء الوا ددددع عمدددد الددددذاكرة العاممددددة

&

(Paas

).Ayres,2014,192
ويعرا العبء المعريي يي هدذا ابطدار بأنده م ددار الجادد الع مدي المفدروض عمد
دددر م دددددا مدددا
الدددذاكرة العاممدددة كنتيجدددة لمطالدددب ا داء عمددد مامدددة معيندددة تتطدددما د ا
المعمومددات )(Galy ; Cariou & Melan,2012,270و ويت دددد العددبء المعريددي
باعتبارم مكونا متعدد اببعاد يي قاقة أنواع هيخ
 العبء المعرفي الدخيل Extraneous loadخ ويشير إل المطالدب المعرييدة يدرالطددرورية التددي تنشددأ نتيجددة الت ددميم السدديء لموسددا ط المتعددددة التددي ت دددم باددا
المددادة التعميميددةو وينددت عددا ذل د بددذم الفددرد لمزيددد مددا الجاددد يددي ياددم تعميمددات
ا داءو واسدددتبعاد المقيدددرات المشدددتتة يدددر المرتبطدددة بالمامدددةو وت ديدددد المعمومدددات
ا ساسية المرتبطة بالمامة الم دمةو ويعتبر العبء الدخيم جانبا سمبيا يدؤقر عمد
كفدداءة معالجددة وتجايددز المعمومدداتو يددث أندده يشدديم يددز الددذاكرة العاممددة بأنشددطة
يددر مبددررة و يددر مرتبطددة بالمامددة ا ساسددية )(Elliotte, et al.,2009,3-6
ويمكددا تخفدديض هددذا النددوع مددا العددبء عددا طري د مراعدداة الت ددميم الجيددد لمبي ددة
التعميميددة مددا خددام دمد المعمومددات المترابطددةو وت ددديم ارشددادات تعميميددة واطد ة
تراعي الخمفية المعريية لممتعممو وب تتعارض معاا ).(Kalyuga,2010,54
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ومما سب نستخمص أا العبء المعريي الدخيم ينشأ نتيجة يشم الفدرد يدي تركيدز
ابنتبام ن و المقيدرات المرتبطدة بالمامدة الم دمدةو واسدتبعاد المقيدرات المشدتتةو وت ديدد
المطالب ا ساسية ل داء عم المامدةو وبدذل يدإا اسدتخدام الفدرد بسدتراتيجيات الدتعمم
المنظم ذاتيا يمكا أا تساعد يي خفض هذا النوع ما ابعباء المعريية التي تدؤقر سدمبا
عم معالجة وتجايز المعمومات.
 -العتتبء المعرفتتي التتداخلي Intrinsic Loadخ وي

ددد بدده عددبء التجايددز الوا ددع

عم الذاكرة العاممة نتيجة المعالجدة المتزامندة لعددد مدا العنا در التدي يوجدد بينادا
تددداخم وتفاعددمو وبالتددالي يددإا هددذا العددبء ي ددم عنددد معالجددة الماددام البسدديطة التددي
تتطما عددا م دودا مدا العنا در يدر المتداخمدةو ويدزداد كممدا ارتفعدت التفاعميدة
بددديا تمددد العنا دددر )(Ayres,2006,391و ويعتبدددر العدددبء المعريدددي الدددداخمي ذو
طبيعة مرتبطة بالمادة التعميمية؛ وبالتدالي يدإا م اولدة تخفيدا هدذا العدبء ب دذا
بعض العنا در ا ساسدية مدا المامدة الم دمدة يمكدا أا يدؤقر سدمبا عمد عمميدات
الفادم وابسدتيعاب لممامدة الم دمدةو إب أا دددرة المدتعمم عمد الددم بديا العنا ددر
الم دمة تخفا ما هدذا العدبءو وتمكدا المدتعمم مدا تفعيدم مسدتويات معرييدة عميدا
تتطما التجريد والتوسيع (عادم البناو 8991و .)Ayres,2013,116
وممددا سددب نخمددص إل د أا العددبء المعريددي الددداخمي يت دددد بعدددد العنا ددر التددي
تتطدددمناا المامدددة وم ددددار التفاعدددم بيناددداو قدددم طبيعدددة تمددد العنا دددر مدددا يدددث درجدددة
تجريددددهاو ونجدددد أا اسدددتخدام الفدددرد بسدددتراتيجيات تتددديح لددده تنظددديم المعمومدددات واعدددادة
ترتيباا يي تجمعدات ذات معند يدؤدي إلد اختدزام العدبء المعريدي الدداخمي الوا دع عمد
الذاكرة العاممة اقناء تجايز المعمومات.
 العبء المعرفي وثيق الصلة Germane Loadخ ويشير إل الجاد الع مدي الدذييبذلدده المددتعمم يددي ياددم ا سدداس المنط ددي لمماددام مددا خددام ربطاددا بالمخططددات
المعريية الموجودة بالذاكرة طويمة المد )(Ismail, et al.,2013,327و ويتطمدب
ذل استخداما جيدا بستراتيجيات معريية عم بناء التمقديات الع ميدة لاداو وانشداء
مخططددات أوسدددع ذات معنددد لتشدددمماا ممدددا يعمدددم عمددد و دددوم المدددتعمم إلددد

دددم

المشكات بطري ة أكقر ساولة كابستب ار).(Schnotz&Kurschner,2007,496
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وبددذل يددإا العددبء المعريددي وقي د ال ددمة يعتبددر جانددب ايجددابي ي ددوم ييدده المددتعمم
بدددربط المعمومدددات الم دمدددة بالمخططدددات الع ميدددة  Schemataالمكتسدددبة مدددا الخبدددرة
الساب ةو مما يعمم عم معالجدة المعمومدات بطري دة آليدة تتطمدب دد أدند مدا ابنتبدام
وعبء معريي أ م ).(Pass,Ayres,2014,192
ومما سب يمكا أا نستنت عدة مبادئ ت وم عمياا نظرية العبء المعرييخ
 ترتبط نظريدة العدبء المعريدي بنظريدات تجايدز ومعالجدة المعمومدات وتركدز عمد دورالذاكرة العاممة يي هذا التجايز ).(Galy,et al. , 2012
 الددذاكرة العاممددة باعتبارهددا مخددزا مؤ ددت م دددود السددعة تتطمددب ب دداء المعمومددات يدديالة نشطة ت تتم معالجتاا ).(Kalyuga,2010
 الددذاكرة العاممددة تطددم عدددة مكونددات يرعيددة ) (Baddeley,2002يعمددم ييدده المنفددذالمركزي كنظام لإلشراا ابنتباهي يعمم عم كا المقيرات يدر المرتبطدة بالمامدة
والتركيز عم المقيرات المرتبطة مما يعمم عم زيادة السعة ابنتباهية (Kofler,
) Rapport; Bolden; Sarver& Raiker 2010وتددرتبط تم د الوظيفددة
بالعبء المعريي الدخيم.
 -ي ددوم دداجز ا

ددداث  Episodic Bufferبالتنسددي بدديا دا ددرة المكددوا ال ددوتي

ومكددوا المو ددة الب ددرية المكانيددة ممددا يعمددم عم د دم د ا

ددداث المنف ددمة يددي

و دات كبيرة مترابطة )(Baddeley,2004و وترتبط تم الوظيفة بالعدبء المعريدي
الداخمي الذي يرتبط بعدد العنا ر المعالجة وتفاعاتاا.
 ي دوم دداجز اب ددداث باعتبدارم أ ددد مكونددات الددذاكرة العاممدة بددربط المعمومددات الجديدددةبالمخططدددات الع ميدددة الموجدددودة يدددي الدددذاكرة طويمدددة المدددد التدددي تعطدددي التفسدددير
المناسب لتم المقيرات وتسداعد عمد اسدتيعاباا )(Dehn,2008,25-26و وتدرتبط
تم الوظيفة بالعبء المعريي وقي ال مة الدذي يمقدم جانبدا ايجابيدا يختدزم العدبء
الوا ع عم الذاكرة العاممة.
 يتيح استخدام استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا ما المساعدة يدي تركيدز ابنتبدام عمدمطالدددب المامدددة وابعددداد المشدددتتات مدددا خدددام ابسدددتراتيجيات الم ار بدددة والتخطددديط
) (Pintrich,2004وهدددو مدددا يدددنعكس عمددد العدددبء المعريدددي الددددخيمو كمدددا يتددديح
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استراتيجيات التنظيم إعدادة ترتيدب المعمومدات وهدو مدا يدرتبط بالعدبء الدداخميو يدي
دددديا أا اسددددتخدام اسددددتراتيجيات مقددددم التف دددديم يعمددددم عمدددد دمدددد المعمومددددات
بالمعمومات الساب ة وهو ما يرتبط بالعبء وقي ال مة.
 مددا خددام الدددور النشددط بسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا يددإا اسددتخداماا بفعاليددةيخفددددا مددددا العددددبء المعريددددي المفددددروض عمدددد الددددذاكرة العاممددددة

(Ayres,

).2013;Pass&Ayres,2014
رابعا ا :الدافعية الداخلية Intrinsic Motivationخ
تشكم الدايعية الداخمية ركيزة أساسية يي تفسدير سدمو الفدرد وخا دة يدي موا دا
التعممو يث تتطمب الموا دا ا كاديميدة توجيده السدمو ن دو انجداز المادامو والم ايظدة
عمد اسددتمرارية بددذم الجاددد يددي مواجاددة ال ددعوبات والع بددات التددي ت ددوم دوا ت يد
ا هداا.
وتفترض المدرسة السموكية أا الدايعية ترتبط ب

وم الفرد عم معززات السدمو

الخارجيةو التي تستقير لديه الر بة يي ال فاظ عم السمو المؤدي إلد ال

دوم عمد

تم د المكايددوتو وتك درار هددذا السددمو يددي الموا ددا المختمفددةو وبالتددالي يمكددا أا يتطددور
تعزيز السمو ما كونده مرتبطدا بالم دددات الخارجيدة إلد أا ي دبح ذاتيدا دوا ال اجدة
إل ال

وم عم المكايوت الخارجية (عماد الز ومو 8988و .)881

وي داوم ابتجدام المعريدي يدي دراسدة الدايعيدة الب دث عدا العمميدات المعرييدة التدي
تتوسددط العا ددة بدديا المقيدرات سدواء كانددت داخميددة أو خارجيددة بدديا سددمو الفددردو وتركددز
نظريدددات العدددزو  Attributionعمددد العمميدددات السدددببية الداخميدددة التدددي تتوسدددط تمددد
العا ددةو والتددي مددا خالاددا يفسددر الفددرد أسددباب النجدداح أو الفشددم ويرجعاددا إلد أسددباب
مقم ال درة والجاد وال ظ و عوبة المامةو وتشكم اعزاءات الفرد م ادر لتفسدير نتدا
ا داء وعم د أساسدداا يت دددد السددمو المسددت بمي لمفددردو يعددزو يشددم ا داء إل د ن ددص
ال درة يديعه إل تو ع عدم النجاحو أما ا عزاء لمجاد يادو ب ي مدم مدا تو عدات النجداح
ويولد مشداعر ابعتدزاز بالنجداح أو الشدعور بالدذنب عندد الفشدمو كمدا أا إعدزاءات الفدرد
ترتبط بت ورم ل درته عم السيطرة يادو يتو دع النجداح إذا كاندت العوامدم ابمدة لمطدبطو
أمدا إذا كاندت العوامددم الخارجيدة يددر ابمدة لمطدبط يددإا ذلد يشددعرم بدالعجز وابستسددام
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(يوسا طاميو 8988و .)897-899
ويشير ) (Ryan&Deci,2006إل أا الماام وا هداا التي ت تداج إلد جادد-
خا دة يددي الددة وجددود تندداير معريددي بدديا مددا يت ندده الفددرد ومددا ت تاجدده تمد الماددام مددا
أسداليب جديددة -دد يولدد الددة مدا اب بداط يستسدمم لاددا الفدردو إب أا هدذا ا

بداط ددد

يكددوا بمقابددة عامددم تنشدديط لددد بعددض ا ي دراد يعمددم عم د تجديددد ددوة الدايعيددة لمددتعمم
لددديامو ويددر ) (Lapper;Corpus&Ivengar,2005أا التوجاددات الدايعيددة ت دددد
الطدددر التدددي يتبناهدددا ا يدددراد يدددي تدددوجاام ن دددو إنجددداز المادددامو ي دددد تكدددوا داخميدددة
Intrinsicو تتسم بالمقابرة والت دي و ب ابستطاعو و د تكوا خارجيدة Extrinsic
ي وم باا الفرد بادا ال

وم عم مكايأة أو تجنبا لمع اب.

ويشدددير ) (Wehmeyer&Field,2007إلددد أا الدايعيدددة الداخميدددة تسدددام يدددي
جعددم عمميددة الددتعمم أكقددر يعاليددة وتزيددد مددا مدداس التاميددذ ور بددتام يددي ابشددت ار يددي
ا نشددطة التعميميددةو وتجعددم تفدداعمام ال ددفي أكقددر إيجابيددةو كمددا أا شددعورهم بالسدديطرة
عم العوامم البي ية المؤقرة يي انجاز الماام وامتاكام لم درة عم الفعم السديطرة عمد
خبدددددرات الدددددتعمم تولدددددد لدددددديام نوعدددددا مدددددا التمكددددديا النفسدددددي

Psychological

 Empowermentينت م أقرم إل الخبرات والموا ا التالية.
وبذل يتطح أا الدايعيدة الداخميدة تدؤقر عمد مدد اهتمدام التمميدذ بدالتعمم عوطدا
عددا اهتمامدده بإظاددار المعريددةو ويددأتي هددذا مددا منطم د أا ابسددت ام والنشدداط الع مددي
والتيمب عم ال عوبات والت ديات وات اا ا داء هو اية يي د ذاته.
ويدددر ) (Ryan&Deci,2006أا الدايعيدددة الداخميدددة تت ددددد مدددا خدددام وجدددود
عامميا هماخ
 فعاليتتة التتذات Self-Efficacyخ والتددي تشددير إل د اعت دداد الفددرد ب درتدده عم د أداءالمامة بنجاح.
 التحديد الذاتي Self- Determinationخ ويتطما قداث مكوندات هدي ابسدت اليةAutonomyو والكفاءة Competenceو وابنتماء .Relatedness
ويشددددير ) (Rigby&Ryan,2018,139إلدددد أهميددددة بعددددد ابسددددت الية كمكددددوا
لمدايعيددة الداخميددة يددث يشددير إل د

ريددة ا ي دراد يددي اختيددار ا نشددطة وا عمددام وي د
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تفطدددياتام وميدددولامو ويدددر أا المدددتعمم يشدددعر ب ريدددة ا رادة تددد يدددي أدا ددده لممادددام
المفروطة عميه إذا استطاع أا يشعر ب يمة وأهمية المامةو كما ير أا الكفداءة تتولدد
مدددا خدددام شدددعور الفدددرد بامتاكددده لممادددارات الازمدددة لددد داء والسددديطرة عمددد المدددوارد
ومتطمبددات ا داءو ويمتددد هددذا الشددعور ليرسددخ اعت ددادم بال دددرة عمد مواجاددة مسد وليات
وت ددديات جديدددةو أمددا بعددد العا ددات ييددرتبط ب اجددة الفددرد لمت دددير مددا بددم اآلخددرياو
وابعتراا بت دمه والرطا عا أدا ه.
وتر البا قة أا الرأي الساب

د أ فم بعد المقابرة كأ د أبعداد الدايعيدة الداخميدةو

كمدا أا بعدد العا ددات يشدير إلد نددوع مدا الدايعيدة الخارجيددة المرتبطدة بت ددير اآلخددرياو
وتنتاددي البا قددة إل د ت ديددد عدددد مددا ا بعدداد ا كقددر أهميددة وشدديوعا بالنسددبة لمدايعيددة
الداخمية التي تناولتاا الدراسات الساب ة ييما يمي خ
 متعة التعمم خو تعندي اعت داد المدتعمم بدأا مدا يؤديده مدا أعمدام ومادام يدي متنداومدرراتددده وامكاناتدددهو وأا تمددد المادددام ت ددد أهدايددده الذاتيدددةو ممدددا يمن ددده شدددعور
بالسددعادة والرطدداو ويولددد لديدده الشدديا و ددب ابسددتطاع .
)al.,2005 ; Rigby&Ryan,2018
 المقدددابرة خ وتشدددير إلددد ددددرة المدددتعمم يدددي ت ددددي ال دددعوباتو ومواجادددة الع بدددات(Lepper ,et

وابسدددتمرار يدددي بدددذم الجادددد دوا ممدددم تددد ابنتاددداء مدددا المادددام الموطدددوعةو
والو دددوم إلددد ات يددد ا هدددداا المرجوة(.السددديد أبدددو هاشدددمو(Keller 8989
,2006,
 ابست ام خوي د به ددرة المدتعمم عمد ت مدم المسد ولية بمفدردمو والتزامده بتنفيدذالماام والواجبات المكما باا دوا ال اجدة إلد اشدراا أو التوجيده مدا بدم اببداء
أو المعمميا (.السيد أبو هاشم و( Lepper,et al.,2005 , 8989
و يدر

)  (Vanteenkiste,Lens&Deci,2006أا الدايعيدة الداخميدة تسدام

يي ال ث الذاتي لمفرد ن دو ابنددماج يدي الدتعمم النشدطو والسدعي بنجداز أنشدطة ومادام
تتسددم بالت ددديو ممددا يعمددم عمد اسددتقارة وتنميددة امكاناتدده الع ميددةو ويولددد لديدده الشددعور
بددالتمكا وابت ددااو ويددنعكس ذلد عمد ق تدده بنفسددهو وبددذل يدداا الدايعيددة الداخميددة تنبددع
مددا ر بددة الفددرد يددي التميددزو ويكددوا هدددياا ا سددم هددو ت ي د الددذاتو أمددا الدايعيددة
الخارجيددة يتددرتبط بر بددة الفددرد يددي النجدداح وا داء عمىن ددو م بددوم يددي الو ددت الم دددد
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بادا ال

وم عم المكايأة والقناء ما يبم ابخريا.

ويشددددير )al.,2019,67-68
ADHDو يعددود إل د

et

 (Sibley,إلدددد أا العجددددز ا كدددداديمي لددددد

ددور يددي الجانددب الدددايعيو يددث يظاددر

ددعوبة ابسددتمرار يددي

بدددذل الجادددد وتددددهور لددد داء يدددي الدددة تدددأخير ا قابدددةو وا همدددام يدددي أداء الواجبدددات
الدراسدديةو وتدددني مسددتو الطمددوحو وي تددرح أا ابسددتخدام الفعددام بسددتراتيجيات الددتعمم
المنظم ذاتيا يعمم عم ت سيا الدايعية الداخمية يي مو ا التعمم المدرسي.

خام اسا :الدراسات السابقة:

ا
أوال :دراستتات قصتتور استتتراتيجيات التنظتتيم التتذاتي للتتتعلم لتتدى ذوي اضتتطراب
نقن االنتباح المصحوب بالنشاط ال ائد:
ددام ) (Reaser, et al.,2007بدراسددة هددديت إل د م ارنددة اسددتراتيجيات الددتعمم

والدراسددة لددد قدداث مجموعددات (ADHDو و ددعوبات الددتعممو العددادييا)و وتكونددت كددم
مجموعة ما خمسيا طالبا وطالبة يي المر مة الجامعيةو وتم تشدخيص  ADHDبنداء
عمددد مجموعدددة مدددا الم ددداييس مناددداخ التددداريخ المرطدددي والدددوظيفيو وم يددداس لمت ريدددر
الددذاتيو كمددا تددم تشددخيص ذوي

ددعوبات الددتعمم بواسددطة م دداييس ا مددة عم د م كددي

التباعددددد وابسددددتبعادو وطب ددددت عمدددد المجموعددددات الددددقاث اختبددددارات الددددذكاءو وم يدددداس
بسددتراتيجيات الددتعمم والدراسددة طددم عشددرة أبعدداد هدديخ ال م د و ابتجددامو التركيددزو تجايددز
المعمومددداتو الدايعيدددةو اختبدددار الدددذاتو ت ديدددد ا يكدددار ا ساسددديةو طمدددب المسددداعدة يدددي
الدراسدددةو اسدددتراتيجيات ابختبدددارو وادارة الو دددتو وأظادددرت النتدددا

انخفددداض مجموعدددة

 ADHDعددا مجمددوعتي الم ارنددة يددي أربعددة أبعدداد هدديخ إدارة الو ددتو التركيددزو ت ديددد
ا يكددار ا ساسدديةو واسددتراتيجيات ابختبددارو وأربعددة أبعدداد كانددت مجموعددة  ADHDأ ددم
ما مجموعة العادييا ولم ي م ابنخفاض إل

د الدبلة عند الم ارنة بدذوي

دعوبات

التعمم وهذم ا بعاد هيخ الدايعية وال م وتجايز المعمومات واختبار الذات.
 اجددددر ) (Knouse;Anastopoulos&Dunlosky,2012دراسددددة هددددديت ب ددددثاستخدام استراتيجيات ما وراء الذاكرة واسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا لدد عيندة
مددددا ذوي  ADHDعددددا البدددداليياو وطددددمت عينددددة الدراسددددة  72يددددردا مددددا ذوي
ل
مسداو لادم مدا العداديياو وتدم تشدخيص ابطدطراب ويد معدايير
ابططرابو وعددد

)(DSM- IVو وتم تطبي اختبار لمذكاءو وتم تطبي م ياس مدا وراء الدذاكرةو قدم
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عرطت مجموعتي الدراسة لعدد ما ماام ا داء المرتبطدة باسدتدعاء مجموعدة مدا
الكمماتو وتم ت ميم استجابات العينة الكميةو وطمب منام كتابة بروتوكوم لتوطديح
ابسددتراتيجيات المسددتخدمة (تسددميع ذاتدديو اسددتدعاء عش دوا يو ت ددنياو ارتبدداطو
خمددد

دددةو ت دددور بعدددديو تجزيدددم)و وأظادددرت النتدددا

مجموعددة العددادييا ومجموعددة  ADHDيددي

أنددده ب يوجدددد يدددر بددديا

د ة ت دددير مددا وراء الددذاكرةو ولكددا

مجموعددة  ADHDأظاددرت طددعا يددي اسددتخدام اسددتراتيجية اختبددار الددذات التددي
أوط ت النتاج ارتباطاا بال ددرة عمد ابسدتدعاءو كمدا أظادرت طدعا يدي الم ار بدة
الذاتية والعجز يي ا داء والت كم وتعديم ا داء.
 -هددددديت دراسددددة )al.,2012

et

 (Langberg,إلدددد ب ددددث أقددددر التدددددريب عمدددد

اسددتراتيجيات التنظدديم والتخطددديط وأداء الواجبددات لدددد عينددة مدددا أطفددام المددددارس
المتوسطة ما ذوي  ADHDتم تشخي ام بواسطة ال

ة المدرسيةو وتم ت ديدد

 23تمميددذا مددا ال ددفوا مددا ( )1-5تت دراوح أعمددارهم مددا ( )82-88سددنةو تددم
ت نيفام عشوا يا لمجموعدة تجريبيدة بميدت ( )85جمسدة تدريبيدة وا خدر وطدعت
عمددد

ا مدددة ابنتظدددارو أظادددرت النتدددا

التتبعيدددة ت سدددنا داب يدددي أداء المجموعدددة

التجريبية م ارنة بالمجموعة الطابطة يي سموكيات المنزلية الخا ة بأداء الواجدب
المنزلديو كمدا ظاددر الت سدا يددي التنظديم والتخطدديط وادارة الو دت كمددا ددر بواسددطة
اآلبدداءو وأظاددرت المجموعددة التجريبيددة ت سددا يددي ا داء المدرسددي الم دددر بدددرجات
الت

يم م ارنة بالمجموعة الطابطة.

 ددام ) (Jacobson, et al.,2016بدراسددة هددديت إلد التميددز بدديا ا نمدداط القا قددةبطددطراب ( ADHD

ددور ابنتبددامو النشدداط ال از ددد /ابندياعيددةو الددنمط المركددب)

عم د م يدداس لت دددير الوظددا ا التنفيذيددة خددام سددموكيات ال يدداة اليوميددة (الكدداو
الم ار بددة الذاتيددةو الت ددومو الطددبط ابنفعدداليو المبددادأةو الددذاكرة العاممددةو التخطدديطو
التنظيمو م ار بة الماامو تنظيم المدوارد) وتدم الت ددير بواسدطة اآلبداءو وتكوندت عيندة
الدارسددة مددا ( )612يددردا مددا العدداديياو ( )716مددا ذوي

ددور ابنتبددامو ()33

يددردا مددا النشدداط ال از ددد /ابندياعيددةو ( )786مددا الددنمط المركددبو وتراو ددت أعمددار
عينددة الدارسددة مددا يددبا ( )81-6عددامو وتددم تشددخيص ابطددطراب بواسددطة المراكددز
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الطبية المتخ

دةو أوطد ت النتدا

ارتبداط درجدات نمطدي (النشداط ال از ددو الدنمط

المركب) بانخفاض درجدات أبعداد تنظديم السدمو (الكدا والم ار بدة) وتنظديم ابنفعدام
(الطدددبط ابنفعددداليو الت دددوم) وارتبطدددت درجدددات نمطدددي (

دددور ابنتبدددامو الدددنمط

المركدددب) بددددرجات أبعددداد التنظددديم المعريدددي (المبدددادأةو الدددذاكرة العاممدددةو التخطددديطو
التنظددديمو م ار بدددة ا داءو تنظددديم المدددوارد)و كمدددا أظادددرت ت دددديرات (الكددداو الدددذاكرة
العاممددةو تنظدديم الم دوارد) دددرتاا عم د التميددز بدديا مجموعددة العددادييا والمجموعددة
الكمية لذوي ابططراب.
 اجددددر ) (Shelton&Addison,2017دراسددددة هددددديت إلدددد معريددددة العا ددددة بدددديااسدددتراتيجيات الدددتعمم المدددنظم ذاتيدددا واطدددطراب ADHDو م ارندددة بمجموعدددة ذوي
ابي دداع المعريددي البطددنو تكونددت عينددة الدراسددة مددا ( )797طالبددا جامعيددا تراو ددت
أعمددارهم مددا بدديا ( )86-81عامدداو تددم التشددخيص بواسددطة ()DSM-5و وطبدد
استبياا استراتيجيات التعمم والدايعية لبنتريتشو وكاا مدا نتدا

الدراسدة انخفداض

استراتيجيات الدتعمم وابسدتراتيجيات الدايعيدة لدد ذوي ابطدطراب م ارندة مجموعدة
ذوي ابي اع المعريي البطيء.
 -ددام ) (Sibley, et al.,2019دراسددة هددديت إلد تجديددد ال

ددور يددي اسددتراتيجيات

التعمم المنظم ذاتيا لد عيندة مدا ذوي  ADHDمدا المددارس العميدا ( )78طالبدا
م ارنة بد ( )81طالبا ما العاديياو تم تشدخيص ابطدطراب باسدتخدام ()DSM-5
بواسطة اآلباء والمعممياو وطب ت مجموعة ما الم اييس ل ياس الدايعيدة الداخميدة
والخارجيدددةو والتوجددده ن دددو الاددددا والوظدددا ا التنفيذيدددةو وأظادددر ذوي ابطدددطراب
انخفدداض يدددي التوجدده ن دددو الاددداو وت ددددير ال يمددة ا كاديميدددة وكددذل مسدددتويات
منخفطة يدي تفعيدم اسدتراتيجيات مدا وراء المعريدةو والمروندة المعرييدةو كمدا أظادر
النتددا
الت

أا اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا تفسددر  %87مددا التبددايا يددي درجددات
يم ا كاديمي.
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 -2دراسات تناولت العبء المعرفي لدى ذوي قصور االنتباح المصتحوب بالنشتاط
ال ائد:
 ددام ) (Seymour, et al.,2016بتجربددة هددديت إل د ب ددث أقددر زيددادة المطالددبالمعرييددة عم د الددت كم يددي ابسددتجابة لددد عينددة مددا  ADHDبميددت ( )18يددردا
مدددنام ( )29يتددداةو وتكوندددت عيندددة العدددادييا مدددا ( )899يدددرد مدددنام ( )23يتددداةو
تراو دددت أعمدددار العيندددة الكميدددة مدددا بددديا ( )88-1سدددنةو أكمدددم المشددداركوا مامدددة
ابسددتجابة /عدددم ابسددتجابة )(Go/No-Goو لماددام ب ددرية عم د الكمبيددوتر يددي
ددالتيا همدددا (المتطمبدددات المعرييدددة البسدديطة لددد داءو وزيدددادة المتطمبدددات المعرييدددة
ل د داء) و ددد أظاددرت النتددا

ارتفدداع معدددبت ابخطدداء يددي الددة زيددادة المتطمبددات

المعريية لد كم ما ا ناث والذكور ما ذوي  ADHAم ارنة بالعادييا.
 اجر ) (Weigard&Pollock,2017هدديت الدراسدة إلد ب دث أقدر زيدادة العدبءالمعريددي عمد أداء الددذاكرة العاممددة لددد ADHDو تكونددت عينددة الدراسددة مددا 38
طفا ما ADHDو تراو ت أعمدارهم مدا بديا ( )88-1سدنةو وعيندة مدا ا طفدام
العادييا بميت ( )83طفدمو وتعدرض أطفدام المجموعدة إلد تجدربتياخ ا ولد كاندت
ماددام بسدديطة يظاددر يياددا أعددداد مددا ( )1-8ويطمددب مددا ا طفددام أمدداكا ظاورهددا
ال

ي ة عم شاشة الكمبيوترو أما التجربدة القانيدة و دد تطدمنت مشدتتات قانويدة

أقندداء ت ددديم الماددام لزيددادة العددبء المعريدديو وأظاددرت النتددا
ال

أا معدددم ابسددتدعاء

يح لد عينة  ADHDكاا أ م بشدكم دام يدي المادام المع ددةو يدث بميدت

نسبة ابستجابات لد العادييا %27و يي يا انخفطت تمد النسدبة إلد %86
لد ADHDو كما أظارت النتا

أا العا ة السمبية بيا ال ددرة عمد ابسدتدعاء

ما الذاكرة العاممة وزيادة العبء المعريي لد كا المجموعتيا.
 هددديت دراسددة ) (Luo, et al.,2019إل د ب ددث أقددر الددذاكرة العاممددة وابنتبددام كمدداي اس بالتخطيط الكاربي لنشاط المدخ عمد ا داء المعريدي يدي الدة زيدادة العدبء
المعريدديو وتكونددت عينددة الدراسددة مددا  55يددردا مددا البددالييا (ADHD 32و 72
مدددا العدددادييا)و وتعرطدددت المجمدددوعتيا إلددد تجدددربتيا لت ديدددد الاددددا مدددا خدددام
الظاور عم شاشة الكمبيدوتر يدي دالتياو يدي الدة العدبء المعريدي المنخفطدةو
قددم بزيددادة تع يددد المامددة مددا خددام زيددادة المشددتتاتو وتددم يدداس النشدداط الكاربددي
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انخفداض الد دة يدي ا داء وزيدادة زمدا رد

لممخ خدام التجدربتياو وأظادرت النتدا

الفعدم لدد مجموعدة  ADHDم ارندة بالعددادييا يدي الدة زيدادة العدبء المعريدديو
بينما لم ي م هذا الفر لمستو الدبلة ت ت ظروا العبء المعريدي المدنخفضو
كمدددا أظادددرت النتدددا

انخفددداض النشددداط الكاربدددي لممدددخ الخددداص بالدددذاكرة العاممدددة

وابنتبام لد  ADHDم ارنة بالعادييا.

 -3دراسات تناولت بعض الجوانب الدافعية فتي عالقتاتا بتاءداء علتم الماتام لتدى
ذوي نقن االنتباح المصحوب بالنشاط ال ائد:
 -تطدددددمنت دراسدددددات كدددددم مدددددا

et

al.,2007;Langberg,

et

(Reaser,

) al.,2012;Jacobson, et al.,2016;Shelton&Addison,2017دراسدة لدبعض
الجوانب الدايعية لد ADHDو با طاية إل الدراسات اآلتيةخ
 -اجددر )(Mawje; Woltering; Lai; Gollieb; Kronitz&Tannock,2017

بدراسة هديت إل ب ث أقر التددريب عمد بعدض مادام الدذاكرة العاممدة يدي ت سديا
بعددض الوظددا ا التنفيذيددة والدايعيددة لددد ADHDو طب ددت اسددتبيانات تعتمددد عمد
الت ريدددر الدددذاتي ل يددداس كدددم مددداخ ابخطددداء المعرييدددة أقنددداء الممارسدددات اليوميدددةو
وال

ور يي بعض الوظا ا التنفيذية والدايعية كالمقابرة والطموح والم ايظة عمد

التوجهو تكونت عيندة الدراسدة الناا يدة مدا ( )85طالبدا وطالبدة يدي مر مدة التعمديم
مددا بعددد القددانوي تراو ددت أعمددارهم مددا بدديا ( )71-81عددامو وتددم تشخي ددام عم د
أنام ADHDو تم ت سيم العيندة إلد مجموعدة تم دت جمسدات تدريبيدة عاديدة عمد
ددر بالنسدددبة لمو دددت وعددددد
مادددام الدددذاكرة والمجموعدددة ا خدددر تم دددت تددددريبا مخت د ا
الجمسدداتو قددم كانددت المجموعددة القالقددة عم د

ا مددة ابنتظددارو و ددد أظاددرت النتددا

ت سددا مجموعدددة الجمسدددات المعياريدددة والمخت ددرة يدددي أداء مادددام لمدددذاكرة العاممدددة
م ارنة بمجموعة ابنتظارو ولم يشمم هذا الت سا أي ما م اييس ت ددير ا خطداء
المعريية أو الوظا ا التنفيذية والدايعية.
 دام ) (Mc Coach, et al.,2020بدراسدة هدديت إلد ب دث مدد انطبدا اعدراض ADHDعمدد التاميددذ الموهددوبيا منخفطددي الت

دديمو وتكونددت عينددة الدراسددة

الناا يددة مددا ( )885يددردا تراو ددت أعمددارهم مددا بدديا ( )83-1سددنةو وتددم تطبي د
م يددداس لت ددددير ADHDو وم ددداييس أخدددر لاتجاهدددات ن دددو ابنجددداز المدرسدددي
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(يعاليدددة الدددذاتو ت ددددير يمدددة المامدددةو تنظددديم الدددذات لمو دددوم إلددد الاددددا)و و دددد
أظادددرت النتدددا

ددديم تنطبددد

أا أكقدددر مدددا  %69مدددا الموهدددوبيا مدددنخفض الت

عميام معدايير ADHDو كمدا أظادرت الدراسدة ت دديرات انخفداض درجدات مجموعدة
 ADHDعم م اييس الفاعمية الذاتية وت دير المامةو وتنظيم الذات.

 -4دراسات ربطت بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وكل من العتبء المعرفتي
والدافعية الداخلية:
 أجددر ) (Danileko,2010بدراسددة هددديت إلد ب ددث أقددر اسددتخدام قاقددة مخططدداتت دويريةو مسدداعدة لمعدرض باسددتخدام (المفداهيم أو ابجدراءات أو اسدتراتيجيات مددا
وراء المعريددة) يددي بدايددة تدددريس أ ددد الب درام التعميميددة المخت ددرةو و ددد أظاددرت
النتددا

اا اسدددتخدام اسددتراتيجيات مدددا وراء المعريددة كددداا لدده أقدددر دام يددي خفدددض

العدبء المعريديو كمدا كداا لده مدردود إيجدابي عمد مخرجدات الدتعمم

ديرة وطويمددة

ا مد.
 ام ) (Ayres,2013بالم ارنة بيا قداث اسدتراتيجيات اسدتخدمت لتنظديم المعمومداتالم دمددة (عددزم العنا ددر والتدددريب عمدد العنا ددر المفتا يددةو عددزم العنا ددر قددم
التدددريب عم د جميددع العنا ددرو ت ددديم المعمومددات كاممددة دوا عددزم العنا ددر) يددي
عا تاددا بالعددبء المعريدديو تددم توزيددع أي دراد عينددة الدراسددة عم د الددقاث مجموعددات
التجريبيددة السدداب ة أقندداء ددم المسددا م الجبريددةو و ددد أظاددرت النتددا

أا مجموعددة

دير لمعدبء المعريديو كمدا أظادرت تمد
التركيز عم العنا ر المفتا ية كانت أ م ت ا
المجموعدددة تفو ددددا يددددي دددم المسددددا م المشدددداباة والميدددايرة م ارنددددة بددددالمجموعتيا
اآلخرتيا .
 أجدر ) (Reid,2013دراسدة هدديت إلد الم ارندة بديا قداث مجموعدات يدي ت دديرهملمعددبء المعريددي (دمد بدديا ابسددتراتيجيات المعرييددة ومددا وراء معرييددة يددي معالجددة
الن ددوصو اب ت ددار عم د بعددض ابسددتراتيجيات المعرييددة كددالتمخيصو ومجموعددة
طابطة)و أظارت النتا

أا ارتفاع العبء المعريي وقي ال مة يرتبط بالددم بديا

ابسدددتراتيجيات المعرييدددة ومدددا وراء معرييدددةو كمدددا أا هدددذا الددددم
الت

سدددا كدددم مدددا

يم وما وراء الفام.

 امت ( ناا الما ةو  )8982بب ث هدا إل الكشدا عدا إمكانيدة التنبدؤ بالعدبء- 8291 -
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ددعوبة المامددة مددا خددام الددذاكرة العاممددةو

المعريددي المدددر يددي طددوء مسددتويات

والبنيددة المعرييددةو واسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيدداو وذلد لددد عينددة تكونددت مددا
( )867طالبددددة بال ددددا ا وم القددددانويو وكدددداا مددددا طددددما نتددددا

الدراسددددة دددددرة

اسدددتراتيجيات الدددتعمم وابسدددتراتيجيات الدايعيدددة عمددد التنبدددؤ بالعدددبء المعريدددي عندددد
المستو المتوسط والمستو المرتفع ما

عوبة المامة.

 امت (نشو عبداهللو  )8981بدراسة هديت إل ب دث يعاليدة برندام بسدتراتيجياتالددتعمم المددنظم ذاتيددا يددي خفددض العددبء المعريددي لددد عينددة مددا طالبددات الجامعددةو
تكونت عينة الدراسة مدا  29طالبدة تدم ت سديمام بالتسداوي إلد مجموعدة طدابطة
وأخددددر تجريبيددددةو وتم ددددت المجموعددددة التجريبيددددة برنددددام لمتدددددريب عمدددد بعددددض
ابسددتراتيجيات المعرييددة (ابسددترجاع -الب ددث -الت ويددم)و واسددتراتيجيات تنفيذيددة
(التخطيط -التنظيم -اعداد السجات)و واستراتيجيات لمت ييم (م ار بة الدذات -ت يديم
الدذات -تعزيدز الدذات)و و ددد أظادرت النتدا

وجدود يددرو دالدة إ

دا يا يدي ت دددير

العدددبء المعريدددي بددديا المجمدددوعتيا الطدددابطة والتجريبيدددة يدددي ل دددالح المجموعدددة
التجريبية.

ومن العرض السابق للدراسات يتضح لنا ما يلي:
 -أوطددددددددد ت دراسدددددددددات كدددددددددم مدددددددددا

;al.,2016

et

(Seymour,

)Welgard&Pollocks,2017,Luo , et al., 2019و زيدادة العدبء المعريدي لدد
ADHDو وارتبدددداط ذلدددد بال

ددددور يددددي منظومددددة التجايددددز المعريددددي لممعمومددددات

الم دمددةو ممددا يسددبب زيددادة الجاددد الع مددي الوا ددع عم د الددذاكرة العاممددةو وأا هددذا
العبء يزداد بزيادة تع يد الماام الم دمة.
 اشددارت دراسددات كددم مددا ;(Reaser, et al., 2007;Knouse, et al., 2012Langberg, et al., 2012; Jacobson, et al., 2016; Shelton& Addison,

) .2017;Sibley, et al.,2019إلد

دور اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا لدد

الف ددة السدداب ة التددي تعجددز عددا اسددتخدام اسددتراتيجيات معرييددة أو مددا وراء معرييددة
أقناء أداء الماام كما أناا ب تسدتطيع تاي دة م دادر البي دة الم يطدة دارة عمميدة
التعمم.
 تو ددمت دراسددات كددم مددا ;(Reaser, et al., 2007;Knouse, et al., 2012- 8291 -
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Langberg, et al., 2012; Jacobson, et al., 2016; Shelton& Addison,

) .2017;Sibley, et al.,2019; Mc Coach, et al.,2020إلد أا ذوي اطدطراب
 ADHDيظاددروا مدديا إل د ا قابددة الفوريددةو وتددنخفض لددديام الدايعيددة الداخميددة
التي تتطما المقابرةو ابست الية والشعور بمتعة التعمم.
 تو دمت دراسدة ) (Mawjee, et al., 2017إلد أا التددريب المباشدر عمد الماداملمددذاكرة العاممددة لددد ADHDو ي سددا ا داء البعدددي عم د ماددام مشدداباة الماددام
التدريبيددة ولكددا هددذا الت سددا ب يمتددد إلد الت سددا يددي الندوا ي الدايعيددة أو ا داء
ا كاديمي لمعينة التجريبية.
 ربطدددت دراسدددات كدددم مدددا ( نددداا الما دددةو 8982؛ )Ayres, 2013بددديا العدددبءالمعريددي واسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيدداو كمددا تو ددمت دراسددات كددم مددا (نشددو
عبدداهللو 8981؛  )Danilen ko, 2010;Ayres, 2013;Reid, 2013يعاليدة
التدريب عم استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يي خفض العبء المعريي.
 أظادرت دراسدات ) (Langberg, et al., 2012; Reid, 2013أا يعاليدة التددريبعم بعض استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يي ت سيا بعض المتييرات الدايعية.
والب ث ال الي د استفاد ما الدراسات الساب ة ييما يميخ
 يعتبددر الدددليم التشخي ددي با دددراته المتتاليددة ) (DSM-3;DSM-4;DSM-5هددوالم

الذي تم استخدامه يي جميع الدراسات السداب ة لتشدخيص ابطدطرابو وهدو

ما أخذ به الب ث ال داليو يدث طب دت معدايير ) (DSM-5لتشدخيص ابطدطرابو
مددا خددام إعددداد ا مددة تشددمم اعدراض سددموكية يددتم ت ددديرها بواسددطة كددم مددا ا مو
ومعمم الف م.
 طددت الدراسددات السدداب ة شددري ة واسددعة مددا ا عمددار الزمنيددةو و ددد اشددارت دراسددات) (Longber, et al., 2012, Weigard&Pollck, 2017إلد أا مر مددة
الطفولدة المتدأخرة هددي الفتدرة ال رجددة التدي يظاددر ييادا أعدراض ابطدطراب بوطددوح
وت تاج إلد التددخم بدم أا يتعدرض الطفدم خفا دات متكدررة ي دبح بسدبباا الفدرد
أ م استعددا لمتكيا والتيير.
 أظارت دراسدات كدم مدا )(Reaser, et al., 2007; Mc Coach, et al., 2020إل انتشدار نسدبة

ونظدر عتمداد
ا
دعوبات الدتعمم والتدأخر الدراسدي لدد ADHD
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م تددو بعددض الجمسددات التدريبيددة عم د ال دراءة ي ددد تددم اسددتبعاد مددا يعدداني مددا
عوبات التعمم أو التأخر الدراسي ما عينة الدراسة.
 استفاد الب ث ال دالي مدا ت ديدد الدراسدات السداب ة لنسدب الدذكاء واسدتبعاد الددرجاتالمنخفطددة لمددذكاء

(Mawjee, et al., 2017; Welgard&Pollock,

).2017
 عمددد الب ددث ال ددالي إل د ت ديددد الددنمط المركددب (ن ددص ابنتبددام الم د وب بالنشدداطال از دددد) كأسددداس لعيندددة الدراسدددة يدددث أنددده نمدددط ابطدددطراب السدددا د الدددذي تناولتددده
الدراسدددددددددددات السددددددددددداب ة

;al.,2012

et

Langberg,

))Weigard&Pollock,2017;Sibley, et al.,2019

فروض البحث:
يي طوء نتا

الدراسات الساب ة وبالرجوع إل مشكمة الب ث وأهدايده تدم

ديا ة

الفروض الب قية عم الن و التاليخ
 -8توجد يدرو ذات دبلدة إ

دا ية بديا متوسدطات درجدات المجموعدة التجريبيدة يدي

ال ياسيا ال بمي والبعدي عند المستو (البسديط -المتوسدط -المرتفدع) مدا العدبء
المعريي ل الح ال ياس ال بمي.
 -8توجدددد يدددرو ذات دبلدددة إ

دددا ية بددديا متوسدددطات درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة

والمجموعددة الطددابطة عنددد المسددتو (البسدديط -المتوسددط -المرتفددع) مددا العددبء
المعريي ل الح المجموعة الطابطة.
 -7توجد يرو ذات دبلة إ

ا ية بيا متوسطات درجات تاميذ المجموعة التجريبيدة

يددي ال ياسدديا ال بمددي والبعدددي يددي الدايعيددة الداخميددة (متعددة الددتعمم -ابسددت ام-
المقابرة -الدرجة الكمية) ل الح ال ياس البعدي.
 -2توجدددد يدددرو ذات دبلدددة إ

دددا ية بددديا متوسدددطات درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة

والمجموعددة الطددابطة يددي الدايعيددة الداخميددة (متعددة الددتعمم -ابسددت ام -المقددابرة-
الدرجة الكمية) ل الح المجموعة التجريبية.

الطريقة واالجراءات:

ا
أوال :مناج البحث:

تم استخدام المنا شبه التجريبي يدي الب دث ال داليو يدث يدتم ب دث أقدر متييدر
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تجريبددي (المتييددر المسددت م) وهددو البرنددام التدددريبي لددبعض اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم
ذاتيدددا عمددد المتييدددرات التابعدددةخ العدددبء المعريدددي عندددد قددداث مسدددتويات (المدددنخفض-
المتوسط -المرتفع)و والدايعية الذاتية لمتعممو و د تم تكويا مجموعتيا متكاي تيا قدم تدم
تعددرض المجموعددة التجريبيددة لممتييددر المسددت م قددم يدداس المتييدرات التابعددة بعددد تطبيد
البرنددام و وم ارنددة درجددات كددم مددا المجموعددة التجريبيددة والطددابطة بختبددار الفرطدديا
ا وم والقددانيو وتددم م ارنددة درجددات المجموعددة التجريبيددة يددي ال ياسدديا ال بمددي والبعدددي
بختبار الفرطيا القالث والرابع.

ثانياا :عينة البحث:
تم ت ديد مجتمع الب ث وهم تاميدذ ال دا الخدامس اببتددا ي بدإدارة شدر طنطدا
التعميميدددة مدددا مددددارس (الجاددداد -الشدددايد عمددد عفدددت -الفددداتح -أبدددوبكر ال ددددي -
اب دداح الجديدددة)و وذل د خددام الف ددم الدراسددي ا وم مددا العددام الدراسددي (-8981
)8981و و د تكونت عيندة الب دث يدي

دورتاا الناا يدة مدا  65تمميدذا أو تمميدذمو تدم

ت سيمام عشوا يا إل مجموعة تجريبية طما ( 89تمميذاو  1تمميذاتو وعيندة طدابطة
طددما ( 89تمميددذاو  1تمميددذات) تراو ددت أعمددارهم مددا بدديا ( )88.83 -89.68سددنة
بمتوسددط ( )89.16سددنةو وان دراا معيدداري ()9.68و و ددد مددر اختيددار العينددة بالم ار ددم
التاليةخ
 -8تددم ابعتمدداد عم د م يدداس ن ددص ابنتبددام الم د وب بالنشدداط ال ركددي ال از ددد كددأداة
لمتشخيصو وبا خذ يي ابعتبدار مدا تو دمت إليده الدراسدات السداب ة مدا أا نسدبة
انتشار ابطدطراب تتدراوح مدا بديا %89-3و ي دد تدم ابسدتعانة بإ الدة المعمدم بعدد
شرح مخت ر بعاد ابططرابو و د تعاوا  88معمما يي المدارس الساب ةو يدث
أ ام كدم مدنام ( 86-89تمميدذ) تنطبد يدي رأيده عمديام أعدراض ابطدطرابو و دد
أيرزت تم الخطوة عا ( )871تمميذا وتمميذة.
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 -8تددم ت دددير درجددة كددم تمميددذ عم د م يدداس ن ددص ابنتبددام الم د وب بالنشدداط ال از ددد
بواسددطة المعمددم -وتددم اسددتبعاد مددا لددم تتجدداوز درجتدده (م 8ع) عمد كددم بعددد مددا
بعدددي الم يدداس طب ددا لممعددايير المسددتمرة مددا عينددة الكفدداءة السدديكومتريةو وكانددت
درجدات ال طدع هدي ( )20عمد بعدد ن دص ابنتبدامو ( )88عمد بعدد النشداط ال از دد/
ابندياعيددةو و ددد نددت عددا ذل د اسددتبعاد ( )86تمميددذا وتمميددذمو ليبمددع عدددد العينددة
(.)887
 -7تم ي ص الممفات الدراسدية لمعيندةو وتدم اسدتبعاد مدا تدم رسدوبه خدام أ دد سدنوات
الدراسددةو او يددي أ ددد الم دواد خددام سددنوات الدراسددةو أو خددام امت انددات الشدداور
لمعام الدراسدي أقنداء التطبيد و وتدم اسدتبعاد ( )81تمميدذاو لت دم العيندة إلد ()12
تمميذا وتمميذم.
 -2تم الم ابمة الشخ دية مدع التاميدذو وتدم اسدتبعاد ( )2تاميدذ لتم ديام عاجدا دوا يدا
مستمر خاص باططراب ابنتبامو وبذل و مت العينة إل (.)19
ا
 -6تددم ت ددديم نسددخة مددا م يدداس اطددطراب ابنتبددام الم د وب بالنشدداط ال از ددد (نسددخة
ا م)و إلد أي دراد العينددةو ليددتم ت دددير أيدراد العينددةو و ددد اسددتجابت ( )16إمددا بتكممددة
الم يدداسو وتددم اسددتبعاد مددا لددم يتجدداوز درجددة ال طددع (م 8ع) طب ددا لمعددايير عينددة
الكفدداءة السدديكومتريةو وكانددت تم د الدددرجات هدديخ ( )88عم د بعددد ن ددص ابنتبددامو
( )87عم بعد النشاط ال از د ابندياعيةو يبمع عدد التاميذ (.)35
 -5تددم تطبي د اختبددار ال دددرة الع ميددة العامددة إعدددادخ يددارو عبدددالفتاح ()8998و وتددم
استبعاد ما

م عم درجة أ م ما ( )19يو م عدد أيراد العينة إل (.)51

 -3تدم تطبيد م دداييس العدبء المعريددي (البسدديط -المتوسدط -المرتفددع) طب ددا لمسددتو
ددعوبة المامددةو وم يدداس الدايعيددة الداخميددةو وتددم اسددتبعاد ( )1تاميددذ لددم يكمم دوا
أداء الماام يبمع عدد العينة ()59و كمدا أبدد ( )2تاميدذ عددم ر بدتام يدي إكمدام
ابشددت ار بالب ددث يبمددع عدددد أي دراد العينددة إل د ( )65تمميددذا وتمميددذم مقمددت عينددة
الب ث ابساسيةو تم ت سيمام عشوا يا إل مجموعدة تجريبيدة طدمت ( )81تمميدذا
() 1تمميذاتو ومجموعة طابطة طمت نفس العدد بنفس الت سيم.
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 -1تم التعدرا عمد الفدرو بديا المجمدوعتيا التجريبيدة والطدابطة بالنسدبة لممتييدرات
الوسددديطة (العمدددر الزمندددي -الدددذكاء)و ومتييدددرات الب دددث ا ساسدددية ت ددددير العدددبء
المعريددي (البسدديط -المتوسددط -المرتفددع) طب ددا لمسددتو
الداخميةو لمتأكد ما عدم وجدود يدرو دالدة إ

ددعوبة المامددةو الدايعيددة

دا يا بديا درجدات المجمدوعتيا يدي

ال ياس ال بمي.
خذول ()1
لُى "د" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطٍ دسخبد أفشاد انًدًىعزٍُ (انعبثطخ -انزدشَجُخ) فٍ
انمُبط انمجهٍ عهً يزغُشاد انذساسخ.
االَحشاف دسخخ لًُخ يسزىي
انًدًىعخ ٌ انًزىسػ
انًزغُش
انًعُبسٌ انحشَخ "د" انذالنخ.
54
9.42 19.05 22
انعبثطخ
غُش
9..4
انعًش انضيٍُ
دانخ
54
انزدشَجُخ 9.51 11.95 22
54
2..5 194.12 22
انعبثطخ
غُش
9..5
َسجخ انزكبء
دانخ
54
انزدشَجُخ 2.50 193.5. 22
54
2.0. 25.61 22
انعبببتء انًعشفبببٍ انعبثطخ
غُش
9.46
(انًسبببببببببببببببببزىي
دانخ
54
انزدشَجُخ 2.21 25.0. 22
انجسُػ)
54
3.91 33.03 22
انعبببتء انًعشفبببٍ انعبثطخ
غُش
9.44
(انًسبببببببببببببببببزىي
دانخ
54
انزدشَجُخ 3.11 34.51 22
انًزىسػ)
54
3.42 49.92 22
انعبببتء انًعشفبببٍ انعبثطخ
غُش
9.05
(انًسبببببببببببببببببزىي
دانخ
54
انزدشَجُخ 3.10 30.16 22
انًشرفع)
54
2.53 15.25 22
انعبثطخ
غُش
9.42
يزعخ انزعهى
دانخ
54
انزدشَجُخ 2.62 14.05 22
54
1.0. 12..0 22
انعبثطخ
غُش
9.51
االسزمالل
دانخ
54
انزدشَجُخ 2.96 13.9. 22
54
1.65 11.06 22
انعبثطخ
غُش
9.60
انًثبثشح
دانخ
54
انزدشَجُخ 1.64 12.2. 22
54
3..5 49.99 22
انذسخبببببخ انكهُبببببخ انعبثطخ
غُش
9.2.
دانخ
نهذافعُخ انزارُخ
54
انزدشَجُخ 3.22 49.20 22

ويتطددح مددا الجدددوم السدداب عدددم وجددود يددروض دالددة إ

ددا يا بدديا المجمددوعتيا

الطابطة والتجريبية يي ال ياس ال بمي عم جميع متييرات الب ثو مما يدم عم تكدايؤ
المجموعتيا.
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ثالثا :أدوات البحث:
 -8اختبار ال درة الع مية ( 88-1سنة) .اعداد يارو عبددالفتاح ( .)8998ويسدتخدم
هذا ابختبار يدي ت ددير ال ددرة الع ميدة العامدة أو الدذكاء العدام بعدد ت ويدم الددرجات
الخام إل نسب ذكاء ان رايية باستخدام جدوم المعايير.

صدق االختبار:
ام معد ابختبار ب ساب معامم ابرتباط بيا درجات ( )799تمميذ وتمميدذمو عمد
ابختبددار ال دددالي ودرجددداتام عمددد ابختبدددار الدددذكاء الم دددورو واختبدددار ال ددددرات الع ميدددة
ا وليةو و د تو م إل معامم ارتباط درم ()9.19و ( )9.11عم الترتيدبو و دد امدت
البا قة ال اليدة ب سداب ال دد مدا خدام تطبيد ابختبدار عمد ( )59تمميدذا وتمميدذم
مدددا تاميدددذ ال دددا الخدددامس اببتددددا يو وتدددم سددداب معامدددم ابرتبددداط بددديا درجددداتام
ودرجدداتام عم د اختبددار الم ددفويات المتتابعددة لددزما وخ ددمت إل د معامددم ارتبدداط بمددع
.8.368

ثبات االختبار:
ام معدد ابختبدار باسدتخدام طري دة التجز دة الن دفية ل سداب قبدات ابختبدار عمد
عينددة بميددت ( )782تمميددذا وتمميددذمو و ددد بمددع معامددم ابرتبدداط لمدددرجات ()9.11و كمددا
امت البا قة ال الية بالتأكيد ما قبدات ابختبدار باسدتخدام طري دة إعدادة التطبيد عمد
عينة نفس الكفاءة السيكومترية الساب ةو وتو مت إل معامم ارتباط درم (.)9.18

 -2مقياس نقن االنتباح المصحوب بالنشاط ال ائد (نسخة اءم والمعلم :
مم

( )8إعداد البا قة.

امت البا قة بابطاع عم الم اييس التاليةخ ا مة الما ظات الكمينيكية لسدمو
الطفددم DSM-IIIو إعددداد السددديد السددمادوني ()8119و اسددتبياا الت ددد مددا وجدددود
اعراض اططراب ن ص ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از د لد المدراه يا إعددادخ جاسدبر

وجولد بيرجو تعريدب /مجددي الدسدو ي ()8995و الددليم التشخي دي الخدامس DSM-
).)5,2013
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وانتات البا قة ما مراجعة تم الم اييس إلد اآلتديخ اعتمددت الم داييس السداب ة
عم الدليم التشخي ي بإ دراته المختمفة يي ت ديدد أبعداد الم يداس و ديا ة عباراتدهو
كما اعتمدت تم الم داييس عمد ت ددير كدم مدا المعمدم أو ا مو ماعددا اسدتبياا الت د
نظدر
ما وجود ابططراب (مجدي الدسو يو  )8995الدذي اعتمدد عمد الت ريدر الدذاتي ا
لطبيعدددة ش العيندددة (مر مدددة المراه دددةو ويا دددظ أنددده ر دددم ت دددنيا الددددليم التشدددخيص
الخددددامس لاطددددطراب عمدددد نمطدددديا أساسدددديا همدددداخ ن ددددص ابنتبددددامو النشدددداط ال از ددددد/
ابندياعيددة ويت دددد الددنمط المركددب بوجددود سددتة أع دراض عم د ا ددم مددا كددا النمطدديا
السداب يا إب أا تمد الم دداييس السدداب ة جميعاددا دد

ددنفت ابطددطراب إلد أبعدداد قاقددة

بعبددارات يددر متسدداوية بالنسددبة لمعبددارات ويت دددد الددنمط المركددب عم د اسدداس الدرجددة
الكمية عم الم ياس وهو ما يعد خروجا عا ابلتزام بأبعاد الم ياس.
ويي طوء ذل
همددا

امت البا قة بإعداد الم ياس ال الي عم بعديا أساسياخ

ددور ابنتبددامو والنشدداط ال از ددد /ابندياعيددةو ويتطددما كددم بعددد  89عبددارة

وأعدت البا قة عبارات سموكية تعبر عا بعدض الممارسدات السدموكية المدرسدية (نسدخة
المعمددم)و وبعددض الممارسددات السددموكية المنزليددة (نسددخة ا م)و وتتدددرج ابسددتجابة عم د
عبارات الم يداس إلد قاقدة مسدتويات هدي (دا مدا -أ ياندا -ندادرا) وتعطدي درجدات (7و
8و .)8
الثباتخ امت البا قة بابستعانة بت دير المعممو يث طمب ما خمسة معممديا بمدرسدة
سدديا الدولددة اببتدا يددة بطنطددا بت دددير سددمو ( )86-89تمميددذ مسددب أا دداموا
بالتدريس لامو وذل بيض النظر عا مستواهم الدراسديو و دد بميدت عيندة الكفداءة
السيكومترية ( )59تمميذا وتمميذم ما ال ا الخامس اببتددا يو تراو دت أعمدارهم
مددا بدديا ( )88.98-89.76سددنةو ووزعددت نسددخة الم يدداس الخا ددة بددا م عم د
نفدددس التاميدددذو وتدددم سددداب القبدددات باسدددتخدام معامدددم الفاكرونبددداخ يكاندددت ددديم
معدددامات القبدددات ل دددورة المعمدددمخ (9.31و  )9.36عمددد بعددددي (ن دددص ابنتبدددامو
النشدداط ال از ددد /ابندياعيددة)و كمددا كانددت معددامات القبددات عمدد

ددورة ا م لددنفس

ا بعاد السداب ة (9.18و  )9.31وهدي ديم مرتفعدة تددم عمد قبدات الم يداسو و دد
كدداا متوسددط ت دددير المعمددم عم د بعددد ن ددص ابنتبددام ( )86.39بددان راا معيدداري
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()8.86و وكددداا متوسدددط الت دددديرعم بعدددد النشددداط ال از دددد /ابندياعيدددة ()85.36
بدددان راا معيددداري ()8.55و وكددداا متوسدددط درجدددات ا م عمددد بعدددد ن دددص ابنتبدددام
( )85.87بددان راا معيدداري ()8.11و وكدداا المتوسددط عم د بعددد النشدداط ال از ددد /
ابندياعيدددة هدددو ( )85.18وان دددراا معيددداري ( )7.97وو دددد اسدددتخدمت المعدددايير
الساب ة يي ت ديد عينة الدراسة.
الصدقخ تم ساب

د الم ياس باسدتخدام

دد الم د الخدارجي ( ا مدة الما ظدة

الكمينيكيددة لسددمو الطفددم) إعددداد /السدديد السددمادوني ( )8119يددث كانددت يمددة
معامم ابرتباط بالنسبة لبعد ن ص ابنتبام ( )9.31وبالنسبة لبعد ابندياعية عمد
الم

مع بعد النشاط ال از د /ابندياعية ()9.32و وبعد النشداط ال از دد عمد الم د

مددع بعددد النشدداط ال از ددد  /ابندياعيددة لمم يدداس ال ددالي ()9.38و وهددي دديم مرتفعددة
تكفي لمق ة يي

د ال ا مة ال الية.

 -3مقياس العبء المعرفي :

مم

(-8أ)و اعداد البا قة

امددت البا قددة بددابطاع عم د الم دداييس التددي اسددتخدمت يددي الدراسددات السدداب ة
لت دير العبء المعرييو و د انتات البا قة إل أاخ
 استخدمت بعض الدراسات مشتتات قانوية لتدداخم مدع ا داء عمد المامدة ا ساسدية)(Weigard& Pollock,2017;Luo, Et al., 2019و ومددا عيددوب هددذم
الطري ة أناا ت ت ر عم العبء المعريي الدخيم.
 اسددتخدمت طددر لمت دددير الددذاتي لمعددبء المعريددي بأبعددادم (الدددخيم -الددداخمي -وقيدال ددمة) ومددا أشددار تم د الم دداييس م يدداس NASA-TLXو الددذي اسددتخدم يددي
عددة دراسدات منادا (عدادم البنداو 8991و  )Reid, 2013ويتطدما هدذا الم يداس
سدددتة أبعددداد هددديخ العدددبء الع مددديو الجاددددو العدددبء البددددنيو عدددبء ا داءو الطددديط
الزمنيو اب باطو ويا ظ أا هذا الم ياس لم يربط بيا مكوناته وبيا أندواع العدبء
المعريي ب ورة واط ة.
 -يي طوء ذل

امت البا قدة بإعدداد م يداس لمعدبء المعريدي يتطدما ابعدادم القاقدةو

ما خام عبارات إج ار يةو يث يتم ت ديم أ دد الددروس بطري دة العدرض الت دديميو
قم تتبع بأس مة ت يس مستويات التعرا والفام.
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و ددد تطددما الم يدداس يددي

ددورته الناا يددة ( )86عبددارةو العبددارات  6-8ل يدداس

العبء المعريي الدخيمو قم ( )89-5لمعبء المعريدي الدداخميو ومدا ( )86-88لوقيد
ال مة قم يتم ت ديم م ياس العبء المعريي لي ددر التمميدذ العدبء المعريدي الوا دع عميدهو
مددا خددام عبددارات سددموكية عم د ت دددير قاقددي (بدرجددة كبيددرةو بدرجددة متوسددطةو بدرجددة
ميمة)و وتعطي ت ديرات (7و 8و  )8لمترتيب الساب .
االتستتاق التتداخلي :امددت البا قددة بتطبيد الم يدداس وي ددا عمد عينددة بميددت ()59
تمميددذ وتمميددذة مددا تاميددذ ال ددا الخددامسو وتددم سدداب معددامات ابرتبدداط بدديا أبعدداد
الم يدداس وبدديا كددم بعددد مددع الدرجددة الكميددةو وكانددت جميددع دديم معامددم ابرتبدداط مددا بدديا
مؤشر جيدا لاتسا الداخمي لمم يداسو وهدذا
ا
( )9.18 -9.36وهي يم مرتفعة تعطي
ما يوط ه الجدوم التاليخ
انجعذ
انعتء انذخُم
انعتء انذاخهٍ
انعتء وثُك انصهخ

خذول ()2
االرسبق انذاخهٍ نًمُبط انعتء انًعشفٍ
انعتء وثُك انصهخ
انعتء انذاخهٍ
9..5
9...
9..0

انذسخخ انكهُخ
9..0
9.22
9.2

الثبتتاتخ تددم سدداب قبددات الم يدداس بطري ددة الفددا كرونبدداخ لعينددة الكفدداءة السدديكومترية
( )19تمميددذو وكانددت دديم معددامات القبددات هدديخ 9.32و 9.38و 9.33و 9.31و
بعدداد العددبء المعريددي الدددخيمو والددداخميو ووقيدد ال ددمةو والدرجددة الكميددة عمدد
الترتيب.
الصتتدقخ تددم الت د مددا

ددد الم يدداسو مددا خددام سدداب الدرجددة الكميددة لمم يدداس

لعيندددة الكفددداءة السددديكومتريةو و سددداب ارتباطادددا بنتدددا

اختبدددار السدددعة الع ميدددة

لبسددكاليوا ) .(Psacual-Lenoneإعددددادخ اسدددعاد البندداو مددددي البنددداو 8119و
و د وجد ارتباط سالب بيا الم ياس ال الي والم

- 8281 -

بمع يمته (.)9.37-

فعالية التدريب على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في خفض العبء المعرفي.......................

 مستويات العبء المعرفي:امت البا قة بأعدداد قاقدة دروس بطري دة العدرض الت دديميو مم د ()CDو يدي
قاقة مستويات متدرجة ال عوبةو المستو البسيطو ويتطما عرض لمعمومدات بسديطة
يتبدددع بأسددد مة لمتعدددرا وابسدددتدعاء لدددبعض المعمومدددات والمفددداهيم الدددواردة بالددددرسو قدددم
المستو المتوسط ويتطدما عدرض لدبعض المعمومدات والمفداهيم التدي يوجدد بينادا ددر
مددا التدددخمو وت تدداج إل د التمييددز بيناددا قددم يتبددع الدددرس بأس د مة ت دديس مسددتو الفاددم
والتفسدديرو أمددا المسددتو القالددث (المسددتو المرتفددع)و ياددو يتطددما بمعمومددات ومفدداهيم
ت تدداج الددي التميددز بيناددا بابطدداية إلدد م ارنتاددا بالمعمومددات السدداب ة وتتبددع بأسدد مة
تتطما الت ميم والتركيدب والتطبيد و و دد تدم عدرض المادام السداب ة عمد مجموعدة مدا
معممدددي المدددادة با طددداية إلددد بعدددض أعطددداء هي دددة التددددريس ب سدددم المنددداه وطدددر
التدريس بالكمية مم

ر م (- 8ب)و و د بميت النسبة الم ويدة لاتفدا بديا الم كمديا

( )%899-19وهددي نسددبة كاييددة لمت دد مددا تدددرج مسددتو ال ددعوبة عمدد الماددام
القاقة.

 -4مقياس الدافعية الداخلية

مم

()7و اعداد خ البا قة

امت البا قة بابطاع عم بعض م داييس الدايعيدة الداخميدة التدي اسدتخدمت يدي
بعض الدراسات الساب ة وخم ت البا قة إل خ
 اتف م ياس كم ما التوجاات الدايعيدة إعدداد ) (Cain, 2000وترجمدةخ السديد أبدوهاشم ()8989و وم ياس ) (Lepper, et al., 2005عمد ت ديدد أبعداد الدايعيدة
الداخميددة بددقاث مكونددات هدديخ الت ددديو ددب ابسددتطاعو ابسددت امو بينمددا دددد
) (Keller, 2006مكونات الدايعية الداخميدة بابنتبدامو ال دمةو الق دةو الرطداو يدي
ددديا دددددها ) (Deci, Ryan, 2012مدددا خدددام ابهتمدددام /المتعدددةو الكفددداءة
المدركدددةو الجادددد /ا هميدددةو ت مدددم الطددديوط /التدددوترو ابختيدددار المددددر و ال يمدددة/
الفا ددةو العا دداتو وخم ددت البا قدة مددا مراجعددة تمد الم داييس إلد

اجددة الب ددث

ال الي إل ت ميم م ياس لمدايعية الداخمية يناسب سا العيندةو ويدتم الكشدا عدا
أبعادم باستخدام الت ميم العاممي ابستكشايي .
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صتتدق المقيتتاس :تكددوا الم يدداس يددي

ددورته ا ول د مددا ( 79عبددارة) مم د (-7أ)

اعتمدددت يددي أبعادهددا عم د الم دداييس السدداب ةو وتددم الت د مددا

ددد الم يدداس

باستخدام ال د العاممي بطري ة المكونات ا ساسدية والتددوير الما دمو وذلد عمد
عينة ما تاميذ ال دا الخدامس اببتددا ي بمدع وامادا ( )19تمميدذا وتمميدذةو و دد
اسددفر الت ميددم عددا وجددود قدداث عوامددم يزيددد جددذرها الكدداما عددا الوا ددد ال د يحو
وباستخدام م

استبعاد لمتشبعات التي ت م عا ()9.7و و دد يسدرت هدذم العوامدم

القاقدددة  %68.72مدددا التبدددايا الكمدددي لمم دددفوية ابرتباطيدددة كمدددا هدددو موطدددح
بالجدوم التالي.
خذول ()3
رشجعبد يفشداد يمُبط انذافعُخ انذاخهُخ عهً عىايم انذسخخ األونً ثعذ انزذوَش
اعبيم انعبيم انعبيم
انعبيم انعبيم انعبيم
انعبيم انعبيم انعبيم
انًفشدح
انًفشدح
انًفشدح
األول انثبٍَ انثبنث
األول انثبٍَ انثبنث
األول انثبٍَ انثبنث
9.402
21
9.5.1
11
9.635
1
9.513
22
9.432
12
9.423
2
9.692
23
9.651
13
9.520
3
9.496
24
9.594
14
9.611
4
9.313
25
غُش
15
9.690
5
غُش
26
دال
16
9.402
6
دال
2.
9.615
1.
9.531
.
9.352
22
9.492
12
9.46.
2
9.410
20
9.3.5
10
9.61.
0
غُش
39
9.415
29
9.32.
19
دال
9.34.
9.526

و د تشبع العامم ا وم تشدبعا داب عمد ( )89مفدرداتو بجدذر كداما ()89.798
ونسدبة  %88.12مدا التبدايا الكمدي ويشددير المعند السديكولوجي لمفدردات هدذا العامددم
إل ت دير التمميذ ل يمدة المادام التعميميدة الم دمدة وشدعورم بدامتا ال ددرة عمد ا داءو
ورطددا عددا هددذا ا داء وشدديفه و ددب اسددتطاعه ن ددو تعمددم الجديدددو و ددد تددم تسددمية هددذا
العامدددم بمتعدددة الدددتعممو أمدددا العامدددم القددداني ي دددد تشدددبع عمددد ( )1مفدددردات بجدددذر مدددا
( )1.138ونسبة  %83.18ما التبدايا الكمدي لمم يداسو ويشدير المعندي السديكولوجي
لمفردات هدذا العامدم إلد ت مدم التمميدذ لمسد ولية أداء المادام الدراسدية بمفدردةو وب قده
النشدداط عددا المعمومددات وت ديدددم لمواجبددات والددزما الم دددد نجازهدداو دوا ال اجددة إل د
اشددراا مباشددر مددا بدددم ا سددرة أو المعممددياو أمددا العامدددم القالددث تشددبع عمدد قمانيدددة
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مفددردات بجددذر كدداما ( )3.768ونسددبة  %88.61مددا التبددايا الكمدديو ويشددير المعن د
السددديكولوجي لادددذا العامدددم إلددد

ددددرة التمميدددذ عمددد مجابادددة ال دددعوبات التدددي ت ابمدددهو

واستمرارم يي أداء الماام ت ناايتاداو واعدادة الم اولدة عندد الفشدمو وتدم تسدمية هدذا
العامددم بالمقددابرةو و ددد تددم اسددتبعاد قاقددة عبددارات لددم ت ددم إلد
()9.7و ليتكددوا الم يدداس يددي

يمددة التشددبع الدددام عنددد

ددورته الناا يددة مددا  83عبددارةو العبددارات مددا 89-8

ت ديس بعددد متعددة الددتعممو والعبددارات مددا 81-88و ت دديس بعددد ابسددت امو والعبددارات مددا
 83-89ت يس بعد المقابرةو مم

(-7ب).

ثبات المقياس:
تدددم سددداب قبدددات الم يددداس بطري دددة الفاكرونبددداخ عمددد عيندددة مدددا تاميدددذ ال دددا
الخدددامس اببتددددا ي وامادددا ( )19تمميدددذا وتمميدددذمو وكاندددت ددديم معدددامات القبدددات هددديخ
9.35و 9.37و 9.38و 9.31و بعددداد متعدددة الددددتعممو وابسدددت ام والمقدددابرة والدرجددددة
الكمية عم الترتيبو وهي يم موجبة ومرتفعة تشير إل قبات الم ياس.
مم

 -5برنامج البحث :

()2و اعداد البا قة

امت البا قدة بإعدداد برندام ياددا إلد التددريب عمد بعدض اسدتراتيجيات الدتعمم
المددنظم ذاتيدداو مددا خددام التعريددا بكددم اسددتراتيجية عم د

دددةو و يددام البا قددة بنمذجددة

ابستراتيجيةو قم ي وم التمميذ بتطبي ابسدتراتيجية عدا طريد الددعم المتطداءم و دوب
إل ا داء المست مو و د تم إعداد البرنام يي طوء المسممات اآلتيةخ
 -8أا التعمم المنظم ذاتيا يتطما تفعيم استراتيجيات معرييدة ومدا وراء معرييدة والدتعمم
يددددي الم ددددادر البي يددددةو وأا سددددا اسددددتخدام وادارة التمميددددذ لتمدددد ابسددددتراتيجيات
يدددددددددنعكس عمددددددددد توظيدددددددددا دراتددددددددده الع ميدددددددددة وتوجياادددددددددا ن دددددددددو ت يددددددددد
ا هداا )(Zimmerman, 2005;Schunck& Zimmerman, 2013
 -8أا ا يراد ما ذوي اططراب ن ص ابنتبام الم د وب بالنشداط ال از دد لدديام

دور

واطددح يددي اسددتخدام اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا (Jacobson, et al.,
)2016; Sibley., 2019و واا ذلد العجددز يددنعكس عمد زيددادة العددبء المعريددي
عمد الدذاكرة العاممدة )(Weigard&Pollock,2017,Luo, et al.,2019و كمدا
أا ال

ددور يددي اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا يددرتبط بتدددني الدايعيددة الداخميددة

) (Van Der Mere, 2005; Mc Coach, et al., 2020لددد ذوي
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ابططراب الساب .
 -7أا التدريب عم استخدام استراتيجيات الدتعمم المدنظم ذاتيدا بت دديم المعمومدات دوم
كدددم اسدددتراتيجيةو والتددددريب المباشدددر عمددد المادددام الما مدددة لاددداو وتدددويير التيذيدددة
الراجعة عا يوا د ابستخدامو وامكانية التعدديم يدي ابسدتراتيجيات المسدتخدمة وي دا
لممتطمبات النوعية لكم مامةو يعمم عم انت ام أقر التدريب وذل بتعميم اسدتخدام
تم ابستراتيجيات يي سيا ات أخر

(Pintrich, 2004; Langberg, et al.,

).2012
وصتتف البرنتتامج :يتكددوا البرنددام يددي

ددورته الناا يددة مددا عشددريا جمسددة تدريبيددةو

بوا ددع  7جمسددات أسددبوعياو واسددتير زمددا كددم الجمسددة دوالي  26د ي دةو وي دددم
الجدوم التالي ممخ ا لجمسات البرنام التدريبي.
خذول ()4
يهخص خهسبد انزذسَت عهً اسزشارُدُبد انزعهى انًُظى رارُب
و
1

عُىاٌ اندهسخ
اندهسخ
انزًهُذَخ

2
اسزشارُدُخ
انزسًُع انزارٍ
3
4
5
6
.

ربثع:
اسزشارُدُخ
انزسًُع انزارٍ
اسزشارُدُخ
انزفصُم
اسزشارُدُخ
انزفصُم
اسزشارُدُخ
انزُظُى
ربثع
اسزشارُدُخ
انزُظُى

2
االسزشارُدُبد
انًعشفُخ.
0

اسزشارُدُخ

أهذاف اندهسخ
 ارًبو انزعبسف ثٍُ انجبحثخ وانزاليُز. أٌ َزعشف انزهًُز عهً يفهىو انزعهى انًُظى رارُب. أٌ َعشف انزهًُز يفهىو االسزشارُدُخ. أٌ َزىلع انزهًُز انفىائذ انًزشرجخ عهً انزذسَت. أٌ َزعشف انزهًُز عهً يفهىو االسزشارُدُبد انًعشفُخ. أٌ َحذد انزهًُز يفهىو انزسًُع انزارٍ. أٌ َمىو انزهًُز ثًُزخخ االسزشارُدُخ. أٌ َزعشف انزهًُز عهً غشق رطجُك االسزشارُدُخ. أٌ َطجببك انزهًُببز اسببزشارُدُخ انزسببًُع انببزارٍ ثطشَمببخيسزمهخ.
 أٌ َحذد انزهًُز انًهبو انزٍ رصهح نهب االسزشارُدُخ. أٌ َحذد انزهًُز يفهىو اسزشارُدُخ انزفصُم. أٌ َزعشف انزهًُز عهً غشق رطجُك االسزشارُدُخ. أٌ َطجك انزهًُز اسزشارُدُخ انزفصُم ثطشَمخ يسزمهخ. أٌ َحذد انزهًُز انًهبو انزٍ رصهح نهب االسزشارُدُخ. أٌ َحذد انزهًُز يفهىو اسزشارُدُخ انزُظُى. أٌ ًَُض انزهًُز ثٍُ االسزشارُدُبد انفعبنخ وغُش انفعبنخ. أٌ َزعشف انزهًُز عهً غشق رطجُك االسزشارُدُخ. أٌ َطجك انزهًُز اسزشارُدُخ انزُظُى ثطشَمخ يسزمهخ. أٌ َحذد انزهًُز انًهبو انزٍ رصهح نهب االسزشارُدُخ. رُشبببُػ انخهفُبببخ انًعشفُبببخ نهزهًُبببز عبببٍ االسبببزشارُدُبدانًعشفُخ.
 أٌ َحببببذد انزهًُببببز االسببببزشارُدُخ انًعشفُببببخ انًُبسببببجخنهًهًخ.
 -أٌ َحذد انزهًُز يفهىو يب وساء انًعشفخ.
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و
19

عُىاٌ اندهسخ
انزخطُػ
ربثع:
اسزشارُدُخ
انزخطُػ

11
انًشالجخ انزارُخ
12
13
14
15
16
1.
12
10

29

ربثع :انًشالجخ
انزارُخ
رُظُى انزاد
ربثع :رُظُى
انزاد
اسزشارُدُبد
يب وساء
انًعشفخ
اسزشارُدُخ
رُظُى اندهذ
ربثع :رُظُى
اندهذ
إداسح انىلذ
وثُُخ انذساسخ
انجحث عٍ
انًسبعذح
ورعهى األلشاٌ
اندهسخ
انخزبيُخ

أهذاف اندهسخ
 أٌ َحذد انزهًُز يفهىو انزخطُػ. أٌ َمىو انزهًُز ثًُزخخ االسزشارُدُخ. أٌ َطجك انزهًُز االسزشارُدُخ انسبثمخ عٍ غشَك انبذعىانًزعبءل وصىال إنً األداء انًسزمم.
 أٌ َحذد انزهًُز يفهىو انًشالجخ انزارُخ. أٌ َزعببشف انزهًُببز عهببً دوس االسببزشارُدُخ انسبببثمخ فببٍعًهُخ انزعهى.
 أٌ َطجببببك انزهًُببببز االسببببزشارُدُخ عببببٍ غشَببببك انببببذعىانًزعبءل وصىال إنً األداء انًسزمم.
 أٌ َحذد انزهًُز يفهىو رُظُى انزاد. أٌ َزعشف عهً االسزشارُدُخ وَمىو ثًُزخزهب. أٌ َطجببببك انزهًُببببز االسببببزشارُدُخ عببببٍ غشَببببك انببببذعىانًزعبءل وصىال إنً األداء انًسزمم.
 رُشبببُػ انخهفُبببخ انًعشفُبببخ نهزهًُبببز عبببٍ االسبببزشارُدُبدانًعشفُخ ويب وساء يعشفُخ.
 أٌ َذيح انزهًُز ثٍُ اسزخذاو أكثش يٍ اسزشارُدُخ. أٌ َحذد انزهًُز يفهىو رُظُى اندهذ. أٌ َزعبببشف انزهًُبببز عهبببً أهًُبببخ االسبببزشارُدُخ وغبببشقرطجُمهب.
 أٌ َطجببببك انزهًُببببز االسببببزشارُدُخ عببببٍ غشَببببك انببببذعىانًزعبءل وصىال نألداء انًسزمم.
 أٌ َحذد انزهًُز يفهىيٍ إداسح انىلذ وثُئخ انذساسخ. أٌ َطجببببك انزهًُببببز االسببببزشارُدُخ عببببٍ غشَببببك انببببذعىانًزعبءل وصىال إنً األداء انًسزمم.
 أٌ َحبببذد انزهًُبببز يفهبببىو انجحبببث عبببٍ يسببببعذح ورعهبببىاأللشاٌ.
 أٌ َطجبببك انزهًُبببز االسبببزشارُدُبد انسببببثمخ عبببٍ غشَبببكانذعى انًزعبءل وصىال نألداء انًسزمم.
 أٌ َبببذسن انزهًُبببز انزكبفبببم وانزبببشاثػ ثبببٍُ اسبببزشارُدُبدانزعهى انًُظى رارُب
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نتائج البحث وتفسيرها:
نتددددا

الفددددرض ا ومخ ويددددنص عمدددد

توجددددد يددددرو ذات دبلددددة إ

ددددا ية بدددديا

متوسددطات درجددات المجموعددة التجريبيددة يددي ال ياسدديا ال بمددي والبعدددي عنددد المسددتو
(البسيط -المتوسط -المرتفع) ما العبء المعريي ل الح ال ياس ال بمي.
وبختبدددار

ددد ة هدددذا الفدددرض تدددم سددداب يمدددة ت لدبلدددة الفدددروض لمعيندددات

المرتبطةو كمدا تدم ت ديدد جدم التدأقير لمبرندام التددريبي عمد متييدرات الدراسدة التابعدة
باستخدام معادلة جدم التدأقيرات (رشددي يدام من دورو 8113و )56و كمدا هدو موطدح
بالجدوم التاليخ
خذول ()5
لًُخ "د" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسخبد انًدًىعخ انزدشَجُخ فٍ انمُبسٍُ انمجهٍ
وانجعذٌ فٍ يزغُش انعتء انًعشفٍ (ٌ= )22
انًزغُش

انمُبط

انعبببببببببببتء انًعشفبببببببببببٍ
(انًسزىي انجسُػ)
انعبببببببببببتء انًعشفبببببببببببٍ
(انًسزىي انًزىسػ)
انعبببببببببببتء انًعشفبببببببببببٍ
(انًسزىي انًشرفع)

لجهٍ
ثعذٌ
لجهٍ
ثعذٌ
لجهٍ
ثعذٌ

االَحشاف
انًزىسػ
انًعُبسٌ
2.21 25.0.
2.61 22.54
3.11 34.51
2... 2..11
3.10 30.16
2.00 33.12

دسخخ
انحشَخ

لًُخ
"د"

2.

2.2.

2.

5.26

2.

6.43

ويتطدددح مدددا الجددددوم السددداب أا هندددا يدددرو دالدددة إ

يسزىي
انذالنخ.
9.95
9.91
9.91

حدى
انزأثُش
يزىسػ
كجُش
كجُش

دددا يا بددديا متوسدددطات

الدددرجات أي دراد المجموعددة التجريبيددة يددي ال ياسدديا ال بمددي والبعدددي عم د متييددر العددبء
المعريي يدي المسدتو البسديط مدا
تم الفرو دالدة إ
ما

دعوبة المامدة عندد مسدتو ()9.96و بينمدا كاندت

دا يا عندد مسدتو ( )9.98بالنسدبة لممسدتو المتوسدط والمرتفدع

عوبة المامةو كمدا أظادرت النتدا

ا قدر الددام لمتددريب عمد اسدتراتيجيات الدتعمم

المنظم ذاتيا يي خفض العبء المعرييو وكداا جدم هدذا التدأقير متوسدط عندد المسدتو
البسيط ما
والمرتفع ما

كبيدر عندد المسدتو المتوسدط
ا
عوبة المامةو بينمدا كداا جدم هدذا التدأقير
عوبة المامة.
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نتائج الفرض الثاني:
ويددنص عمد أندده توجددد يددرو ذات دبلددة إ

ددا ية بدديا متوسددطات درجددات أي دراد

المجوعة التجريبيدة والمجموعدة الطدابطة يدي ال يداس البعددي عندد المسدتو (البسديط-
المتوسط -المرتفع) ما العبء المعريي ل الح المجموعة الطابطة.
ة الفرض تم استخدام اختبارات ت لمكشا عدا دبلدة الفدروض بديا

وبختبار

المجموعات المست مةو ويوطح الجدوم التالي النتا

التي تم التو م إليااخ

خذول ()6
لًُخ "د" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسخبد انًدًىعخ انزدشَجُخ وانًدًىعخ انعبثطخ
فٍ انمُبط انجعذٌ نًزغُش انعتء انًعشفٍ
لًُخ
"د"

لًُببببببببببخ
يسزىي ""d
انذالنخ .حدببببببببببى
انزأثُش

24.91

2..3
2.61

54

2.91

9.95

9...
يزىسػ

31.25

2.25
2...

54

6.29

9.91

1.60
كجُش

30.45

3.3.
2.00

54

..2.

9.91

1.02
كجُش

االَحشاف دسخببببخ
انًدًىعخ انًزىسػ
انًعُبسٌ انحشَخ

انًزغُش
انعبببببتء انًعشفبببببٍ
(انًسبببببببببببببببببببببزىي
انجسُػ)
انعبببببتء انًعشفبببببٍ
(انًسبببببببببببببببببببببزىي
انًزىسػ)
انعبببببتء انًعشفبببببٍ
(انًسبببببببببببببببببببببزىي
انًشرفع)

انعبثطخ
انزدشَجُخ
انعبثطخ
انزدشَجُخ
انعبثطخ
انزدشَجُخ

22.54
2..11
33.12

ويتطددح مددا الجدددوم السدداب وجددود يددرو دالددة إ

ددا يا بدديا متوسددطات درجددات

المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الطددابطة يددي مسددتو العددبء المعريددي عنددد المسددتو
البسددديط مدددا
إ

دددعوبة المامدددة عندددد مسدددتو ( )9.96بينمدددا كاندددت تمددد الفدددرو دالدددة

ا يا عندد مسدتو ( )9.98عندد المسدتو المتوسدط والمرتفدع مدا

كما أظارت النتا

دعوبة المامدةو

ا قر الدام لمتدريب عم استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يدي خفدض

العددبء المعريدديو وكدداا جددم هددذا لمتددأقير متوسددط عنددد المسددتو البسدديط مددا

ددعوبة

كبيدر عدا المسدتو المتوسدط والمرتفدع مدا
ا
المامة بينما كاا جم هدذا التدأقير

دعوبة

المامة.
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نتائج الفرض الثالث:
ويددنص عمد أندده توجددد يددروض دام دبلددة ا

ددا ية بدديا متوسددطات درجددات أيدراد

المجموعددة التجريبيددة ال ياسدديا ال بمددي والبعدددي يددي الدايعيددة الداخميددة (متعددة الددتعمم-
ابست ام -المقابرة -الدرجة الكمية) ل الح ال ياس البعدي.
وبختبار

ة هذا الفرض تم ساب يمة ت لدبلة الفدرو لمعيندات المرتبطدةو

كما تم ساب جم التأقير لمبرنام التددريبي عمد المتييدرات التابعدةو وهدو مدا يوطد ه
الجدوم التاليخ
خذول ().
لًُخ "د" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسخبد انًدًىعخ انزدشَجُخ فٍ انمُبسٍُ انمجهٍ
وانجعذٌ نهذافعُخ انذاخهُخ
انًزغُش
يزعخ انزعهى
االسزمالل
انًثبثشح
انذسخخ انكهُخ

انمُبط
لجهٍ
ثعذٌ
لجهٍ
ثعذٌ
لجهٍ
ثعذٌ
لجهٍ
ثعذٌ

االَحشاف
انًزىسػ
انًعُبسٌ
14.05
21..1
13.9.
10.03
12.2.
12.50
49.20
69.23

2.62
2.53
2.96
2.11
1.64
1.22
3.22
4.32

دسخخ
انحشَخ

لًُخ
"د"

يسزىي
انذالنخ.

2.

2.90

9.91

2.

0.4.

9.91

2.

19.91

9.91

2.

12.11

9.91

ويتطددح مددا الجدددوم السدداب وجددود يددرو دالددة إ

لًُخ
""d
حدى
انزأثُش
3.11
كجُش
3.64
كجُش
3.25
كجُش
4.6.
كجُش

ددا يا بدديا متوسددطات درجددات

المجموعة التجريبية يي ال ياسيا ال بمدي والبعددي يدي الدايعيدة الداخميدة (متعدة الدتعمم-
ابست ام -المقابرة -الدرجة الكمية)و يث كانت يمة ت دالة عندد مسدتو ()9.98و
مما يشير إل يعالية التدريب عم استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يي ت سديا الدايعيدة
الذاتية لد ذوي ن ص ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از د.
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نتائج الفرض الرابع:
ويددنص عمد أندده توجددد يددرو ذات دبلددة إ

ددا ية بدديا متوسددطات درجددات أي دراد

المجموعددددة التجريبيددددة والمجموعددددة الطددددابطة يددددي الدايعيددددة الداخميددددة (متعددددة الددددتعمم-
ابست ام -المقابرة -الدرجة الكمية) ل الح المجموعة التجريبية.
وبختبدددار

ددد ة الفدددرض السددداب تدددم اسدددتخدام اختبدددار ت لمكشدددا مدددا دبلدددة

الفددروض بدديا المجموعددات المسددت مةو ويوطددح الجدددوم التددالي النتددا

التددي تددم التو ددم

إلياا.
خذول ()2
لًُ خ "د" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسخبد انًدًىعبد انزدشَجُخ وانًدًىعخ انعبثطخ
فٍ انمُبط انجعذٌ نًزغُش انذافعُخ انذاخهُخ.
انًزغُش

انًدًىعخ

انًزىسػ

يزعخ انزعهى

انعبثطخ
انزدشَجُخ
انعبثطخ
انزدشَجُخ
انعبثطخ
انزدشَجُخ
انعبثطخ
انزدشَجُخ

15..5
21..1
14.41
10.03
12.33
12.50
42.40
69.23

االسزمالل
انًثبثشح
انذسخببببببببببببببخ
انكهُخ

االَحشاف
انًعُبسٌ
2.41
2.53
1.2.
2.11
1.60
1.22
3.65
4.32

دسخخ
انحشَخ

لًُخ
"د"

يسزىي
انذالنخ.

54

2.20

9.91

54

19.22

9.91

54

13.94

9.91

54

15.93

9.91

ويتطددح مددا الجدددوم السدداب وجددود يددرو دالددة إ

لًُخ ""d
حدى انزأثُش
2.42
كجُش
2..2
كجُش
3.54
كجُش
4.90
كجُش

ددا يا بدديا متوسددطات درجددات

المجموعة التجريبية والمجموعة الطابطة يدي ال يداس البعددي لمتييدر الدايعيدة الداخميدة
ل دددالح المجموعددددة التجريبيددددةو يددددث كانددددت يمدددة ت دالددددة إ

ددددا يا عنددددد مسددددتو

()9.98و مما يدم عم ت سدا يعاليدة التددريب عمد بعدض اسدتراتيجيات الدتعمم المدنظم
ذاتيدددا يدددي ت سددديا الدايعيدددة الداخميدددة لدددد عيندددة مدددا ذو ن دددص ابنتبدددام الم ددد وب
بالنشاط ال از د.
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تفسير ومناقشة النتائج:
تفسير نتائج الفرض اءول والثاني:
يتطدح مددا عددرض نتدا

الفرطدديا ا وم والقدداني وجددود يدرو دالددة إ

ددا يا بدديا

متوسطي درجات المجموعة التجريبية يي ال ياسيا ال بمي والبعددي يدي العدبء المعريدي
عندددد المسدددتو (البسددديط -المتوسدددط -المرتفدددع) مدددا
ال بميو وكذل وجدود يدرو دالدة إ

دددعوبة المامدددة ل دددالح ال يددداس

دا يا بديا متوسدطات درجدات المجموعدة التجريبيدة

والمجموعة الطابطة يي العبء المعريدي عندد المسدتو (البسديط -المتوسدط -المرتفدع)
ما

عوبة المامة ل الح المجموعة الطابطةو وتشير تم النتا

السداب ة إلد يعاليدة

التدددريب عمددد اسدددتراتيجيات الددتعمم المدددنظم ذاتيدددا يدددي خفددض العدددبء المعريددديو وتتفددد
النتيجة الساب ة مع دراسدات كدم مدا (نشدو عبدداهللو 8981و Danilenko, 2010,
 )Ayres, 2013التددي اشددارت إل د يعاليددة التدددريب عم د ابسددتراتيجيات المعرييددة ومددا
وراء معريية يي خفض العبء المعرييو يدث يشدير العدبء المعريدي إلد م ددار الجادد
الع مي المفروض عم النظام المعريي لمفدرد كنتيجدة لمطالدب ا داء عمد مامدة معيندةو
وتفتدرض نظريدة العددبء المعريدي أا السددعة الم دددة لمددذاكرة العاممدة تتددأقر بقاقدة أندواع
ما العبء المعريي وهديخ العدبء المعريدي الددخيم ويشدير إلد الجادد الدذي يبذلده الفدرد
يي ت ديد المعمومات المرتبطدة بالمامدةو ويشدير (Barkley(a),2015,Robert, et
) al., 2015إل د أا اطددطراب ن ددص ابنتبددام الم د وب بالنشدداط ال از ددد ينطددو عم د
عجز يي مواجاة المتطمبات البي يدة لتجايدز المعمومداتو يدث يوجدد

دور يدي الت داط

المقيدرات الجديدددة المرتبطددة بالمامددة وكددا المقيدرات المشددت ةو و ددد عمددد الب ددث ال ددالي
إلد التدددريب عمد بعددض اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا لددد تمد الف ددة التددي تو ددم
) (Shelton&Addison,2017إل عجزها عدا انتداج واسدتخدام تمد ابسدتراتيجياتو
و د عمد التدريب إل نمذجدة تمد ابسدتراتيجيات قدم ابسدتخدام الموجده لادا و دوب إلد
ابسددتخدام المسددت م يددي سدديا ات وماددام مختمفددةو بشددكم يتدديح لمفددرد الت ددفح السددريع
لممامددة وت ميددم عنا ددرها والتركيددز عم د المقي درات المرتبطددة بالمامددة والم ايظددة عم د
ابنتبام أقناء ا داء.
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أما الندوع القداني مدا أندواع العدبء المعريدي وهدو العدبء المعريدي الدداخميو والدذي
يشير( )Ayres,2013إل أنه يرتبط بالماام التي تتطما عدد كبير ما العنا در التدي
يوجددد بيناددا دددر كبيددر مددا التددداخم والتفاعددمو ويددر ) (Pintrich,2004أا اسددتخدام
بعددض ابسددتراتيجيات المعرييددة كددالتنظيم يعمددم عمد اعددادة ترتيددب المعمومددات بندداء عمد
خ ا

ااو كما يعمم عم الربط بيا عنا ر المامة الم دمةو والتعامدم معادا كو ددات

ذات معن مما يتيح ساولة معالجتااو كما أا استخدام ابستراتيجيات ما وراء المعرييدة
يتيح متابعة الفرد ل داء واسدتخدام نتدا

الم ارندة يدي اختيدار ابسدتراتيجيات المناسدبةو

واستبدالاا عند ال اجة إل ذل .
أمددا النددوع القالددث مددا العددبء المعريددي ياددو العددبء المعريددي وقي د ال ددمة ويشددير
) (Ismail, et al., 2013إل د ارتباطدده بالجاددد الددذي يبذلدده الفددرد لددربط المعمومددات
الم دمددددددة بالمخططددددددات الع ميددددددة الموجددددددودة يددددددي البنيددددددة المعرييددددددة لمفددددددردو يشددددددير
) (Schunck&Zimmerman, 2013إلددد أا الدددتعمم المدددنظم ذاتيدددا يتطدددما ربدددط
لممعمومات الجديدة بالمخططات والبني المعرييدة مدا خدام المطداهاة والتدي يمكدا عمد
اساساا تعديم وتوسيع المخططات المعرييدة دوا أا تشدكم عب دا إطداييا عمد منظومدة
التجايز المعرييو بم أناا يتيح المعالجة اآللية لممعمومات يي طوء الخبرة الساب ة ممدا
يعمم عم خفض العبء المعريي.
كمدددا يتطدددح مدددا نتدددا

الفرطددديا ا وم والقددداني أا جدددم تدددأقير التددددريب عمددد

اسددتراتيجيات التنظدديم الددذاتي كدداا متوسددطا يددي المسددتو البس ديط مددا
كبير يي المستو المتوسط والمرتفع ما
ولكنه كاا ا
مدددددددددع نتدددددددددا

دراسدددددددددات

;2016

ددعوبة المامددةو

عوبة المامدةو ويتفد ذلد جز يدا

al.,

et

(Seymour,

) Weigrad&Pollock,2017;Luo, et al., 2019والتدي أشدارت إلد أا ال

دور

يي ا داء المعريي لد ذوي ن ص ابنتبدام الم د وب بالنشداط ال از دد يكدوا أوطدح يدي
الدددة زيدددادة العدددبء المعريدددي وتشدددير نتدددا

دراسدددة ( نددداا الما دددةو  )8982إلددد أا

اسدتراتيجيات الددتعمم المددنظم ذاتيددا تظاددر ال اجددة لادا عنددد المسددتويات ا كقددر تع يدددا مددا
الماام الم دمةو يث أا المستو البسيط مدا

دعوبة المامدة ي تدو عمد عددد ميدم

مددا العنا ددر التددي تكددوا مألويددة لددد الفددردو وبالتددالي يددإا العددبء المعريددي الجددوهري
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ووقي د ال ددمة يكددوا م دددوداو يددي دديا يددربط العددبء ا ساسددي بالعددبء الدددخيم الددذي
ي تدداج إل د كددا المقي درات المشددتتةو وتوزيددع ابنتبددام بدديا م ددادر المعمومدداتو وهددو مددا
يمكددا أا يتي دده اسددتخدام عدددد م دددود مددا ابسددتراتيجيات المعرييددة كددالتنظيمو أمددا يددي
دعوبة المامدة يدإا الفدرد ي تداج إلد تفعيدم عددد

المستويات المتوسطة والمرتفعدة مدا

أكبددر مددا ابسددتراتيجيات المعرييددة ومددا وراء معرييددة التددي تعمددم عم د تنظدديم المعمومددات
الجديدددددةو واعددددادة ت ددددنيفااو وتنظدددديم الددددذات وم ار بددددة ا داء وتعددددديم ابسددددتراتيجيات
المستخدمة يدي طدوء التيذيدة الراجعدةو وبالتدالي يدإا التددريب عمد اسدتراتيجيات الدتعمم
المنظم ذاتيا ساعد أيراد المجموعدة التجريبيدة عمد اسدتخدام تمد ابسدتراتيجيات والددم
بيناا مما انعكس عم خفض العبء المعريي ب ورة كبيرة.

تفسير نتائج الفرض الثالث والرابع:
يتطددح لنددا مددا نتددا

الفرطدديا القالددث والرابددع وجددود يددرو دالددة إ

ددا يا بدديا

متوسطات درجات المجموعة التجريبية يي ال ياسيا ال بمي والبعدي يدي متييدر الدايعيدة
الداخميدة (متعددة الددتعمم -ابسددت ام -المقددابرة -الدرجدة الكميددة) ل ددالح ال يدداس البعددديو
كمددا يتطددح وجددود يددرو دالددة إ

ددا يا بدديا متوسددطات درجددات المجمددوعتيا التجريبيددة

والطابطة يي المتيير الساب ل الح المجموعة التجريبيةو وتشدير النتدا

السداب ة إلد

يعاليدددة التددددريب عمددد بعدددض اسدددتراتيجيات الدددتعمم المدددنظم ذاتيدددا يدددي ت سددديا الدايعيدددة
الداخميدددة لمدددتعمم لدددد ذوي ن دددص ابنتبدددام الم ددد وب بالنشددداط ال از ددددو وتتفددد النتيجدددة
الساب ة مع نتا

دراسة )(Langberg, et al.,2012و والتي أظادرت يعاليدة التددريب

عم الت سا يي إدارة الو ت والتخطيط وابست ام يي أداء الواجبات المدرسديةو ويمكدا
تفسددير ا قددر الكبيددر ل جددم تددأقير المتييددر المسددت م (برنددام اسددتراتيجيات الددتعمم المددنظم
ذاتيا) عم المتيير التابع (الدايعية الداخمية) باستاداا الب ث لمدا تو دمت إليده العديدد
مدا الدراسدات التدي تو دمت إلد

دور الجاندب الددايعي لدد

(Jacobson, et al.,

 2016; Shelton&Addison, 2017; Sibley, et al., 2019)ADDHويمكدا
تفسدددددير ذلددددد يدددددي طدددددوء مدددددا أشدددددار إليددددده

&Kalantari

(Mahmoodi,

) Ghaslani,2014مددددا العا ددددة التبادليددددة بدددديا اسددددتراتيجيات الددددتعمم المددددنظم ذاتيددددا
وابسددتراتيجيات الدايعيددة وأا ابندددماج يددي تفعيددم اسددتراتيجيات الددتعمم يتولددد عندده تنظدديم
الفرد لجادم ومقابرته يي ا داء وتوجه ن و ت ي ا هداا الموطوعةو ويمكدا تفسدير
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ذل بأا التدريب عم استراتيجيات التعمم يتيح لمفرد ما ظدة مؤشدرات تددم عمد

درتده

عم السيطرة عم الظروا البي يةو ويرجع يياا اسباب نجا ه إل امتاكده لم ددرة عمد
انجاز الماامو ويقير ذل تطمعه بستكشاا درته عم أداء ماام جديددة وهدو مدا يدرتبط
ب ب ابستطاع والت دي وما قم اب ساس بمتعة التعمم.
وعمد جانددب أخددر يدإا التدددريب عمد اسدتراتيجيات الددتعمم المعظددم ذاتيدا يعددزز لددد
الفددرد شددعورم بالمس د ولية ا كاديميددة ويسدداعدم عم د ابسددتيام ا مقددم لمو ددت ووطددع
أهدددددددددددداا وا عيدددددددددددة تتناسدددددددددددب مدددددددددددع إمكاناتددددددددددده والو دددددددددددت المتددددددددددداحو ويشدددددددددددير
) (Schunck&Zimmerman,2013إلددد أا اسدددتراتيجيات الدددتعمم تسددداعد المدددتعمم
عا الب ث عا م ادر المساعدة بشكم انت ا ي ما خدام الب دث عدا الشدخص ال دادر
عمد ا يددادة يددي أداء مامددة م ددددة سدواء كدداا مددا الراشددديا أو المعممدديا أو الددزماءو
وبددذل يددإا الب ددث عددا تم د المسدداعدة ب تتعددارض مددع اسددت الية المددتعمم ندده ينت ددي
م در المساعدة وي م ما خالاا إل يام أيطم لماام التعمم.
ويشددير) ) (Barkley,2015(eإلدد أا العجددز يددي سددمو الكددا لددد ADHD
يجعددم ا

ددداث الخارجيددة هددي الم ركددة لمسددمو و يددث يفشددم ابطددطراب مايددة التوجدده

الذاتي ن و المامة ما التشدتت بفعدم المقيدرات الخارجيدةو والب دث ال دالي دد عمدد إلد
التركيددز عمد اسددتراتيجيات تعمددم تعمددم عمد التمقيددم الع مددي ل

ددداث مددا خددام اختيددار

وتجريدددب ابيعدددام ب دددورة ع ميدددة بدددم اا تظادددر ل يدددز التنفيدددذ ممدددا يسدددمح باسدددتبعاد
ابسدددتجابات الخاط دددةو واختيدددار اسدددتراتيجيات بديمدددةو وبدددذل يدددإا السدددمو يت دددوم مدددا
ابسددتجابة الفوريددة المنديعددة إل د الطددبط الددذاتي والتددرويو ومددا التركيددز عم د ابشددباع
الفوري إل ال درة عم تأخير ابشباعو وبذل تظار المقابرة يدي توجيده النشداط واعت داد
الفرد بأا المجاود الذي يبذله سيكوا له مردود إيجابي.
وباذا يإا التدريب عم استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا يظار ياعميته يدي ت سدا
الدايعيددة الداخميددة مددا خددام شددعور المددتعمم بمتعددة الددتعممو و درتدده عم د الفعددم والعمددم
المست م قم مقابرته يي ابستمرار يي العمم بادا ت ي ا هداا الموطوعة.
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توصيات البحث:
 -8ابهتمام بإعداد دورات تدريبية لممعمميا تسداعدهم عمد التعريدا بمفادوم الفدرو
الفردية والبرام التدريبيدة المسدتخدمة لت سديا كفداءة معالجدة وتجايدز المعمومدات
لد ذو

ور ابنتبام.

 -8تفعيددم دور ابخ ددا ي المدرسددي يددي الكشددا عددا ذوي اطددطراب ابنتبددام والتوا ددم
مع أسرهم بادا مساعدتام عم تجاوز ال

ور ا كاديمي وابجتماعي.

 -7إنشاء مراكز لمتوجيه وابرشاد النفسي والتربوي بكميات التربيدة باددا ت دديم العدوا
لف ة ذوي اططراب ن ص ابنتبام وأسرهم.

البحوث المقترحة:
 -8يعالية التدريب عم بعض الوظدا ا التنفيذيدة يدي ت سديا الكفداءة ا كاديميدة لدد
ذوي اططراب ن ص ابنتبام الم

وب بالنشاط ال از د.

 -8ابنتبام والذاكرة العاممة واستراتيجيات التعمم المنتظم ذاتيا كمنب ات بأنمداط اطدطراب
ن ص ابنتبام الم

وب بفرط ال ركة.
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