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"رَ ب أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الِتي أَْنَعْمَت َعَلي َوَعَلى وَاِلَدي وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاُه وَأَ ْدِخْلِني  

 بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك الصالِِحين"

 )19، اآليةالنمل(سورة                                                                             

 عليــــــــهوللقـائميــــــن    الذي أرجـــــــوا له القبـــــــولهذا العمــــــــل    إلنجازالحمــــــد هللا الذي وفقني  

 التوفيــــــــق.

إلى األستاذ    يطيب لي أن أتقــــــــــدم بأسمـــــــى عبارات الشكــــــــــــــــــر والثنــــــــــــــــاء وعظيـــــم التقــــــديــــــر

الــــذي أشــــرف على هذا العمــــــل المتواضـــع، وبدل فيـــــه جهدا   "سجلماسي محمد االمينالدكتور: " 

ا في توجيـــــــه هذا البحــــــــث فـله كل الشكر واالمتنان، وارجوا من اهللا أن يجــــــزيـــه  صادقـا مخلصــــــ

  الجـــــــــــــزاء األوفــــــــى.

كما اتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، الذين سيثرون هذا العمل ويقيموه من خالل  

  مالحظاتهم.

  .عينة البحث  الوأطفـ اسركما أتوجه بشكري إلى  

  وزمالئي وزميالتي اللذين قدموا لي يد الدعم والمساعدة.  ألساتذتيالشكر موصول  

في األخير أشكر كل من ساعدني، ولو بنصيحة أو دعاء في ظهر الغيب، فـأسأل اهللا أن يجزي  

  الجميع خير الجزاء.
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 حقهمــــــــاإلى مــن ال يمكن للكلمـــــــات أن توفــــــي   

  فضائلهمـــــــــــــا إلى مـــــن ال يمكن لألرقــــــام أن تحصـــــــــــــي

 

  إلى والـــــــدي العزيزيـــــن أدامهمــــا اهللا لــــــي

  لى من هي سكن حياتي وزينتها زوجتي  إ

 

  إلى ابني واخواتي  وجميــــــع أفراد عائلتــــــــي  

  

 إلى أساتذتي األجالء أهدي بعضا من طيب غرسهم  الكريم تقديرا لعطائهم  

  

  إلى جميع األصدقـاء
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  ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على النشاط املا وراء املعريف عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي 

 ،التعديل الذايت املعريف والتعديل الذايت السلوكيمع قصور يف االنتباه. عمدنا إىل الكشف عن مستوى نشاط 

اعتربنا فرضيا بعد مقارنتهم باألطفال العاديني.  ،لدى املصابني ذا االضطراب ،والكف املعريف والكف السلوكي

يقرتن بضعف القدرة على احملافظة على  ،الطفل ىط احلركي مع قصور يف االنتباه لدالنشا فرطأّن ظهور اضطراب 

اعتمدنا يف هذه الدراسة على اختبار جزائري مقنن لتشخيص اضطراب اتزان احلركة يف األداء املعريف السلوكي. 

) 2007بواسون" ( هلنيمت استخدام اختبار "الني مركمان" "و كما ،  فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

يت املا وراء كمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذا ،تناقضات النصيةلقياس قدرة الكشف عن امل

لقياس قدرة الكشف عن املتناقضات ) 2009(  فيلب كيمار و اختبار لبونتيزكذلك داء املعريف، و ألاملعريف ملراقبة ا

أيضا داء السلوكي، و ملراقبة األ ريفكمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذايت املا وراء املع  ،السلوكية

مل القدرة على استخدام كمعلم من معا،لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت املعرفية  )2008( اختبار سرتوب

رة الكشف عن لقياس قد) 2010وفليس ( شدماختبار  اخري وأاملعريف،  وراء معريف ملراقبة األداء الكف املا

  كمعلم من معامل القدرة على استخدام الكف املا وراء املعريف ملراقبة األداء السلوكي.  ،املتداخالت السلوكية

) من األطفال املصابني باضطراب فرط النشاط احلركي %86بينت نتائج الدراسة أن نسبة عالية جدا (

ما االضطرابات  ب متصاعد الدرجة يفمع قصور يف االنتباه (العينة التجريبية) يعانون يف نفس الوقت من اضطرا

داء السلوكي ألضعف يف ا/ 2ضعف يف كشف املتناقضات النصية، / 1ربعة املذكورة سلفا(عرفية األاملوراء 

يف حني أنه لدى األطفال .ضعف يف سلوكيات الكف السلوكي)/ 4ضعف يف سلوكيات االنتباه، / 3العكسي، 

، وأّن )%15( عريف يف مستوياته األربعة  ال تتعدى العاديني (اموعة الضابطة) فإن نسبة االضطراب ما وراء امل

وراء املعرفية ألدراك املتناقضات النصية  من األطفال العاديني يتمتعون بدرجة عالية من الفطنة املا) %85(نسبة 

تعديل (أي القدرة على القيام بالتعديل الذايت املعريف)، وتنفيذ األداء السلوكي العكسي( أي القدرة على القيام بال

الذايت السلوكي)، وكذلك قابلية األطفال العاديني (اموعة الضابطة)  كانت عالية للقيام بالكف املعريف 

والسلوكي، إذا اقتضى ذلك موقف املهمة السلوكية، وذلك لتوطيد االنتباه ورفع قدرة الرتكيز وضبط وترية األداء 

  للمهمة السلوكية.
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الكف الذايت السلوكي، الكف املعريف ، التعديل الذايت املعريف، التعديل ما وراء املعرفة، الكلمات المفتاحية:

  .اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد السلوكي،
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Résumé: 

          La présente étude a porté sur l’identification des dysfonctionnements 

métacognitifs chez les enfants atteints du trouble de l’hyperactivité avec déficit 

de l’attention. Le but visé étant  de déterminer les niveaux de dysfonctionnement 

de l’activité auto-régulative et de l’inhibition cognitivo-comportementale, qui 

sont dus à la présence de ce trouble chez l’enfant, comparé  aux enfants 

normaux de même âge.  

Nous avons considéré hypothétiquement que les manifestations des 

troubles psychomoteurs, Accompagnées d’une fiable capacité  à conserver 

l’exécution équilibrée du mouvement et renforcées par le manque d’attention, 

réduiraient la performance exécutive cognitivo-comportementale chez l’enfant 

hyperactif. 

Cette étude s’est basée sur l’utilisation de tests spécifiques ciblés  pour la 

vérification des hypothèses. Nous avons utilisé un test algérien normalisé pour 

diagnostiquer le trouble de l’hyperactivité et déficit de l’attention (TDAH). 

L’utilisation des tests de E.Markman et H.Poissant (2008) et de Ponitz et 

P.Guima(2009) nous ont permis d’évaluer respectivement l’autorégulation 

métacognitive et l’autorégulation comportementale. Pour l’évaluation de 

l’inhibition cognitive  et l’inhibition comportementale, régulatrice du flux de la 

conduite,  nous avons utilisé respectivement le test de F.Schmid(2010) et celui 

de Stroop (2008). 

Les résultats de cette recherche montrent  qu’une proportion importante 

d’enfants atteints du trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention (86%), 

présentent  en même temps un problème de dysfonctionnement métacognitif, 

tant au niveau de l’autorégulation que de l’inhibition cognitivo-

comportementale.  

Cependant chez les enfants normaux, le pourcentage des enfants ayant un 

problème de dysfonctionnement métacognitif le dépasse pas les (15% ) ce qui 

explique que( 85% )de ce derniers possèdent une bonne vigilance métacognitive.   

Cette étude a permis ainsi de vérifier la possibilité de détecter les 

dysfonctionnements métacognitifs chez les enfants hyperactifs avec déficit de 

l’attention(TDAH), au moyen de tests. De même qu’elle indique l’ouverture 

d’une piste prophylaxique d’identification des dysfonctionnements 
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métacognitifs, accompagnants le trouble hyperactif, indiquant en perspective 

une prise en charge adéquate de ce trouble.  

Mots clés: Métacognition; l’autorégulation cognitive; l’autorégulation 

comportementale; l’inhibition cognitive;  l’inhibition comportementale; trouble 

d'hyperactivité avec déficit d'attention. 
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Abstract 

 The present study focused on the identification of the metacognitive activity in 

children with attention deficit hyperactivity disorder. Our aim was to determine 

the level of cognitive and behavioral self-regulation activity, as well as the 

cognitive and behavioral inhibition in people with this disease, after comparing 

them to normal children. We hypothetically consider that the appearance of 

disorder in locomotor activity, with a lack of attention in children, is associated 

with poor ability to maintain a balanced movement in cognitive and behavioral 

performance. This study is based on an Algerian standard test for diagnosing 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In addition, we used the self-

regulation test of E. Markman and H. Poissant (2007) to assess the detection 

capability of textual contractions as a reference in order to be able to use the 

metacognitive self-regulation to measure the cognitive and behavioral 

performance. Moreover, we used the behavioral self-regulation test of Ponitz 

and M. McClelland (2009) to measure the ability to detect the behavioral 

contradictions as a reference so that the metacognitive self-regulation can be 

used in order to assess the behavioral performance, in addition to the Go-No/Go 

test of F. Schmid (2010) to estimate the ability to determine the behavioral 

interventions as a reference to be able to use the metacognitive inhibition to 

measure the behavioral performance. In the end, the Stroop test was utilized to 

evaluate the ability to determine the cognitive interventions as a reference to be 

able to use the metacognitive inhibition to appraise the cognitive performance.                    

The results of our study evidenced that a significant proportion (84%) of 

children with attention deficit hyperactivity disorder (experimental sample) 

suffer at the same time from a growing problem of metacognitive dysfunction, 

(Weakness in detecting textual contradictions, weakness in adverse behavioral 

performance, weakness in attention-deficit behavior, weakness in the behavioral 

inhibition system) and 14% of them do not present any kind of weakness in 

these activities. For ordinary children (control group), the proportion of those 



 ح 

 

presenting weaknesses in these four metacognitive activities does not exceed 

15%, however, the rest of ordinary children (85%) show a high degree of 

metacognitive acumen which makes them detect easily the textual contradictions 

(capacity of metacognitive self-regulation) and also easily exhibit an adverse 

behavioral performance (capacity of behavioral self-regulation). These children 

are also quite vulnerable to the attention deficit (cognitive inhibition) and 

performance deficit (behavioral inhibition). 

Keywords: Metacognition; cognitive self-regulation; behavioral self-regulation; 

cognitive inhibition; behavioral inhibition; Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD). 
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  مقدمة:

خيتلف األطفال يف سلوكيام من طفل إىل آخر وهو شيء طبيعي وواضح، ولكن هذا االختالف جيعلنا يف بعض 

االحيان حائرين يف التفريق بني الطبيعي وغري الطبيعي من تلك السلوكيات، فقد يكون من منظور الوالدين شيئا 

  شيئاً غري مألوف وغري طبيعي وغري مقبول يف اتمع.املختصون من أطباء ونفسانيني وتربويني طبيعيا، ولكن يراه 

إّن سلوكيات األطفال تتأثر أكثر من غريها بالعوامل والظروف احمليطة ا وتتمثل يف األسرة واملدرسة واتمع  

لوحظ يف السنوات األخرية تزايد  ملستقبل،ككل، فهذه العوامل هلا التأثري البالغ واملستمر على سلوك الطفل يف ا

والقلق، والعدوانية، والعنف، واخلجل، واالنطواء،  ،املشكالت السلوكية، واالنفعالية بني األطفال مثل الغضب

واخلوف االجتماعي، والعزوف عن الدراسة، وتراجع مستوى التحصيل الدراسي والغياب عن املدرسة، أو اهلروب 

ولكن شكالت السلوكية اليت أصبحت حديث األولياء من جهة واملدرسني من جهة أخرى. منها، وغريها من امل

هناك حاالت من األطفال تكون لديهم سلوكيات مضطربة واليت قد ال يكون سببها اتمع احمليط بالطفل مثل 

اضطرابات  بني يعترب هذا االضطراب من .األطفال الذين يعانون من فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

حيدث هذا االضطراب يف املراحل العمرية املبكرة اذ  neurodevelopmental disordersالنمو العصبية 

إال أنه قليًال ما يتم تشخيصه لدى األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة، يعترب النشاط الزائد مع قصور يف االنتباه 

املاضية عدة تسميات منها متالزمة النشاط الزائد، التلف الدماغي حالة طبية مرضية أطلق عليها يف العقود القليلة 

  البسيط، الصعوبات التعليمية ، وغري ذلك.

)عرفت اجلمعية الربيطانية لعلم النفس اضطراب نقص 130: 2012كما اشار (امحد الشريف عدنان فرح، 

و/او بالنشاط الزائد  ف االنتباهاالنتباه املصحوب بالنشاط الزائد على أنه اضطراب نفسي حمدد يتمثل بضع

واالندفاعية وهذا االضطراب ال يالئم املرحلة النمائية العمرية للفرد ويسبب العديد من املشكالت ذات داللة يف 

التفاعل االجتماعي والنجاح االكادميي وعجز يف السلوك املنظم واملنتج وميكن تشخيص هذا االضطراب يف 

  ة  الرشد.الطفولة وقد يستمر خالل مرحل

نسبة  انتشار  ) أنّ Barkley، 1997: 3براكلى (إن هذا االضطراب يف تزايد مستمر حيث تشري دراسة 

من األطفال  %7إىل  %3األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ترتاوح ما بني 

: 2008املتمدرسني، وميس كذلك ثالثة أضعاف الذكور من اإلناث. أّما بالنسبة لدراسة (وليد السيد خليفة،

من أطفال   %20اىل  %4انتشار اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يرتاوح ما بني ) أّن 99
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الدليل التشخيصي االحصائي لالضطرابات النفسية  اشارسنة.  12إىل  6املدارس االبتدائية وذلك ما بني سن 

     من األطفال يف العامل. %5اخلامس، أّن نسبة انتشار هذا االضطراب تزيد عن 

إّن األطفال املصابني ذا االضطراب يعانون من صعوبات كثرية مثل قصور يف االنتباه وصعوبات يف التحكم يف 

ال يستطيع الطفل أّن جيلس دوء أبدًا سواء يف غرفة الصف أو على  ياالندفاعية الزائدة والدائمة يف السلوك أ

واالنفعالية واملعرفية وكذا ما وراء من الناحية االجتماعية  مائدة الطعام أو يف السيارة. مما يسبب له إعاقات خطرية

مع قصور يف االنتباه ) أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي 2008، إذ تشري دراسة هلني بواسون (املعريف

) يف (مفيد بن Barkley )1997باركلي  كما أشارت دراسة املعرفة. وراء مالديهم عجز على مستوي النشاط 

) أّن األطفال املصابني باضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط احلركي، يعانون 202:2014حفيظ، 

لداخلي، وصعوبة يف التعديل الذايت املعريف ويف التخطيط من عجز على مستوى الوظائف التنفيذية، وكذا احلديث ا

يف (رحاب امحد  2002BARRYودراسة  2006كما أشار السباتني  للسلوكيات عكس األطفال العاديني.

) أّن هؤالء األطفال لديهم ضعف يف الوظائف التنفيذية أي يف املهارات العقلية الالزمة 2: 2015راغب،

  للمضي حنو حتقيق االهداف املستقبلية من خالل الوعي بالذات وباملهارات املا وراء املعرفية.

ما وراء معرفية جاءت الدراسة احلالية لتقدم نظرا لتفشي هذا االضطراب، وما يسببه من تأثريات وانعكاسات على 

عرضا شامال حول بعض االضطرابات املا وراء معرفية مثل التعديل الذايت املعريف والسلوكي والكف املعريف 

والسلوكي ، والسعي إىل إبراز العالقة اليت تربط كل هذه االضطرابات املا وراء معرفية واضطراب فرط النشاط 

االنتباه. مع تقدمي استشارات وقائية وذلك من أجل وقاية األطفال املصابني بفرط النشاط  احلركي مع قصور يف

  احلركي مع قصور يف االنتباه من االضطرابات املا وراء معرفية اليت يعانون منها. 

ينقسم البحث احلايل إىل جانبني، جانب نظري ضم مخسة فصول، الفصل األول عبارة عن مدخل عام للدراسة،  

يتضمن خلفية نظرية للدراسة من خالل طرح إشكالية الدراسة متبوعا باألسئلة الفرعية، وفرضيات الدراسة، يليه و 

اهلدف واالمهية النظرية والتطبيقية من هذه الدراسة، كما أشار هذا الفصل إىل دوافع ومربرات اختيار املوضوع ، 

ف الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع البحث املراد ويف االخري يتم تقدمي املفاهيم االجرائية مع عرض خمتل

  دراسته. 

عرضنا يف الفصل الثاين التطور التارخيي  الضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، نسبة انتشاره 

 وخمتلف النظريات املفسرة له، وكذا كيفية تشخيصه وخمتلف األسباب املؤدية له مع االشارة إىل واالضطرابات

  املرافقة له، و معرفة كيفية الوقاية منه.
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  ول ما وراء املعرفة.يشمل هذا الفصل مخسة مباحث املبحث األ ويف الفصل الثالث للدراسة تناولنا ما وراء املعرفة 

املبحث الثاين التعديل الذايت املعريف وعالقة اضطراب فرط النشاط مع قصور يف االنتباه املبحث الثالث التعديل 

يت السلوكي وعالقته بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتاه املبحث الرابع الكف الذهين وعالقته الذا

.وفيما يتعلق باجلانب التطبيقي للدراسة فضم  TDAHىل الكف السلوكي وعالقته بــإ وكذلك  TDAHبـــ

لسادس للدراسة مت عرض هذه الفصل اخلامس والذي يعاجل منهجية الدراسة امليدانية وإجراءاا ، ويف الفصل ا

  ومناقشتها. النتائج وحتليلها
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 مدخل عام للموضوع وطرح اإلشكالية وصياغتها: .1

إّن فرط احلركة وضعف االنتباه من بني االضطرابات العصبية اليت تصيب األطفال وتؤثر على قدرم على االنتباه 

وعلى االستمرارية يف أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، اذ يشعرون بامللل بعد بضع دقائق من القيام باملهمة. وقد يقود 

الطفل النشاط احلركي الزائد أو االندفاعية صعوبة يف اداء الوجبات املدرسية، وغالبا ما ينسون أدوام املدرسية 

سواء يف املدرسة أو يف البيت، ويتصف أدائهم يف الواجبات املدرسية بكثرة االخطاء مما يرتك أثر سلبيا على أداء 

الضطراب على الطفل من الناحية االجتماعية واالنفعالية الطفل يف املدرسة ويف املنزل، ويؤثر كذلك هذا ا

  واملعرفية، كما قد يستمر هذا االضطراب مع الطفل يف سنوات حياته بدرجات واشكال خمتلفة.

لدى حظي هذا االضطراب باهتمام كبري من أخصائيني نفسانيني واجتماعني وتربويني ملا يرتكه من آثر سلبية على 

ه حيت مرحلة املراهقة والبلوغ، فتؤدي إىل صعوبات يف التأقلم مع هتلة، واليت قد تستمر مالطفل يف مرحلة الطفو 

  .ومع اتمع بصفة عامةاحلياة يف املنزل والشارع واملدرسة 

تعد مشكلة الطفل املصاب بقصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي من بني أكثر املشكالت إنتشارا، حيث 

السنوات ما قبل املدرسة واليت يتم تشخيصها بعد ست سنوات. لقد زاد االهتمام باألطفال ميكن مالحظتها يف 

مضطريب االنتباه مفرطي النشاط يف السنوات االخرية نظرا النتشاره بني األطفال يف سن املرحلة االبتدائية ، حيث 

) اىل 1:4وأكثر شيوعا بني األوالد عنه البنات وبنسب ترتاوح من (  %20 - %4تراوحت نسبة انتشاره ما بني 

) ويقع كذلك انتشاره يف خمتلف الطبقات من االطفال. وحبسب تقديرات الدليل التشخيصي واالحصائي 1:9(

فأن اضطراب فرط احلركة وقصور االنتباه من  DSM-5)  2013اخلامس لالضطرابات النفسية االمريكي(

من األطفال يف العامل، لكن على اكثر  %10تشرة يف مجيع احناء العامل، إذ تصل نسبة االصابة به إىل احلاالت املن

 ،وتعترب هذه النسبة نسبة كبرية لألطفال واليت ال جيب إغفاهلا. 6%إىل  5%التقديرات النسبية معقولية ما بني 

ء أو الصعب أو الطفل الذي ال ميكن ضبطه كثرياً ما يوصف الطفل الذي يعاين من النشاط الزائد بالطفل السي

فبعض اآلباء يزعجهم النشاط الزائد لدى أطفاهلم فيعاقبوم ولكن العقاب يزيد املشكلة تعقيدا وسوء. كذلك فإن 

إرغام الطفل على شيء ال يستطيع عمله يؤدي إىل تفاقم املشكلة. إّن هؤالء األطفال ال يرغبون يف خلق 

اجلهاز العصيب لديهم يؤدي إىل ظهور االستجابات غري مناسبة. ولذلك فهم حباجة إىل املشكالت ألحد ، ولكن 

التفهم واملساعدة. وإذا مل نفهمهم فال ميكننا مساعدم فعلينا أّن نتوقع أّن خيفقوا يف املدرسة بل ولعلهم 
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اخلصائص السلوكية واملعرفية يصبحون جاحنني أيضاً، إّن النشاط الزائد وقصور يف االنتباه  يتصدر عنه قائمة من 

واملا وراء املعرفية، فمن الضروري االهتمام ذه الفئة من األطفال من كل اجلوانب سواء املعرفية أو السلوكية أو املا 

وراء املعرفية ألن كل جانب من هذه اجلوانب يتأثر باألخر ويؤثر عليه، إذ تؤكد الدراسات احلديثة أّن االضطرابات 

، فاألعراض اليت يتصف ا من عدم TDAHملعريف متثل جوهر االضطراب لدي الطفل املصاب بـــاملا وراء ا

وقد اتضح من خالل الرتاث  .االنتباه والنشاط الزائد واالندفاعية ماهي إال نتاج عن خلل ما وراء معريف

عجز على مستوى من  السيكولوجي أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون

التخطيط والتقومي ويف الوظائف املا وراء معرفية مثل احلديث الداخلي ، وصعوبات يف التعديل الذايت ويف الضبط و 

وغريها، فالشاهد هنا أن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من  التغذية الرجعية

نا النعرف نسبة انتشار هذه االضطرابات املا وراء املعرفية عند األطفال املصابني اضطرابات ما وراء معرفية، ولكن

TDAH   كما اننا ال ندرك هل كل األطفال املصابني باضطرابTDAH يعانون من اضطرابات ما وراء

يهم وهل بضرورة، وإّن افرتضنا أم مصابون باالضطرابات املا وراء املعرفية فما هو مستوى االضطراب لد معرفية

دراسة ماهي ميكننا وقايتهما من هذه االضطرابات املا وراء املعرفية. هذا ما ولد اشكالية البحث وهو السعي إىل 

ولتوضيح طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه؟ عالمات االضطرابات املا وراء املعرفية عند األ

 ة:مشكلة البحث أكثر نطرح التساؤالت التالي

نشاط احلركي مع قصور يف ما هي عالمات اضطراب التعديل الذايت املعريف عند األطفال املصابني بفرط ال -

  ؟ االنتباه

ما هي عالمات اضطراب التعديل الذايت السلوكي عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف  -

 ؟ االنتباه

 االنتباه ؟ما هي عالمات اضطراب الكف املعريف عند األطفال املصابون بفرط النشاط احلركي مع قصور يف  -

 ما هي عالمات اضطراب الكف السلوكي عند األطفال املصابون بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ؟  -

 . فرضيات الدراسة:2

  .الفرضية العامة:1.2

  إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف النشاط املا وراء املعريف. 
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 .الفرضيات الجزئية:2.2

نشاط التعديل الذايت يف  قصور يف االنتباه يعانون من ضعف إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع -

  .املعريف

نشاط التعديل الذايت يف إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف  -

  .السلوكي

 .املعريفنشاط الكف يف إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف  -

  .لسلوكينشاط الكف ايف إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف  -

  . الهدف من الدراسة:3

يهدف البحث احلايل إىل دراسة استكشافية وقائية لالضطرابات املا وراء املعرفية لدى األطفال املصابني بفرط 

) سنة، وتتمثل االهداف 12- 7نة تلمسان واليت ترتاوح اعمارهم ما بني(النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مبدي

  االجرائية هلذا البحث فيما يأيت.

  معرفة ماهي عالمات ضعف نشاط التعديل الذايت املعريف عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.            -

  عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.معرفة ماهي عالمات ضعف نشاط التعديل الذايت السلوكي  -

  معرفة ماهي عالمات ضعف نشاط الكف املعريف عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه. -

  معرفة ماهي عالمات ضعف نشاط الكف السلوكي عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.            -

  همية الدراسة:أ. 4

ذه الدراسة بتسليط الضوء على فئة األطفال، حبيث تعترب مرحلة الطفولة مرحلة األساس لبناء السلوك وفيها تم ه

تتولد االضطرابات السلوكية كما أا مرحلة التشكيل والتكوين حيث أّن الطفل يتعلم، ويكتسب املهارات، 

قصور يف االنتباه أحد االضطرابات املنتشرة  واخلربات األساسية يف هذه املرحلة، واضطراب فرط النشاط احلركي مع

بنسب معتربة كما سبق الذكر عند هذه الفئة واليت تعترب عائقا حيول دون النمو والتطور النفسي واملعريف السوى 

  عند الطفل وهلذا نسعي يف حبثنا هذا إيل :

  النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.االهتمام بشرحية تعترب من أهم شرائح اتمع وهم األطفال املصابني بفرط  -
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لفت نظر املعلمني واألخصائيني النفسانيني واطباء األمراض العقلية لألطفال باالهتمام اكثر باألطفال الذين  -

يعانون من اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه واليت تؤثر على توافقهم النفسي واملدرسي ومعريف 

  واجتماعي. 

يف توعية األخصائيني يف خمتلف ااالت النفسية والرتبوية باالضطرابات املا وراء املعرفية وخاصة مدى  املسامهة -

 تأثريها على الطفل املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.

حيث وجد  يعترب مفهوم التفكري ما وراء املعريف احد مكونات النظرية واملعرفية يف علم النفس النفسي املعاصر، -

هذا املفهوم اهتماما ملموسا على املستوي النظري والعملي، و حلداثة هذا املفهوم فهو حمل اهتمام الباحث يف 

 هذه الدراسة وخاصة يف البيئة اجلزائرية لندرة الدراسات يف هذا اال.  

دة، أما عمليا فيتوقع أن يتوقع بعد التحقق من الفرضيات أن نقدم اطارا نظريا يثري املكتبة بالدراسة اجلدي -

يستفيد كل من األخصائيني النفسانيني وأطباء االمراض العقلية والقائمني على تدريس األطفال املصابني بفرط 

النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وذلك من رفع مستوى حتصيلهم وتفكريهم املا وراء املعريف مما جيعلهم قادرين 

اجلديدة ويؤهلهم ملواكبة األطفال غري املصابني باألطفال املصابني بفرط النشاط على حسن التعامل مع املواقف 

 احلركي مع قصور يف االنتباه.

 .دوافع ومبررات اختيار موضوع الدراسة:5

حيدد موضوع البحث احلايل دراسة استكشافية وقائية لالضطرابات املا وراء املعرفية عند االطفال املصابني بفرط 

  ي مع قصور يف االنتباه وذلك لعدة اسباب منها:النشاط احلرك

ن اضطرابات السلوكية نالت اهتماما من حيث التشخيص والعالج يف البيئة االجنبية والعربية منذ ظهور هذا إ -

 املفهوم وخاصة اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.

ا تسببه من آثار سلبة على اجلوي االسري وخاصة طفال، ومالزيادة املضطرة يف انتشار هذا االضطراب بني األ -

الولدين إذ يعانون ضغوطات، كما يؤثر على التحصيل الدراسي الذي يؤدي بالطفل إىل الرسوب املدرسي مما 

يسبب مشكالت نفسية كالقلق والتوتر وتقدير الذات املنخفض ناهيك عن االضطراب الذي يسبب جنوحا 

 د.وعدم االستقرار النفسي يف الرش

ذ جند يف بعض االحيان نتائج مؤقتة فقط، إعدم تقدمي العالج بالعقاقري نتائج جيد على هاته الفئة من األطفال  -

 عراض جانبية.أويف بعض االحيان فشل تام مع 



 اإلشكالية وطرح للبحث نظرية خلفية                            :                               األول الفصل

 

9 

 

                                                                                           المفاهيم اإلجرائية للدراسة: .6

  .اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور االنتباه:6-1

طفال، حيث يعانون من قصور يف االنتباه وعدم القدرة على الرتكيز وعلى ااء هو اضطراب سلوكي يصاب به األ

لوبة منهم ، باإلضافة إىل عدم استطاعتهم على البقاء هادئني يف القسم وخارجه وعدم  الواجبات املدرسية املط

  كف اندفاعهم الذي يؤثر عليهم وخاصة على ادائهم الدراسي والعالئقي مع احمليط اخلارجي.

                                                                                                         :Inattentionقصور االنتباه 

عدم قدرة الطفل على تركيز انتباهه لفرتة زمنية طويلة، مع سهولة تشتت ذهنه باملؤثرات اخلارجية احمليطة به، أثناء 

  ممارسة األنشطة.

  :Hyperactivitéالنشاط الحركي الزائد 

يبقى هادئا ومستقرا ملدة طويلة يف مكان واحد  نشاط الطفل احلركي زائد عن معدله الطبيعي حيث ال يستطيع أنّ 

  بل ينتقل من مكان إىل آخر بدون مربر.

  :Impulsivitéاالندفاعية 

تصرف الطفل بدون تريث أو حساب لعواقب األمور إذ ال يستطيع أن ينتظر دوره فأي نشاط يعرض الطفل 

  للحوادث يف حياته اليومية. 

  :métacognition. ما وراء المعرفة 6-2

بوظائفه التنفيذية مثل التعديل الذايت املعريف والسلوكي والكف املعريف وكذلك السلوكي وقدرته على  هو وعي الفرد

  ضبطها من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف مهمة معينة.

  : l'autorégulation cognitiveالتعديل الذاتي المعرفي 

النصية املوجدة يف مقياس التعديل الذايت املا وراء معريف املتناقضات هو ذلك احلكم الذي يقوم به الطفل حول 

  وذلك من أجل مراقبة األداء املعريف.

  :l'autorégulation comportementaleالتعديل الذاتي السلوكي 

هو قدرة الطفل على التحكم يف املتناقضات السلوكية املوجودة يف مقياس التعديل الذايت السلوكي وذلك من أجل 

  ألداء السلوكي.مراقبة ا



 اإلشكالية وطرح للبحث نظرية خلفية                            :                               األول الفصل

 

10 

 

  :l'inhibition cognitiveالكف المعرفي 

  هو االيقاف الكامل أو اجلزئي للمتداخالت املعرفية املوجودة يف مقياس سرتوب من أجل مراقبة األداء السلوكي.   

  :l'inhibition comportementaleالكف السلوكي 

يف مقياس الكف السلوكي من اجل مراقبة األداء  هو االيقاف الكامل أو اجلزئي للمتداخالت السلوكية املوجودة

  السلوكي.   

  حدود الدراسة: .7

سنة بوالية تلمسان،  12و 07تطبق الدراسة على األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني الحدود البشرية:  

  وشخصوا على أم يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

  الدراسة يف االمكان التالية:أجريت هذه الحدود المكانية:  

  املدرسة االبتدائية اباجي حممود (دائرة تلمسان والية تلمسان) -

  املستشفى اجلامعي لوالية تلمسان (دائرة تلمسان والية تلمسان) -

  العيادة اخلاصة فاحتة السرور أ.بوحجر(دائرة تلمسان والية تلمسان). -

  2016/ماي/10إىل  2013مارس  15ملمتدة من : أجريت هذه الدراسة يف الفرتة االحدود الزمنية 

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج التجرييب جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة، وذلك المنهج المستخدم:  

  ملناسبته ملتغريات هذه الدراسة.

  أدوات الدراسة : 

مقياس خاص لتشخيص اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وهو من اعداد  "دكتور فقيه  - 

  العيد".

لقياس قدرة الكشف عن املتناقضات ) 2007هلني بواسون" (مقياس التعديل الذايت املعريف "الني مركمان" "و  - 

  ا وراء معريف ملراقبة األداء السلوكي املعريف.النصية كمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذايت امل

) Philippe Guima  )2009   فيلب كيمارو  Ponitz مقياس التعديل الذايت السلوكي لبونتيز  - 

لقياس قدرة الكشف عن املتناقضات السلوكية كمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذايت املا وراء 

 ي. معريف ملراقبة األداء السلوك
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 SCHMID,  « Go - No/Go »  Feliciaلشدم وفليس  مقياس اختبار الكف السلوكي - 

لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت السلوكية كمعلم من معامل القدرة على استخدام الكف املا وراء ) 2010(

 معريف ملراقبة األداء السلوكي يف 

املعرفية كمعلم من معامل القدرة على  لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت STROOPمقياس سرتوب  - 

  املعريف. استخدام الكف املا وراء معريف ملراقبة األداء

  خالصة عامة للفصل:

مت التطرق يف هذا الفصل إىل إشكالية الدراسة متبوعة بالتساؤالت الفرعية، فالفرضيات املقرتحة مث تطرقنا إىل   

اهلدف من الدراسة، وأمهيتها، وعرفنا املفاهيم اإلجرائية املستخدمة يف موضوع البحث، ويف األخري عرضنا خمتلف 

  مت يف موضوع الدراسة احلالية. الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية اليت اقي

 



 

  

 

  اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه.

  تمهيد:

  .التطور التاريخي الضطراب فرط النشاط الحركي الزائد مع قصور في االنتباه.1

  .تعريف اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه.2

  دى االطفال..نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه ل3

  .اسباب ظهور اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه لدى االطفال.4

  .اعراض اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه.5

  الضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه. األمثل .التشخيص6

  االنتباه. التشخيص التفريقي الضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في.7

  فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه.  الضطراب المصاحبة االضطرابات.8

 عالج اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه..9

  

  لفصل.ل عامة خالصة
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  تمهيد:  

األطفال  منها يعاين السلوكية اليت االضطرابات اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من بني يعد

ولعلها أكثر انتشارا، فمنذ اية القرن العشرين سجل هذا االضطراب اهتماما طبيا كبريا ملا له من تأثريات على 

 وتوتر لضيق أساسيا هذا االضطراب مصدرا والعالئقية واالجتماعية. يشكلالطفل من الناحية املعرفية والسلوكية 

 الطفل ومستوى هذا سلوك أنّ  فيه الشك ومما بالطفل من اولياء ومعلمني وغري ذلك. ألفراد احمليطنيا  وإزعاج

 يؤثر مما له، معاملتهم وعلى أسلوب رعايته، على والقائمني واملعلمني الوالدين استجابات على يؤثر قد نشاطه

سيتم يف  أكثر االضطراب على هذا التعرف بعد. من أجل فيما واالجتماعي التعليمي ومستقبله منوه على بالتايل

التعاريف اليت عرفت هذا االضطراب سواء من الناحية  لتطور التارخيي مع عرض خمتلفل هذا الفصل التعرض

وذكر اعراضه وكيفية تشخيصه مث  اليت تؤدي إىل اإلصابة به،وأسباب  انتشاره و النفسية، مع معرفة نسبةأالطبية 

  طفال من هذا االضطراب.اإلشارة إىل أهم االضطرابات املرافقة له، ويف االخري يتم التطرق إىل كفية وقاية األ

  .التطور التاريخي الضطراب فرط النشاط الحركي الزائد مع قصور في االنتباه:1

ذ كان ينظر إيل إإىل اية القرن التاسع عشر  اب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،تعود بدايات التعرف على اضطر 

هذا االضطراب على أنه شكل من أشكال عدم االستقرار احلركي، حيث اشار الطبيب شارل بولنجي  

CHARLES BOULANGER 1892  يف مذكرته حول عدم االستقرار العقليl'instabilité 

mentale ، اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هو عبارة عن نقص يف توازن الكلمات  نّ أعلى

  العقلية مع عدم قدرة الطفل على االستقرار والرتكيز يف شيء ملدة طويلة من الزمن. 

أشار إىل أنه جيب االهتمام ذا االضطراب يف اال  BOURNONVILLE  1897يف نفس الفرتة برنوفيل

نفسي ومعرفة االسباب اليت تؤدي إىل االصابة به. يف نفس السياق قدم طبيب األطفال االنكليزي جورج الطيب وال

تقارير مفصلة حول األطفال ) 23: 2011حممدي، فوزية(يف   GEORGES STILE   1902ستيل 

املصابني بقصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي، فأشار إىل أّن هؤالء األطفال يفتقرون إىل احرتام السلطة 

مع العجز يف السيطرة على الروح املعنوية، واملقصود بذلك هو عدم القدرة على الضبط والقواعد واالنضباط 

شار كذلك على أّن هذه الفئة من األطفال  لديها أالعاديني من نفس العمر.  كما  باملقارنة مع األطفالالذايت، 
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إذ يرى أّن هذه السلوكيات هلا سببني رئيسني أوهلا اجلانب  ،استعدادا بيولوجيا من وراء هذه السلوكيات املضطربة

  الوراثي والثاين حدوث لدي الطفل صدمات قبل الوالدة أو بعد الوالدة. 

إىل أّن األطفال الذين يعانون من ) 51: 2007مسرية شرقي،(يف  TERGOLDاشار ترغولد  1908ويف سنة 

إصابة بسيطة يف الدماغ تتالشي األعراض األولية بسرعة ولكن تظهر عليهم اعراض فرط النشاط احلركي مع قصور 

البسيطة اليت حدثت للطفل يف الوالدة (يف االربعينات مت  يف االنتباه، فارجع هذا االخري سببها إىل تلك األصابة

أصيب عدد كبري من األطفال بعدوى االلتهاب   1918- 1917جتاهل هذه الفكرة متاما). أما يف سنة 

فظهر عند األطفال املصابني مشكالت سلوكية، مثل التهيج،   encéphalites الدماغي والتهاب السحايا

  ، وعدم االستقرار الوجداين ، والسلوكيات العدوانية.واالندفاعية، وفرط احلركة

إىل أّن اجلنود  )23: 2011حممدي، فوزية(يف  1939 -1936ما بني  Goldchtinقولدشتني  ويذكر

خاصة ممن تعرضوا إىل إصابات يف الدماغ، لقد ظهرت عليهم الكثري من و املصابني يف احلرب العاملية األوىل 

اخلصائص اليت تشبه خصائص األفراد الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما قام 

ببعض األحباث على بعض  )82: 2013شوقي ممادي،(يف   1940- 1930ما بني   Straosseسرتاوس

من إعاقة عقلية، وقد توفرت عند بعضهم خصائص تدل على وجود اضطراب ضعف االنتباه األفراد الذين يعانون 

  وفرط يف النشاط احلركي. 

تسمية باحلد األدىن من التلف يف  كان يطلق عليه  1960أما فيما خيص تطور تسمية هذا االضطراب ففي سنة 

وكان يستعمل  هذا املصطلح من أجل تشخيص األطفال   dommages minimes du cerveauالدماغ  

الذين لديهم اعراض سلوكية من فرط النشاط احلركي واالندفاعية الزائدة حيت ولو مل يكن لديهم أي عالمة تدل 

اشار أمحد على تلف يف الدماغ من خالل االختبارات اليت تظهر التلف املوجود يف الدماغ. يف نفس السياق 

مصطلح اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من املصطلحات احلديثة، ومل يتم حتديده بدقة أّن  1999وبدر

إال يف بداية الثمانينات من القرن املاضي عندما كان يشخص قبل ذلك على أنه إما ضعف يف القدرة على التعلم، 

  ي مفرط.أو أنه خلل بسيط يف وظائف املخ أو أنه إصابة بسيطة يف املخ أو أنه نشاط حرك

نه يوجد  تطور تارخيي لالضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه بالنسبية لدليل التشخيصي أكما 

  واإلحصائي لالضطرابات النفسية. 
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والذي اشار وألول مرة إىل مصطلح  1968 يف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية الثاين -

 trouble des réaction hyperkinétiquesحتت مصطلح   l’hyperactivitéفرط النشاط احلركي 

de l’enfance  .اضطراب يف ردود الفعل الزائد عند الطفل 

إذ أشاروا إىل تعريف إكلينيكي  1980الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية الثالث يف   -

ت مصطلح جديد وهو اضطراب يف منظم ومضبوط الضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه حت

ىل فرط احلركة إبدون اإلشارة   ) trouble du déficit d’attention   )TDAعجز االنتباه 

مت اضافة اعراض فرط  1989واالندفاعية. أما يف الدليل التشخيصي لالضطرابات النفسية الثالث واملعدل

 النشاط احلركي مع االندفاعية. 

كان يشار إىل هذا االضطراب   2005ئي لالضطرابات النفسية الرابع واملعدل الدليل التشخيصي واإلحصا  -

 /trouble du déficit de l’attentionباضطراب يف االنتباه مع أو بدون فرط النشاط  احلركة 

hyperactivité    كما صنف هذا االضطراب ضمن االضطرابات الطفولة األوىل ومت تقسمه إىل ثالثة

ل فرط احلركة مع االندفاعية بدون قصور يف االنتباه الشكل الثاين  قصور االنتباه بدون أشكال، الشكل األو 

فرط يف النشاط احلركي الشكل االخري وهو املختلط واليت يكون فيها فرط احلركة وقصور االنتباه بنفس 

 الدرجة.

 ضطراب كذلكومسي هذا اال 2013الدليل التشخيصي واالحصائي لالضطرابات النفسية اخلامس يف   -

 attention-deficit/Hyperactivityبقصور يف االنتباه مع أو بدون اضطراب يف فرط النشاط احلركي 

disorder املالحظ انه ال جيد فرق كبري بني الدليل التشخيصي واالحصائي اخلامس و الرابع يف التصنيف .

العصبية  إذ صنف الدليل التشخيصي اخلامس هذا االضطراب ضمن اضطرابات النمو

Neurodevelopmental Disorder.  

  .تعريف اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:2

 طبية تعاريف فنجد الباحثني، القصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي تبعا ملنظور اضطراب تعاريف تعددت

 منها خاصة ، اجلانب السلوكي املالحظ تعاريف ركزت على  جند من كما ، اجليين الوراثي اجلانب على ركزت

وميكن عرض تعاريف هذا االضطراب على ، تتكامل التعاريف جل أنّ  إال ، االنتباه وتشتت احلركات اجلسمية

 النحو التايل:
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  تعريف اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه من الناحية الطبية: 2-1

أّن اضطراب  فرط النشاط ) 25:  2011القاضي ، يف ( Prior et Sanson 1986يعرف بريور وسانسون 

احلركي مع قصور يف االنتباه يصيب األطفال قبل سن السابعة، ويظهر عند تلك الفئة من األطفال الذين يعانون 

 CHERONOMO ZOVAتشرنومو زوفا من خلل يف اجلهاز العصيب املركزي. يف نفس السياق عرف 

  النفسية. باالختبارات قياسها يصعب اليت نه قصور يف وظائف املخعلى أهذا االضطراب   1996

 الزائد مع قصور اضطراب النشاط) على أنه 17:2005يف (مشرية ، (Zametkin, et al,1990)ويعرفه 

 عجز أو ، كيميائي توازن عدم عنه ، وينتج حاالته من كثري يف بالوراثة ينتقل املصدر، جيين اضطراب هو االنتباه

 تنظيم على املخ تساعد اليت الكيميائية، اخلواص عن واملسؤولة من املخ، جبزء املوصلة العصبية الوصالت يف

  .السلوك

) على أنه اضطراب عصيب نفسي حيتوي على 03: 2008يف (حنان زكرياء، (Barkley 1998)ويشري إليه 

  مكونات جينية وراثية تتأثر بعوامل بيئية. 

 املراكز يف اضطراب أنه ) على17 :2005 يف (مشرية، 2000سنة  النفسية ملصر للصحة القومي املعهد ويعرفه

  السلوك.  الذاكرة، التعلم، التفكري، مثل وظائف املخ يف مشاكل تسبب اليت العصبية،

 يسبب مما ، على املراكز العصبية ويؤثر ، بالوارثة ينتقل جني وجود على مما سبق نستنتج أّن هذه التعاريف ركزت

   االنتباه. بتشتت الزائد املصحوب النشاط اضطراب

   والسلوكية: النفسيةتعريف اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه من الناحية  2- 2

) 137:   2003 كامل، علي يف (حممد  1960وذلك سنة " الفلسفية، املوسوعة" يف االنتباه اضطراب يعرف

 القدرة يف الضعف :حول ويدور لالنتباه، واإلرادي التلقائي الشكل من كال يشمل الذي االضطراب على أنه

 املتغرية الصور عدد يف قصور باألحداث، التأثر على القدرة عدم املطلوب، االجتاه يف العقلية العمليات تركيز على

  الذهن.  يف املنطبعة

 لديه الذي ليس الطفل :بأنه) 54: 2007مسرية شرقي،يف ( " 1986 النفس علم موسوعة " يف يعرف كما

 يف فرط االندفاعية، :اآلتية باخلصائص ويتسم هذا االضطراب انتباهه ملدة طويلة يف شيء حمدد، تركيز على القدرة
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 التحكم الذايت. أو ذاته، عن الطفل التعبري من تتطلب اليت املواقف يف شدة األعراض هذه وتزداد النشاط احلركي،

 يف وقصورا األكادميي، التحصيل ونوعية يف مدى قصورا االنتباه يف اضطرابات لديه الذي الطفل يظهر وأيضا

 . واملا وراء املعرفية الوظائف املعرفية

) على أنه اضطراب يف منع االستجابة 18:  2005 (مشرية، يف1990سنة  Barkleyلقد عرفه باركلي 

ز يف القدرة على تنظيم السلوك جتاه األهداف ىل قصور يف تنظيم الذات، وعجإللوظائف التنفيذية، وقد يؤدي 

 ، مشريةيف ( 1991سنة   Breeginاحلاضرة واملستقبلية مع عدم مالءمة السلوك اجتماعيا. بينما اشار برجن 

سلوكي  مل حيصلوا على اهتمام الذين أّن األطفال ذوي النشاط الزائد وقصور االنتباه هم أطفال) 2005:18

  من طرف الوالدين، فحدث هلم هذا االضطراب السلوكي.  جيد

) 57: 2007مسرية شرقي،(يف   (WALEN Frank) فرانك والن نّ أ 1998سليمان  الرمحن عبد كما اشار

 ما عادة الذين األطفال بأم النشاط احلركي املصابني بقصور يف االنتباه مع فرط يف لألطفال وصفا  وضع

 يف أكثر بصورة حركيا نشاطا مرضية ويظهرون بصورة انتباههم وتوجيهه وحيولون املدى قصري بانتباه يتصفون

 الدراسة حجرة داخل ويف ومستمرة، مزعجة بصورة آخر إىل مكان من فقد ينتقلون ذلك، تتطلب اليت املواقف

أثناء  اآلخرين ويقاطعون ومتهورين مندفعني يكونون كما الفصل، يف ويتجولون مقاعدهم كثريا من خيرجون

  للحديث.  جيدا يصغون وال احلديث

األطفال ذوي النشاط الزائد  أنّ ) 18:  2005 (مشرية،يف  1999سنة  Goldsteinكما أكّد جولدستني 

وقصور االنتباه يعانون من مشاكل متعلقة بالوظائف التنفيذية اثناء التعليم، قد يكون السبب يف اعاقة منوهم 

  االكادميي مما جتعلهم يعانون من صعوبة  يف العمليات اللفظية املتصلة باللغة.

إّن األطفال ) WODON, 2009:227يف ( Russell A. Barkley كال من باركلي و روسلىويف رأي  

املصابني بفرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه جيدون صعوبة يف اختيار املعلومات الضرورية وغري الضرورية، 

  واملناسبة وغري املناسبة ملوقف ما، هذا ما جيعلهم يفعلون عدة أشياء يف نفس الوقت. 

فإنه أكد على أّن النشاط الزائد هو حركة جسمية  )27: 2007، حملمد النوري القمش(أما يف تعريف آخر 

مفرطة، حبيث ال يستطيع الطفل التحكم يف حركة اجلسم ، كما يرتبط النشاط الزائد مع تشتت االنتباه ارتباطا 

   وثيقا، فوجود احدمها معناه وجود االخر ،ويعترب النشاط الزائد هو السبب يف تشتت االنتباه.
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سلوب حركي قهري أالنشاط الزائد هو نشاط عضوي مفرط، و  )19: 1999باقي ابراهيم،عال عبد البينما تعرفه (

يبدو يف شكل سلسلة من احلركات اجلسمية املتتالية، وحتول سريع لالنتباه، وضعف القدرة على الرتكيز يف موضوع 

  معني، مع اندفاعية زائدة مما تؤدي إىل احلماقة االجتماعية. 

ذ أشاروا إىل إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي إ 2008سنة  Sergeant يف دراسة لسرجنت و اخرون

" والكف  contrôle cognitifطفال الذين جيدون صعوبة يف السيطرة املعرفية "مع قصور يف االنتباه هم األ

   ".l’inhibition cognitive et comportemental" السلوكياملعريف و 

)"النشاط الزائد هو افراط الطفل يف احلركة، وضعف الرتكيز، 402: 2008،بطرسبطرس حافظ ( يف حني يعرفه

  و ممارسة حركات عشوائية كثرية ، وازعاج من حوله" . 

الصادر عن اجلمعية  (DSM4 1994)بينما أشار الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية 

 االنتباه نقص التالية: اخلصائص يتضمن  اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد األمريكية للطب النفسي، أنّ 

 ارتباطا البعض ببعضها الثالث اخلصائص هذه وترتبط االندفاعيةواحلركة املفرطة،  الزائد النشاطوالقابلية للتشتت، 

 اخلصائص تواجد إمكانية أو تواجد معناه الفرد لدى الثالث اخلصائص هذه من واحدة خاصية فتوافر أساسيا،

 األخرى.

 عمر بعد يصيب األطفال معريف سلوكي اضطراب احلركي النشاط بفرط املصحوب االنتباه اضطراب وعليه ،فإن

 يف يقعون جيعلهم مما م للمثريات احمليطة سريعة واستجابات كبرية باندفاعية يتميزون سنوات، حيث الست

 ،والرتكيز الدقة بعدم وتتسم سريعة وعشوائية إجابام تكون حيث النفسية،االختبارات  أثناء وخاصة األخطاء

 يقومون ال جيعلهم زائد نشاط حركي وذوي ،اثناء قيامهم مبهمة ما والصرب التحمل على القدرة بعدم يتسمون كما

 توافقهم النفسي على سلبا يؤثر مما أو املدرسة املنزل يف ذلك كان سواء منهم، املطلوبة والنشاطات باألعمال

  واالجتماعي وكذا املدرسي. واملا وراء املعريف واملعريف

  .نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه لدى األطفال:3

ذ يرتاوح إطفال "يعد اضطراب النشاط الزائد املصحوب بتشتت االنتباه من بني االضطرابات الشائعة بني األ

وضح الدليل أسنة، كما  12ىل إ 6من أطفال املدارس االبتدائية يف سن   %20إىل  %4 معدل انتشاره ما بني

كما اشار ويندر وعا عند الذكور منه عند االناث.  االضطراب اكثر شي نّ أالتشخيصي االحصائي الرابع 
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WINDER 2005 ) أّن معدل انتشار اضطراب النشاط الزائد  ) 2007:18الزارع، عابد بن نايفيف

وأّن    %20ىل إسر ذات املستوي االقتصادي واالجتماعي املنخفض يصل املصحوب بتشتت االنتباه يف األ

  لإلناث. 1للذكور مقابل  6نسبة هذه احلالة بني الذكور و االناث 

قصور يف االنتباه فرط النشاط احلركي مع  اضطرابأّن نسبة انتشار  )37: 2011حممدي، (فوزية كما تشري

   :من دولة إىل أخري، و اجلدول اآليت  يوضح ذلك خيتلف 

يوضح النسب المئوية النتشار اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت ) يوضح 01جدول رقم (

  االنتباه لدى بعض الدول.

  النسبة المئوية لالنتشار  الدول

 %18إلى   %2من   الواليات النتحة االمريكية

  13%  نيوزيالندا

  8%  ألمانيا

  12%  ايطاليا

  16%  اسبانيا

  %26الى  % 0.5  بريطانيا

  %5الى  % 3  فرنسا

 %11  الصين

هذا االختالف اجلغرايف املوجود ليس حقيقيا ولكنه راجع إىل كفية التشخيص وإدراك االضطراب. ألّن الدراسات 

الدراسات الوبائية الوصفية  DSM4قل من اليت تعتمد على أيف التشخيص تكون   CIM10اليت تعتمد على

      شارأيف العينة اإلكلينيكية. كما  9/1يف العينة العامة و  4/1إىل  2/1فرقت ما بني نسبة الذكور واالناث 

POLANCZYK ،2007   5.29مت تقدير االنتشار يف العامل إىل نسبة أنه%.    

توجد احصائيات دقيقة إال يف بعض الدراسات أنه ال  )2002:52  ،وغالب فيصل(أما يف الوطن العريب فأشار 

نسبة الذكور مرتفعة عن نسبة االصابة لدي  من جمتمع األطفال وأنّ  %20ىل إ  %15ما بني  اليت تشري إىل أنّ 

االنتباه ينتشر بكثرة يف املناطق احملرومة، واملدن  قصور يفاالناث كما أّن اضطراب النشاط الزائد املصحوب ب
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وساط االقتصادية واالجتماعية الفقرية. وما يؤكد ذلك ما اشارة اليه (هناء ابراهيم صندقلي، الفقرية ويف اال

) أنه ال يوجد دراسات عربية تدلنا على نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف 39: 2008

األطفال  ري إىل أّن نسبةاالنتباه، ولكن هناك بعض االحباث اليت قام ا اخصائيون عرب حول هذا االضطراب تش

سنوات  9سنوات و  7يف املراحل العمرية ما بني  %2, 6احلركة الزائدة ونقص االنتباه تصل إىل ب املصابني

يتواجد بني الذكور أكثر من االناث. ويف دراسة اخرى أجريت يف الدمام على عدة مدارس ابتدائية كانت و 

  %16,7لوجود اعراض احلركة الزائدة واالندفاعية و  %12,6لنقص االنتباه منفردا و %5, 16نتيجتها 

  النتشار االضطراب املركب.

أّن اضطراب فرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه  )36- 35: 1999،وفائقة أمحد ( يف حني يذكر كال من

جاء فيه أّن من بني االضطرابات أكثر شيوعا بني األطفال حيث ورد تقرير عن وكالة الصحة العقلية االمريكية 

نصف األطفال احملالني على العالج كانوا يعانون من هذا االضطراب، كما بينت نتائج الدراسات العلمية البيئية 

تقريبا من أطفال العامل، كما أن  %10احلديثة يف الطب النفسي أّن هذا االضطراب يصيب نسبة تصل إىل 

معدل انتشاره بني  واجلدير بالذكر أنّ   % 6 - %4ني معدل انتشاره بني األطفال يف السن املدرسي يرتاوح ب

تقريبا، أما عن معدل  %20ىل إاألطفال الذين ينتمون ألسر ذات مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض يصل 

انتشاره بني الذكور يصل  أنّ ومن الباحثني من يري  لإلناث  1للذكور مقابل  2انتشاره بني الذكور واالناث فهو 

  نتشاره بني االناث. إىل ستة اضعاف ا

إىل  2007سنة  ,Polanczyk, Biederman et Rohdeكل من بلونوسكى، بريدمام، روهات   وقد ذكر

انتشار اضطراب النشاط احلركي مع تشتت االنتباه باالعتماد على استبيانات مستوحاة من الدليل التشخيصي 

طفال فإّن نسبة انتشار األطفال املصابني بقصور يف االنتباه مع فرط و مقابالت عياديه مع األ CIM10الرابع و 

  من األطفال املتمدرسني.  %5,3يف النشاط احلركي تصل إىل 

 اكثرأّن نسبة الذكور املصابني باضطراب فرط النشاط احلركي مع  BARKLEY  2006كما أشار براكلى 

. كما كان ينظر دائما إىل اضطراب فرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه هو اضطراب ميس 3/1من االناث 

فقط األطفال يف سن التمدرس. أما اليوم فهو اضطراب عصيب بيولوجي مزمن ويالزم الطفل طوال حياته ففي 

 .   %4.4 قد تصل إيلبعض االحصائية نسبة االنتشار عند الراشد 
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) من خالل الدراسة اليت قام ا أّن نسبة انتشار 5: 2008) يف (حنان زكرياء،2001(حجاج غامن، وقد ذكر 

  النشاط الزائد يف بعض الدول كاآليت: 

  نسب انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد في بعض الدول.يبين ) 02جدول رقم (

  إلى اإلناثنسبة الذكور   البلد  نسبة االنتشار  السنة  المؤلف  الرقم

  1-2  مصر 5.71%  1985  عبد العزيز الشخص  1

  1-9  مصر  7.7%  1991  صالح الدين الشريف  2

3  Angier(from:nevid,et 

al.,1997)  
  3-9  أمريكا  %5.3  1992

4  Hoghugni , M.  1992  %5.2  2-5  انجلترا  

  1-3  مصر  20.5%  1994  زكريا الشربيني  5

6  A.P.A(from:Davision 

& Neale, 1998) 
  أكثر لدى الذكور  أمريكا  %5.3  1994

7  Halgin & Whitbourne  1997  %5.3 1-2 أمريكا  

8  American Academy 

Pediatric  
  أكثر لدى الذكور أمريكا %5.3  1999

  أكثر لدى الذكور  السعودية  13.14%  1999  عبد المنعم الدردير  9

10  Mental Health 

Foundation  
  1-5  انجلترا  %1-0.5  2000

11  Mental Health 

Foundation 
2000  

أكثر من 

%10  
  1-5  أمريكا

12  Mental Health 

Foundation 
  1-5  العالم %5-1  2000

على الرغم من وجود العديد من الدراسات اليت اهتمت بتحديد نسبة انتشار األطفال املصابني بقصور يف االنتباه 

  ال أنه يبقى من الصعب حتديد النسبة. إمع فرط يف النشاط احلركي 
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  .أسباب ظهور اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:4

احلركي، فمنهم من  وفرط النشاط االنتباه قصور اضطراب حاول العديد من الباحثني اعطاء تفسري لسبب ظهور

وقد نظر بعض الباحثني إىل أّن  بيئية، أرجع سبب ذلك إىل عوامل عصبية ومنهم من ارجها إىل عوامل وراثية أو

  األسباب: ألهم هذه سنتعرض يلى وفيما ،سبب هذا االضطراب إىل ما هو نفسي واجتماعي 

 :الحيوية العصبية .األسباب 4-1

  خلل وظائف الدماغ:  -أ

مع تشتت خالل القرن العشرين، الحظ باحثون التشابه والتوافق بني االعراض العصبية لفرط النشاط احلركي 

 االعتقاد هذا ظهر االنتباه واضطرابات الفص اجلبهي وبتحديد االصابات اليت تصيب قشرة الفص اجلبهي. وقد

اصابات يف قشرة الفص اجلبهي فالحظ الباحثون أنه  من األطفال الدين يعانون من عدد تشخيص مت عندما

صابات اليت تصيب قشرة الفص االحلركي و يوجد اعراض متشابه ما بني اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط ا

املخ  تلف وباء الثانية انتشر العاملية احلرب بعد  كما مت الذكر من قبل أنّ و اجلبهي. كما استدل الباحثون القدماء 

واندفاعية زائد مع عدوانية  فظهر عند هذه الفئة من األطفال صعوبة يف االنتباه والكف السلوكي وتنظيم انفعاالم

على هذا وزمن معني ، وصعوبة يف حتفيزهم وعدم قدرم على تنظيم أفعاهلم خالل وقت حمدد االحيان يف بعض

األطفال املصابون بقصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي سببه تلف يف  ساس استدل الباحثون فقالوا أنّ األ

  الدماغ ولكن هذا التلف ليمكن تشخيصه باألجهزة الطبية. 

ظهور سلوك حركي زائد لدى هؤالء األطفال  أنّ ) 68: 2007مسرية شرقي،يف (  DIURYديوري افرتض 

حيث   STRAUS et KIFART و تلف يف املخ، وأكد ذلك شرتاوس وكيفارت أيرجع إىل حدوث اصابة 

كية عند توصال إىل نتيجة مفادها أنه ميكن االستدالل على وجود اصابة أو تلف يف املخ مع زملة املظاهر السلو 

 FLEIN etاألطفال املصابني بقصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي. ويفرتض فالين و هوبس 

HOBSS  أّن حدوث خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب يؤدي إىل ظهور اعراض اضطراب قصور االنتباه مع فرط

  يف النشاط احلركي. 

الفص  عمل تقيم واليت النفسية العصبية لالختبارات املستخدمة الدراسات أنّ  )63 :اشار ( املرجع سابق كما

 من أضعف يكون داء األطفال املصابني ذا االضطرابأ أنّ   ، inhibitionاجلبهي وخاصتا يف الضبط السلوكي 

يف  اجلداري، الفص وظيفة هو لالنتباه ما حدث بأهلية املتصل القرار أنّ  ويبدو به. املصابني غري األطفال أداء
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 نتائج تشري آخر من جانب االستجابة للمواقف، لكيفية خطة تطوير يف أكرب عالقة هلا اجلبهية الفصوص أنّ  حني

 ورمبا اجلبهي الفص من أجزاء أمهية إىل الوظيفي للدماغ بالتصوير املتصلة والدراسات النفسية العصبية الدراسات

  طفال.                                     األاحلركة عند  وفرط االنتباه عجز اضطراب إحداث يف اجلداري الفص

 BREGGINوبرجن  ARMSTRONG 1993وارمسرتج  1999كما أّكدت دراسة عثمان لبيب فراج

سبب اضطراب النشاط الزائد املصحوب بتشتت االنتباه هو حدوث  أنّ  )28: 2011حممدي، فوزية( 1991يف

واليت ترتكز فيها مراكز التعلم، اللغة، الذاكرة  تلف يف خاليا القشرة املخية، وخاصة يف النصف الكروي االيسر،

  العاملة، االنتباه، النشاط احلركي. 

يف(املرجع  2006سنة  HALLAHAN et KAUFFAMANكما يشري كل من هاالهان و كوفمان 

 الزائد النشاط باضطراب اإلصابة أسباب أن على دلت اليت األحباث من الكثري وردت أنه إىل )29السابق،

 مناطق ثالثة هناك أنّ  األحباث تلك عن نتج الدماغ وقد يف تلف وجود إىل تعود االنتباه بتشتت املصحوب

الفحوصات  خالل ومن ، واملخيخ  الدماغ وقاعدة  للدماغ األمامي الفص باإلصابة وهي كبرية عالقة هلا بالدماغ

اضطراب قصور  من الذين يعانون األطفال والبالغني لدى الثالث املناطق هذه أحجام أنّ  الباحثون وجد الطبية

   .االضطراب من يعانون ال الذين باألفراد العاديني مقارنة أصغر االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي

  العصبية:  الناقالت -ب

إّن النقالت العصبية للمخ عبارة عن قواعد كيمائية تعمل على نقل االشارات العصبية املختلفة للمخ، ويرى 

ة االنتباه، فتضعف قدر  نشاطاختالل التوازن الكيميائي هلذه النقالت العصبية يؤدي إىل اضطراب  العلماء أنّ 

شاطه احلركي، لذلك فإّن العالج الكيميائي الذي يستخدمه االطباء ، ويزداد اندفاعه ونالفرد على االنتباه و الرتكيز

قد يساعد  الذي يعمل على اعادة التوازن الكيمائي هلذه النقالت العصبية Atomoxétineمثل تومكيسيتني 

  .  لديه الطفل على التقليل من االندفاعية وتشتت االنتباه

يف  ،mental health  National instituteبالصحة العقليةكما اشار الباحثون يف املعهد الوطين اخلاص 

يف داخل الدماغ لألطفال  Metabolic activityقياس طبيعة النشاط األيضي  أنّ  )63: 2007مسرية شرقي،(

 وهي  اجللوكوز مادة األطفال من املصابني أدمغة يف أنّ  املصابني بفرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه، فاتضح

 وال بطيئا التمثل هذا يكون وعندما .نيالعادي مأقرا أدمغة من أقل مبعدل  هذا العمر يف الدماغ نشاط مصدر
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 القدرة وعدم االنتباه اضطرابات ظهور النتيجة هي فإن فيها، وتتحكم احلركة توجه اليت الدماغ مناطق سيما يف

  اهلادفة.  احلركات على السيطرة على

) أنه 24: 2005 ، اليوسفي أمحد احلميد عبد (مشرية PECHHAM  2001ويف دراسة اخرى  لبيكهام 

هو الذي ينظم  Dopamin4جني الدوبامني  يوجد اكثر من جني مسؤول عن احلاالت الوراثية، كما وجد أنّ 

  طفال.مظاهر اضطراب النشاط الزائد املصحوب بتشتت االنتباه لدى األ

ىل مرحلة احلمل، وتتمثل يف حدوث خلل إحدوث هذا االضطراب   LOUVIKYيف حني ترجع لوفيكي 

  نيورولوجي للجيل الناقل للدوبامني. 

 01الشكل رقم 

يوضح كيف تتنقل مادة الدومامين عند األطفال المصابين بقصور في االنتباه مع فرط النشاط الحركي 

  ن.يمقارنة مع األطفال العادي

  
قوردن  DUPAUL 1992، ودراسة ديبول KENDALL  1990كدت دراسات كوندال أبينما 

GORDEN 1991 وكيسر ، KAISER1993 أّن 26:  2005 اليوسفي، أمحد احلميد عبد يف (مشرية (

  سبب االضطراب هو خلل وظيفي يف العمليات االدراكية اخلاصة باالنتباه والتشتت واالندفاعية واحلركة الزائدة.

"أّن الفص  )20: 2007نايف الزارع،يف ( 2004وفائقة حممد بدر كما يضيف كال من السيد علي سيد امحد 

  االمامي للدماغ هو املسؤول عن ضعف القدرة على الرتكيز واالندفاعية وتأخر االستجابة".
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  سباب الوراثية:.األ4-2

نه يوجد خلل صبغي أو عصيب عند األطفال املصابني بقصور يف أال يوجد دراسة قادرة على تقدمي دليل على 

للوراثة عامل رئيسي يف هذا االضطراب إذ تشري البحوث  نّ أاالنتباه مع فرط يف النشاط احلركي، ومع ذلك يبدو 

من العائالت اليت لديهم أطفال مصابون باضطراب فرط نشاط احلركي مع  %35إىل   %10إىل إنه ما بني 

 1986ـ يف سنة 32%يقدر بـــيهم نفس خطر اإلصابة باالضطراب و تباه من احملتمل جدا أن يكون لدتشتت االن

ومساعدون الحظوا أّن انتشار األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع تشتت  BIEDERMANبيدرمان 

  . %57االنتباه تزيد عند األسر اليت هلا أحد الولدين يعاين من نفس االضطراب ويقدر هذا اخلطر بـــ

: 2007مسرية شرقي،يف (  WARN 1971بالنسبة للدراسات األولية حول فرضية السبب الوراثة توصل وارن 

ألطفال ذوي النشاط احلركي الزائد، اال أنه فشل يف احلصول على اي دالئل اخصائص كروموزومات  أنّ إىل )64

 اجلينية العوامل بني عالقة وجود متيز تلك الفئة عن الفئات األخرى. يف نفس السياق تشري دراسات اخري 

 الزائد والنشاط العوامل هذه بني واضحة عالقة إىل يف التوصل فشلت الزائد، لكنها كذلك النشاط ومستوى

  مرضية.  كظاهرة

إىل أّن امكانية وجود جينات ناقص أو مضطرب كسبب  1993واخرون  FARAONE يف حني يشري فرون

الضطراب فرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه ميكن مالحظة انتشار جيين يف العائلة املضطرب. بالنسبة اليهم 

 % 32من الذكور و   %46سببا دروريا لالضطراب إذ تشري االحصائيات إىل أّن  فإّن هذا اخللل اجليين ليس

  من االناث حيملون هذه اجلينات، ففرضية جانب الوراثة ال زالت حمل الدراسة.

أما فيما يتعلق الدراسات اليت اهتمت بالوالدين املتبنني وهلم أطفال مصابون باضطراب فرط النشاط احلركي مع 

يف مقارنة بني الوالدين  1973سنة  STEWARTو ستيوار  MORRISON، اشار مورسيون تشتت االنتباه

متبني وهلم أطفال مصابني بفرط النشاط احلركي مع تشتت االنتباه مع الولدين بيولوجني وهلم أطفال مصابون 

   .ن االباء البيولوجينيبفرط النشاط احلركي فخلصوا إىل أن الوالدين املتبنني وابنائهم هلم سلوكيات مضطربة اكثر م

حول التوائم فقد وجد متاثل يف تشخيص اضطراب )34: 2003ماريين مري كولينو وأخرون (اما بالنسبة لدراسة 

فقط لدى التوائم غري  %59و   monozygoticمن التوائم املتطابقة  %81عجز االنتباه وفرط احلركة وقدر بــ 

 األوىل( الدرجة من متشاة اجلنس، وجدت الدراسات اليت أجريت على  األقرباء  Dizygoticاملتطابقة 

من هؤالء االقرباء يتم  %25احلركة أّن حوايل  وفرط االنتباه عجز اضطراب ذوي لألفراد ) واألبوين اإلخوان
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فقط من اقرباء االفراد غري املصابني بنفس االضطراب.   %8إىل  %4تشخيص االضطراب لديهم مقارنة مع 

أنه إذا شخصنا توأم باضطراب فرط  1992و أخرون سنة  GILLISما اشار اليه جيليس  يؤكد الرأي السابق

والتوائم  %81النشاط احلركي مع تشتت االنتباه، يف التوائم املتطابقني فإن نسبة التوافق االضطراب قدرة بـــ 

  .%29بـــ  املتأخرين

 الذين األطفال ثلث حوايل أنّ ) 64: 2007مسرية شرقي،يف ( 1999بينما كشفت ديانا هيلز وروبرت هيلز  

 ورثوها قد هم إمنا الطبيعية غري املفرطة احلركات عن النامجة االنتباه من اضطرابات يعانون مأ محاال شخصت

  لألبوين). األقرباء أحد جهة من أو األبوين ( أحد من

حول تقييم فرط النشاط مع  STEVENSON 2001وستيفنسون  KUNTSI كما اشار دراسة كونتس 

من مردود الوالدين  %71تبلغ نسبة التوريث بــCONNERS  تشتت االنتباه مع التوائم باستمارة كونرز 

النشاط احلركي مع تشتت من مردود املعلمني. تشري كذلك النتائج إىل أّن سلوك األطفال املصابني بفرط %57و

 l’inhibition de réponseّن اخللل املعريف له جانب من الوراثة ونالحظه يف ضبط االستجابة أاالنتباه إىل 

على الوالدين ومقارنتها مع الوالدين الذين ليس هلم أطفال مصابون باضطراب  stop taskبتطبيق اختبار 

نسبة اخلطء يف هذا االختبار عند الولدين مقارنة مع ابنائهم ال  فالنشاط احلركي مع تشتت االنتباه فلوحظ أنّ 

  يوجد اختالف كبري (مع مراعات العمر الزمين).

 جيين تأثري إىل يرجع االنتباه قد بتشتت املصحوب نستنتج مما سبق أّن من بني اسباب اضطراب النشاط الزائد

 لدى األخر يكون الزائد، نشاط لديه أنّ  على حدمهاأ شخص إذا أي املتشاة، خالل التوائم بوضوح يظهر وراثي

 املتماثلة الغري التوائم أما ، ذا االضطراب اخلاصة الوراثية اجلينات متاثل على يدل وهذا التشخيص، نفس

  .أقل تكون التجانس فمعدالت

  سباب البيئية:.األ4-3

 أثناء احلمل األم قبل من واملخدرات الكحوليات وتعاطي فالتدخني ،تعددت العوامل البيئية حسب الدراسات 

 يأيت الذي التسمم كما أنّ   .الطفل لدى االضطراب هذا حدوث إىل يؤدي أنّ  شأنه من العقاقري تناوهلا جانب إىل

 بنشاط املصحوب االنتباه عجز اضطراب شبيهة بأعراض حاالت إىل يؤدي اللعب بعض واستخدام األكل نتيجة

   .زائد حركي
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 BECHHAMوبيكنهام   1999، وعثمان فراج FOWLER 1991كل من فريي فولر   إليه اشار وهذا ما

) إىل أّن العوامل البيئية املسببة الضطراب النشاط 30:  2005 ، اليوسفي أمحد احلميد عبد يف (مشرية 2001

 ستخداما أو بالرصاص كأكل الزائد املصحوب بتشتت االنتباه، اوهلا يف حالت تعرض الطفل إىل تسمم، مثال

األطعمة. ثانيا  إىل اليت تضاف املواد بعض تركيب يف يوجد الذي سالسيلك األستيل محض اللعب أو بعض

العصيب. ثالثا  واجلهاز املخ، منو فيها واليت حيدث املبكرة، الطفولة مراحل فرتة أو احلمل، فرتة خالل البيئي التلوث

لعالج كيميائي او اشعاعي. رابعا ادمان االم احلامل على ) بشكل زائد xتعرض االم احلامل لألشعة مثل (اشعة 

 مرض مثل باألكسجني اجلنني تغذية توقف اليت أعراض بأحد احلامل األم الكحول و التدخني. و اخريا إصابة

  . وغريها العسرة الوالدة أو السري، احلبل تعقد أو السكر،

واليت كان هدفها التحقق من وجود عالقة ) 2016:26يف (بن مصطفي،  2011وحسب دراسة ليلى املرسومي

بني مادة الرصاص يف الدم وإصابة الطفل باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، فجاءت نتائج الدراسة مؤكدة 

على وجود عالقة موجية بينهما فكلما ارتفعت نسبة الرصاص يف الدم زاد مستوى اضطراب ضعف االنتباه 

  والنشاط الزائد.

  النفسية:سباب .األ4-4

 من الوالدان ميتعض وخاصة عندما صعوبة أكثر سلوكية اضطرابات إىل األطفال لدى املزاج يف املشكالت تقود قد

 وجه يف الذات عن للدفاع طريقة هو لدى الطفل الزائد فالنشاط األطفال، هؤالء يسببه قد الذي اإلضايف التهيج

 يف املزاجية األمناط بدور واالعتقاد الطفل لدى التهيج مستوىوزيادة  الذات تقدير اخنفاض وبالتايل الرفض،

  .الزائد النشاط وترية من قد يزيد مبفرده املزاج الزائد، فإن النشاط سلوك إحداث

 الطاقة من كبريا قدرا تستنفذ الداخلية والصراعات النفسية العقد أنّ ) 44:  2000سعد رياض (بينما يري 

  :أمثلتها ومن االنتباه،لعملية  الالزمة العصبية

 االضطهاد. الشعور و الذنب اوأعقدة النقص  -

 نفعال.وحدة اإل املعمم القلق -

 االسراف يف التأمل الذايت و االستسالم ألحالم اليقظة.  -

 نقص باضطراب املصابني األطفال الفشل ) أنّ 2005:32 اليوسفي، أمحد احلميد عبد مشرية(يشري  كما

 :مثل احمليطة العوامل بزوال خيتص ما سرعان مستمر عاطفي عن إحباط ناتج احلركي النشاط وفرط االنتباه

  .التوتر إىل املؤدية العوامل أو العائلي واضطراب التوازن النفسية الضغوط
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أّن اضطراب النشاط الزائد ليس جمرد تغريات مصاحبة  )30: 2011حممدي، فوزيةيف (1980يشري حامد زهران 

قد يعاين من بعض املشكالت النفسية يف حياته اليومية ال تصل إىل درجة املرض النفسي،  للنمو، وأّن الطفل

ولكن جيب االهتمام ا قبل أّن يستفحل االمر إذ أنه حيول دون النمو العادي من الناحية السلوكية عند الطفل. 

) إىل أنه 2005:32 سفي،اليو  أمحد احلميد عبد مشريةيف ( 1993يف نفس السياق يشري عبد الفتاح القرشي 

جيب االهتمام بذوي النشاط الزائد قبل استفحال االمر وأّن هذه التغريات قد تكون انعكاسا ألساليب معاملة 

   معينة أو اسلوب دفاعي ضد الشعور باالكتئاب.

 أنّ  إىل أشارت أّن بعض الدراسات 2004بدر  حممد وفائقة أمحد سيد علي السيد من كل ذكر يف االخري 

  العاطفي.  واحلرمان واإلمهال، بالرفض، تتسم اليت السيئةالوالدية  املعاملة أساليب إىل تعود االضطراب أسباب

  وراء المعرفية: االسباب الما. 5.4

وراء معرفية  فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه اىل اسباب ما بني  الدراسات من ارجع سبب اضطرابمن 

الباحثة اذ قامت هذه  )Nadine Kipfer ،2010 :731دراسة نادين كيربف (اول هذه الدراسات جند 

بعرض خمتلف الدراسات النظرية اليت تشري إىل أن فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من االضطرابات 

ذا الطفولة والذي يتم تشخيصه يف السن السابعة واليت قد تتبعه يف سن املراهقة وحىت الرشد. ترتافق مع ه

االضطراب اضطرابات يف التعلم، ولقد ارجع الباحثة سبب هذه االخري إىل اضطرابات ما وراء معريف مثل ختطيط 

التعديل الذايت املعريف والسلوكي وغريها من العمليات املا وراء املعرفية. كما اشارة الباحثة إىل خمتلف البحوث 

ت املا وراء املعرفية املضطرب عوض عالجه بالعقاقري الن والدراسات اليت تم بتدريب الطفل على ضبط العمليا

  التدخل بالعقاقري قد ينجم عنه أعراض جانبية كما أا ال تعاجل االضطراب من أصله.

) FEعلى عجز الوظائف التنفيذية ( Johnson & Reid 2011جونسون و ريد  دراسة كزتحني ر يف 

باضطراب االنتباه واوضحت الدراسة أن لدى التالميذ ذوي اضطراب فرط النشاط املصحوب 

) يكون لديهم مشكالت أكادميية احد اسباا هو الصعوبة يف الوظائف التنفيدية واليت تعترب TDAHاألطفال(

ضرورية لتوجيه السلوك لتحقيق األهداف املعقدة. وأوضحت النتائج أن هؤالء األطفال غالبا ما يكون لديهم 

ث تكون لديهم صعوبة يف أداء املهام اليت تتطلب مهارات التخطيط والتنظيم ضعف يف الوظائف التنفيدية حي

واحلفاظ على اجلهد وأنشطة املراقبة وأوضحت الدراسة أمهية دور املعلمني يف عالج ضعف الوظائف التنفيذية 

  لتحسني أداء التالميذ االكادميي. 
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إىل تقييم اخللل يف  )16: 2015راغب،يف ( رحاب امحد Ma’ayan et al )2012دراسة (هدفت بينما 

الوظائف التنفيذية عند األطفال املصابني فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، وانقسمت عينة الدراسة إىل 

) TDAHجزئني :اجلزء األول يهدف إىل دراسة اخللل يف الوظائف التنفيذية لدي األطفال من ذوي اضطراب(

ه االباء) ويف أدائهم على االختبار االساسي للدراسة، وهدف اجلزء الثاين من يف السلوك اليومي (كما يقرر 

طفال ترتاوح أعمارهم  25الدراسة إىل دراسة العالقة االرتباطية بني اختبارات الدراسة. تكونت عينة الدراسة من 

ن ليس لديهم اخري 25) ولديهم اضطراب فرط النشاط احلركي املصحوب باضطراب االنتباه، و11- 8ما بني (

االضطراب يتجانسون معهم يف السن. أظهرت النتائج وجود اختالفات ذات داللة احصائية بني اموعتني يف 

الوظائف التنفيذية، وبوجه عام توجد اختالفات ذات داللة احصائية يف الوظائف التنفيذية بني اموعتني خاصة 

النتائج ايضا إىل وجود ضعف يف الوظائف التنفيذية الرئيسة يف فيما وراء املعرفة وليس يف تنظيم السلوك ،أشارت 

 السلوك اليومي، هذه الصعوبة حدثت فيما وراء املعرفة وتنظيم مكونات السلوك اليومي. 

  سباب االجتماعية:.األ4-6

و االسباب املا وراء النفسية  األسباب املخية وكذا واالسباب البيولوجية الوراثية األسباب أنّ  جند ذكره سبق مما

هي عوامل تساهم يف ظهور اضطراب قصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي كما أنه يوجد دراسات املعرفية 

 املصاب باالضطراب. اشار فرانس الطفل فيها يعيش اليت األسرية البيئة يف اخري اهتمت باجلانب احمليطي واملتمثل

FRANC  ول مفهوم التعلق حيث ترى هذه الدراسة أّن نوعية العالقة يف دراسة ح 2009واخرون سنة

سباب املؤدية الضطراب قصور املوجودة بني األم والطفل تؤثر تأثريا كبري على سلوك الطفل وقد يكون سببا من األ

ذا كان الحد الوالدين ضعف عصيب إأنه  نفس الباحثيري   النشاط احلركي. يف نفس السياقاالنتباه مع فرط يف

ه تأثري على الوظيفة العالئقية بني االم وطفلها أو على السري العالئقي للطفل وخاصة يف نوعية التعلق اثناء انشاء ل

 التفاعالت املبكرة بني الطفل والوالدين. 

 يف إحداث مهم دور هلا فإن وأساليب معاملة الوالدية األسرة يف واملتمثلة بالطفل احمليطة البيئية العوامل أما

 األوىل، منوه مراحل يف الطفل وخاصة حياة يف قوي تأثري من هلا ملا زائد، بنشاط املصحوب االنتباه عجز اضطراب

مسرية يف ( BARCKLY 1985باركلي  يرى حيث الدراسات، من الكثري ذلك على أكدت وقد

 من الطفل سلوك ضبط يف ضعف نتيجة يكون أنّ  من أكثر ليس الزائد احلركي النشاط أنّ ) 65: 2007شرقي،

يف سلوكه. و توصل كذلك إىل أّن هذا  اضطراب إىل تؤدي الضعيفة الطفل سلوك ترويض طرق حيث والديه، قبل
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 عصيان أكثر يظهر الطفل حيث أنّ  بينهما التفاعل ومدى ، للطفل الوالدين معاملة أسلوب من االضطراب ينشأ

   .له توجه اليت واألوامر للتوجيهات

من األطفال  %50) أّن 22 :  2007  الزارع عابد بن (نايف 1995سنة   NEWFILنيوفيل بينما يؤكد 

املصابني ذا االضطراب يوجد يف أسرهم من يعاين من االضطراب السلوكي. اما بالنسبة لدراسة كابالن وزمالئه 

KAPLAN et al   دف إىل )  44،:1999 واخرون يف (السيد علي 1994سنة دراسة طبيعة واليت كانت

 أطفال من دراستهم عينة تكونت العالقة بني احلرمان العاطفي من الوالدين واصابة األطفال باضطراب االنتباه فقد

 أنّ  الدارسة هذه نتائج أظهرت فقد ، أسرهم مع الطبيعية البيئة يعيشون يف وأطفال للرتبية مؤسسات يف يعيشون

 احلرمان على أنّ  يدل مما ، اآلخرين باألطفال مقارنة باملؤسسات عنياملود األطفال لدى االنتباه يرتفع اضطراب

  االنتباه.  باضطراب الطفل إصابة إىل يؤدي الوالدين من العاطفي

بفحص عينة واستخراج عدة ) 123: 2014،حفيظ بن مفيدةيف ( 1995لكارلسون وأخرون قام كذلك 

األعرض قادرة على التكهن أو توقع بظهور االضطراب يف وىل هذه اعرض منذ الوالدة وكذلك يف الطفولة األ

املستقبل. نتائج هذه الدراسة اظهرت امهية كبري للخلفية العائلية منذ والدة الطفل يف ظهور سلوك غري توافق مع 

فإّن املتغريات الرئيسية املتسببة يف ظهور   فرط يف النشاط احلركة يف الطفولة االوىل، وحسب هذه الدراسة

ضطراب هي الوضعية االجتماعية لآلباء عند والدة الطفل وكذلك الدخل االقتصادي املخفض ومن ناحية اال

  اخري يرون أّن التحفيز املفرط االبوي للطفل سبب من األسباب. 

املستوى االقتصادي واالجتماعي  أنّ  )32: 2011حممدي، فوزيةيف ( 1998سنة  PRIORبريو وتفيد دراسة 

  2001سنة   PINEDA et alهور املشكالت السلوكية، بينما أثبتت دراسة بنداة وأخرون لألسرة يؤثر يف ظ

 املستوى ذات الطبقات يف كبرية بدرجة واضحة تكون االنتباه بتشتت املصحوب الزائد أعراض النشاط أنّ 

 التعليمي النظام  إىل االضطراب يعزى أطفاهلا. كما رعاية اليت مل واألسر املنخفض واالجتماعي االقتصادي

يتلقى  ال حيث املدارس، يف االنتباه بتشتت املصحوب الزائد النشاط خبفض اضطراب اخلاصة الربامج توفر وعدم

    االضطراب. هذا على للتغلب املناسب العالج األطفال

 املصحوب الزائد النشاط اضطراب ومتعددة وخمتلفة حلدوث كثرية األسباب أنّ  من هذا العنصر ميكن أّن نستنتج

 والبعض ، املخ واألعصاب تشريح اختالفات يف يتمثل وراثيا عامال هناك أنّ  البعض يعتقد حيث  بتشتت االنتباه
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 جتزم مل اآلن ىلإو  النفسي، العامل مع اجليين الوراثي العامل ارتباط يؤكد من هناك بينما ، ذلك ينفي األخر

االضطراب. كما أنه ميكننا أّن نستشهد بدراسة  احلقيقي والرئيسي وراء هذا الدراسات ما هو السبب

BARKLEY   حول االسباب املؤدية الضطراب النشاط احلركي املصحوب بتشتت االنتباه، حيث ال يرجع

بل  واحد عامل نتيجة الباحث سبب هذا االضطراب إىل سبب واحد بل ارجعه إىل عدة اسباب مبعىن اخر ليس

 عضها البعض.ب مع تتفاعل عوامل عدة ناتج عن هو

  . اعراض اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:5

ولكن لكل منط مسات متيزه  أساسية أمناط ثالث إىلميكن تقسيم أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

 حممدي، فوزيةو    1999 ، بدر حممد وفائقة أمحد سيد السيد علي وذلك على حسب كال من عن االخر

  .2014،حفيظ بن مفيدةو  2013شوقي ممادي،و   2011

  : Inattentionنقص االنتباه  5-1

 صعوبة على وتدل لطفلل العمرية تتناسب مع املرحلة لفرتة زمنية حمدد اليت الرتكيز على مقدرة الطفل عدم هو

  يف نشاط ما، ويتمثل نقص االنتباه يف املظاهر التالية: على االنتباه احملافظة يف مزمنة

  :االنتباه عدم -

 مثري اخري هناك عنه الن عزوفه بسبب أو انتباهه، يثري ال ألنه ورمبا أمامه، املعروض للمثري الطفل انتباه عدم أي

  .بالنسبة اليه أهم

  :للتشتت القابلية -

 أو عضوية ألسباب يرجع وقد مامه،أاملعروض  املثري يف كافية ملدة زمنية انتباهه تركيز على الطفل قدرة عدم أي

  . والصحيح بالشكل املطلوب املثري دراكأ عن عجزه أو ملله أو ضيقه مردها نفسية

  :االنتباه تثبيت -

 لنقل الكافيةهنية ذال باملرونة متتعه عدم أو يستهويه ألنه معني دون االخر، مثري على الطفل انتباه ثبات أي

  ىل اخر.إانتباهه من مثري 
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  :يلي ما ىلإالسمات  تلك تتضمن :االنتباه نقص أ. سمات

  طويلة. زمنية ملدة انتباهه تركيز الطفل يستطيع ال -

   .ومضمونه وحمتوياته املنبه شكل ىلإاالنتباه  يف صعوبة الطفل جيد -

 املشكالت. األفكار مع صعوبة يف حل تشوش -

 .الذاكرة العاملة تنشيط صعوبة -

 .ربكاجل  اردة الرموز نظم يف التحكم صعوبة -

األعمال املطلوب منه اليت قد يكون  إاء يف يفشل مما جيعله التعليمات املقدمة اليه متابعة الطفل يستطيع ال -

 القواعد.من النظم و  ختلو دائما أعماله بدء فيها كما أنّ 

 اليت باألنشطة تتعلق سواء كانت عقليا وفكريا جمهود منه تتطلب اليت األعمال يف املشاركة الطفل يتجنب -

 يف اال الدراسي. يوميا أو ميارسها

 .اجلسمي اإلدراكي الباعث ضعف -

  إليه. احلديث يستمع عند ال أنه يبدو، و لألخر اإلنصات عملية يف صعوبة الطفل جيد -

 دوات املدرسية.خاصة به مثل األ حيت ولو كانت حيتاجها اليت الضرورية دائما األشياء ينسى -

 ضعيفة.  تنبيهها قوة كانت لو حىت الدخيلة للمنبهات بسهولة انتباهه يتشتت -

 الرتكيز واالنتباه.  قصور عن الناجم الدراسي الفشل -

 طويلة، لفرتة معني مثري حنو انتباهه تركيز على القدرة قصور خاصة عام بشكل االنتباه على القدرة ضعف -

انتباهه  تركيز على الطفل قدرة صعوبة املعلمون ويالحظ ،وبدون مربر سريع بشكل أخرى مهمة إىل من واالنتقال

 دائما للدروس والتعليمات فهو ينسى اإلنصات على القدرة وعدم إليه، املوجهة واإلرشادات التوجيهات، حنو

 ا.  يقوم اليت واملعتادة املتكررة اليومية األعمال

من االعراض االساسية اليت ميتاز ا اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه،  كواحد االنتباه إّن قصور

 وهذا ما تؤكده سن الرشد. يف من السمات واليت قد تؤثر على حياة الفرد حيت هذا العرض بالعديد  ذ يتميزإ

 مع االنتباه اضطرابات من يعانون الذين األطفال من 30%و % 23 حيث أنّ    1991سنة "لينروينر" دراسة

وزمالؤه  رابنر" والقراءة. كما قام كل  الرياضيات مادة يف وخاصةتعليمية،  مشكالت لديهم احلركة فرط

Rabiner et al ) ا مير اليت التعلمية الصعوبات حول بدراسة) 88: 2014،حفيظ بن مفيدةيف يف ألطفالا 
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من  يعانون كانوا من األطفال موعة األكادميية التغريات متابعة على تقوم الدراسة كانت حيث االبتدائية املرحلة

من  الحقة سنوات خلمس متابعتهم ومتت األطفال  رياض مرحلة قصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي يف

 كما  القراءة.  يف وصعوبات القرائي التحصيل يف منخفضا أداؤهم كان وقد االبتدائية، باملرحلة الدراسية السنوات

فرط من  يعانون الذين التالميذ حتصيل مستوى تقييم دف 2000 سنة دراسة أخرى أجروا الباحثني نفس أنّ 

 مستوى أنّ  الدراسة توصلت حيث املكتوبة واللغة والرياضيات القراءة مادةيف  النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

 هذه النتائج العاديني إنّ  أقرام عن % 92 بنسبة املكتوبة ويف اللغة % 76 بنسبة منخفض القراءة يف التالميذ

 بالضرورة وهذه الفئة هذه لدى الذهنية العمليات ضعف إىل تعود التحصيل يف املطلوب املستوى عن املنخفضة

يف   Benedotto and Tannock 1999وتانوك بينيديتو" االنتباه. كما أجرى ضعف مسات من واحدة

لديهم  الذين لألطفال الرياضية باحلسابات القيام مهارة تقييم غرضها ) دراسة2007:09اخلشمري، أمحد (سحر

املصابني  األطفال أن إىل الدراسة وتوصلت عاديني األطفال مقارنة فرط يف النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

 مستوى نفس يف كانوا وإنّ  حىت الرياضيات مادة يف أقرام من أقل بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

 على اليد وليس أصابع باستخدام احلساب عمليات إجراء على باالضطراباملصابني  األطفال يعتمد الذكاء،

 تشغيل مثل أساسية تتطلب مهارة مهارة وهي ناسب،امل بشكل املفاهيم فهم من يعانون أمم كما الذاكرة،

  لديهم.  ضعف جانب يشكل الذي واالنتباه الذاكرة

 :Hyperactivitéالنشاط الزائد  5-2

 النشاط فرط ذو الطفل أنّ  ) إىل99، : 2003يف (حممد علي كامل rose et al" 1976يشري روز واخرون 

 ذلك، تتطلب ال اليت املواقف يف حىت النشاط من وعالية مرتفعة مستويات ما يبدي دائما الذي الطفل أنه على

 اختزال وتثبط على قادر غري الطفل هذا أنّ  مبا للموقف، مالئم غري أو مناسبغري  ذلك يصبح عندما حىت أو

  الكبار. وانزعاج قلق يثري مما ، من النشاط العايل املستوى هذا

  :الزائد النشاط ب. سمات

 .كثرة احلركة -

 .ستقرار احلركياال على القدرة صعوبة -

 .واضح سبب بدون املنزل أو املدرسة أو الفصل يف ولجوالت املقعد من اخلروج -



 االنتباه في قصور مع الحركي النشاط فرط اضطراب                الفصل األول:             

 

34 

 

 .احلركييف  التناسق عدم -

 يف بعض االحيان باستمرار ويهتز الكربى، للحركات زائد نشاط -

 .األصابع قرع الكرسي، على التأرجح -

 .فيه يتواجد الذي املكان يف الضوضاء إحداث -

 .تواجده مكان يف وقدميه بيديه يتململ -

 .انفعاليا استثارته سهولة -

 سواء. حد على وأقرام معلميهم من اجتماعيا تقبلهم عدم -

 .معني و هدفأسبب  بدون وذلك فيه يوجد الذي املكان يف إياباً  و ذهابًا ميشي يظل -

 منظم. وغري مبعثرا فيه يوجد الذي املكان جيعل دائما -

 دوء. نشاطه أو عمله ممارسة يستطيع وال وضوضاء، صخب وحيدث كثري الثرثرة -

غري مقبول اجتماعيا إذ مينعه على اقامت عالقات  TDAH األطفال املصابني بــفرط يف النشاط احلركي عند  إنّ 

  " 1995 عثمان أمحد" اجتماعية مع االفراد احمليطني به سواء من قريب أو من بعيد، هذا ما اشارت اليه  دراسة

 يتميزون املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه األطفال ) أنّ 90: 2014 ،حفيظ بن يف (مفيدة

 من العلماء من لعدد أخرى دراسات وتقر العاديني، بأقرام مقارنة االكتئاب درجات يف وبارتفاع مبزاج سليب

 السلوك وكذا الزائدة، حركتهم نتيجة باآلخرين العالقة مقارنة بضعف يتميزون األطفال هؤالء أنّ  باركلي"بينهم 

 الضن سيء يكون قد حيث املنخفض الذات تقدير مع األحداث جنوح إىل م يؤدي قد العدواين الذي

   .باآلخرين

 على التعرف إىل هدفت دراسته) حول 90: 2014،حفيظ بن مفيدة(  يف  1998  كامل بينما اشار حممد

 النتائج أوضحتف سيكوفيزيولوجي منظور من النفسي والتوافق الذايت من التحكم وكل التعلم صعوبات بني العالقة

 بأنّ ) 90يف (املرجع السابق:  1998باركلي سنة  أشار كما .النفسي والتوافق الذايت التحكم يف  اخنفاض وجود

 كأن به املعمول النظام ختالف واليت ، اجتماعيا السلوكيات املرفوضة ببعض يقوم االضطراب ذا املصاب الطفل

 جتاه بسلوكات عدوانية يقوم قد أنه كما لإلزعاج، مثري وبشكل ، مناسبة غري بطريقة زمالئهمن  األشياء يطلب

  صداقات وعالقات مع االخرين.  تكوين يف وقصور التصرف، يف وإساءة اآلخرين،
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 :Impulsivitéاالندفاعية  5-3

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه األ نّ إ )  60 :2005علي، حممد النويب اشارة (حممد

 مثال الفصل داخل الطفل له يتعرض موقف أي أنّ  إذ رد، سرعة أو االستجابة يف  الندفاعيةا بسرعةيتميزون 

 يكون مندفعا حيث اللعب، يف دوره ينتظر ال أنه جند املدرسة فناء يف زمالئه مع لعبة خالل من أو ، كسؤال

 يف يفكر وال دوره انتظار يف صعوبة جيد كما باألفعال، قيامه تبعات يعرف فال مسبق، تفكري دون لالستجابة

 . والتسرع بالعجلة الذي مت اختياره خيتار قراره أنّ  قبل املطروحة البدائل

 :االندفاعية . سماتـج

 السلوك كف صعوبة -

 .واالجتماعي الشخصي التوافق سوء -

 .التعليمات تباعإ عدم - 

 .األول متامإ دون آخر إىل عمل من االنتقال - 

 .اجتماعيا مطيع غري - 

 وأعماهلم. أنشطتهم يف ويتدخل الكالم يف ويقاطعهم إليهم ينصت وال اآلخرين حيرتم ال - 

 .ذلك منه يطلب أن دون اآلخرين شؤون يف التدخل كثري  - 

 .االجتماعية املواقف يف أو اللعب يف دوره انتظار عليه يصعب - 

 .االستجابة يف آلية - 

 .السلوكي التنظيم نقص - 

  النشاط. يف املفاجئ التغري  - 

 يقوم باإلجابة عن االسئلة قبل استكماهلا. - 



 االنتباه في قصور مع الحركي النشاط فرط اضطراب                الفصل األول:             

 

36 

 

 ال يستطيع االنتظار دوره. - 

 االنتباه بتشتت املصحوب الزائد النشاط املصابني باضطراب األطفال مع يتعاملون الذين واآلباء املعلمون يالحظ

 مبقاطعة الطفل يقوم وقد  الفئة، هذه لدى الشيوع وكثرية مميزة مسة االندفاعية وهي مسة عليهم تغلب بأم

 كما ، السؤال قبل إمتام عنها اإلجابة أو ، تفكري دون إليه املوجهة األسئلة عن واإلجابة ، أحاديث آلخرين

  السلبية.  ونتائجها األمور ال يبالون بعواقبأم  كما ، الدور انتظار على القدرة يف قصور عليهم يالحظ

نالحظ أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ال ميتازون باالندفاعية يف السلوك فقط بل 

مسرية يف ( 1988 كامل سنة  حممد مصطفى كذلك االندفاعية من الناحية املعرفية وهذا ما اكده

 باالندفاعية، املعريف أسلوم يتميز التعلم صعوبات ذوي التالميذ من كبرية نسبة أنّ  إىل) 87: 2007شرقي،

 أنّ  اتضح فقد القراءة يف للتحصيل الرئيسية الشروط من االنتقائي كان االنتباه وملا النشاط، بفرط سلوكهم ويتميز

أكثر  أخطاء يف ويقعون ببطء، يقرأوا اليت والسطور الكلمات على انتباههم يركزون صعوبات التعليم أصحاب

 السمعية كل املكونات على تركيزا تتطلب أا إىل املندفعني لدى الكتابة صعوبات وترجع بالعاديني، باملقارنة

  املعريف االندفاعي.  األسلوب مع يتالءم ال وهذا واحلروف، للكلمات والشكلية

وهالهان وزمالؤه  1980) سنة Messerوميسر ( 1964) سنة Finich et alيري فنشني واخرون (

)Halahan et al م املندفعني من األطفال يكونون دراسيا املتأخرين األطفال أنّ  1983) سنةمتعثرين وأ 

 الدراسي التحصيل منخفضي التالميذ على ذلك خمتلفة، وينطبق جماالت يف التعلم عن عجز من ويعانون دراسيا

عن  واضحة بدرجة يقل البصرية القراءة جمال يف أداءهم أنّ  أيضا وتبني متوسط التحصيل، من اندفاعية أكثر فهم

  األطفال الغري املندفع.  أداء

  الضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه: األمثل التشخيص-6

التشخيص األمثل الضطراب قصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي جيب أّن يشتمل على فريق طيب متعدد  إنّ 

يكون التشخيص كامل وهذا ما اشار اليه املعهد الوطين للصحة والتفوق السريري سنة  نّ أجل أمن 

2008National Institute for Health and Care( )(NICE) Excellence  بن دراسة(نايفيف 

) أنه من أجل تشخيص األطفال املصابني بقصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي  44:  2007 الزارع، عابد

جيب أّن يقوم بالتشخيص طبيب االمراض العقلية لألطفال وطبيب األطفال واخصائي نفساين بشرط أّن يكونوا 
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عطاء التشخيص الصحيح. ويتم تقومي شامل وواضح مؤهلني ومدربني وتكون هلم اخلربة الالزمة من أجل ا

املدرسة عن طريق املعلم  االنتباه من بتشتت املصحوب الزائد اضطراب النشاط من يعاين الذي ملشكالت الطفل

البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الطفل، جتمع املعلومات اليت تتعلق ذا العنصر  املنزل عن طريق الولدين ويف ويف

 عالجي برنامج يتم صياغة وأبعادها، ومظاهرها الطفل، مشكلة طبيعة حتديد يتم أن من الولدين، وبعد االخري

 والضعف عند الطفل، القوة جوانب معرفة التشخيص هو عملية من األساسي املشكلة، فاهلدف هلذه شامل

   :يلي ما التشخيص عملية تشمل الشاملة للطفل، و الصورة للمعاجل لتقدم مشكلته وتصنيف

الطفل للتقييم السريري ونفسي للطفل إذ حتتوي هذه املرحلة  على األولية املعلومات مجع املرحلة هذه يف يتم أوال:

 للحصول على دراسة سلوك الطفل يف خمتلف جماالت حياته اليومية. جيب االستعانة باألدوات التشخيصية الالزمة

جيب االستعانة   واملعلم. الوالدين وخمتلفة من بينها جندمصادر متعددة  من الطفل وذلك عن معلومات على

من بني التخصصات اليت  ،اجلسمية القدرات يف مشاكل أي الستبعاد عام طيب مسح الطبية إلجراء بالسجالت

 االمراض العقلية لألطفال، طبيب جيب االستعانة ا من أجل الوصول إىل املسح الطيب اجليد أوال طبيب عام،

  عيادي.  نفسي أخصائي ب،أعصا طبيب

االختبارات املقدمة  تطبيق فرتة خالل املالحظة الطفل من أجل مع املباشرة يف هذه املرحلة نقوم باملقابلة  ثانيا:

 ، والتعرف املعقدة أو البسيطة الواجبات مع الطفل تعامل حول كيفية هامة اليه من أجل احلصول على معلومات

  السمعية. أو البصرية املشكالت على

 وإجراء نفسي تقييم إجراء الشامل للحالة إذ يتم يف هذه املرحلة ميكن أّن نطلق عليها بالتشخيصثالث: 

 على مبين تقييم إجراء إىل باإلضافة صفته ومالحظة السلوك تقدير قوائم وتطبيق وحتصيل فردية، الذكاء اختبارات

 اخلطة الرتبوية بوضع الفريق هذا يقوم التخصصات املتعدد الفريق قبل من التشخيص االنتهاء من بعد املنهج. مث

 احلركي االنتباه والنشاط نقص اضطراب ذوي األطفال وتشخيص تقييم عملية يف األساسية العناصر ومن الفردية

وجدت.  املقننة إن الفردية االختبارات أو السلوك تقدير قوائم سواء املقاييس تطبيق يف التنوع الزائد، وهو

 سجالته ومراجعة املدرسة الطفل داخل عن معلومات أمكن من ما ومجع للطفل السابق التاريخ إىل باإلضافة

 أن من بد فال االضطراب، هذا يف ونفسي سلوكي وتربوي أكادميي طيب وتربوي بعد هنالك أن املدرسية. ومبا

 االشارة اليه يف النقطة االوىل منمثلما مت  التخصصات متعدد فريق يف التشخيص يعمل الذي الفريق يكون
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 املختص، األخصائي إىل ، باإلضافةاألمراض العقلية لألطفال طبيب أو األطفال وطبيب النفسي، خصائياال

يلقي  أن شأنه من للطفل واالنفعالية السلوكية املظاهر وتشخيص قياس إن .اخلاصة الرتبية ومدرس العادي واملدرس

واضطرابات التصرف، والقلق، واالكتئاب،  العدوانية مثل خارجية مظاهر ذات تاملشكال كانت إذا عما الضوء

  االجتماعي.  واالنسحاب

  طفال المصابين بقصور االنتباه مع فرط في النشاط الحركي:. مراحل قياس وتشخيص األ1.6

 واإلحصائي الدليل التشخيصي يف املتضمنة للمعايري وفقا احلركة وفرط االنتباه عجز اضطراب تشخيص يتم

 ،فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه اضطراب لتشخيص إرشادية خطوطا هذا األخري يقدم إذ ،اخلامس

 قد اليت األعراض من قائمة طريق عرض عن وذلك األخرى، االنفعالية أو السلوكية، أو النمائية، واالضطرابات

  .ام ال اضطراب من يعاين الفرد كان فيما إذا لتحديد املعايري من جمموعة وكذلك االضطراب، إىل تشري

يف (نايف الزارع،  2005سنة  KOFMANوكوفمان  1998سنة  BARAKELYباركلي  من كل يذكر

اضطراب قصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي  من يعاين طفل أي وتشخيص )أّن قياس42-49:  2007

  : اآليت املراحل يتضمن أنّ  بد ال

  المختلفة: الطبية الفحوصات .اجراء1

الطبية  والظروف الصحية، واجلوانب العصيب، اجلهاز ختص اليت على إجراء بعض الفحوصات الطفل أسرة تعمل  

 أو وجود من للتأكد بتشتت االنتباه املصحوب الزائد النشاط اضطراب حلالة كمسبب والصرع مثل أورام الدماغ،

   .ا مرتبطة مشكالت وجود عدم

   : الطبية المقابلة .اجراء2

 والنفسية الطبية، اخلصائص عن معلومات توفري أجل من طبيب نفسي على الطفل الطبية املقابلة يف اآلباء يعرض

 . الطفل مع وتفاعالت األسرة للطفل

  واآلباء: المعلمين .تقديرات3

 لضبط عالجية خطة وضع أجل من والتشخيص بعملية التقييم، اهتماماً  أكثر واملعلمون اآلباء، عادة ما يكون  

 لتقييم وتشخيص املثلى الطريقة تعد حيث الفعالة، التدريس وطرق وبيئته املدرسية، حياة الطفل، وتنظيم السلوك،

 إىل باإلضافة املدرسية، البيئة الطفل ملتطلبات تعريض هي االنتباه بتشتت املصحوب الزائد النشاط اضطراب

  واملقابالت املباشرة.  ، املالحظة املباشرةو  املعلمني، تقديرات
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 اجلمعية عن الطبعة الرابعة الصادرة العقلية يف واإلحصائي لالضطرابات التشخيصي الدليل إىل الرجوع ميكن كما

على  للتعرف تستخدم اليت التقدير مقاييس من العديد وتوجد االضطراب، يف  تشخيص النفسي للطب األمريكية

  : يلي ومنها ما 2001سامل  أوردها كما االنتباه بتشتت الزائد املصحوب النشاط اضطراب

 املقاييس أكثر األمور من أولياء لتقدير املعدل CONNERS كونر مقياس يعترب : األمور أولياء تقدير مقاييس

  والتطوير، البحث من سنة 30 جهد وهو مثرة سنة17 و سنوات 3 بني فيما لألطفال يصلح وهو مشولية

 اضطراب وذوي العاديني األطفال بني للتمييز تستخدمان قائمتني إضافة إىل رئيسية مقاييس مثانية على ويشتمل

  هي:  الثمانية املقاييس وهذه االنتباه بتشتت الزائد املصحوب النشاط

  .املعارضة أو املقابلة مقياس .1

 املعرفية املشكالت مقياس .2

 .واالندفاعية الزائد النشاط مقياس .3

 .واخلجل القلق مقياس .4

 .اإلتقان مقياس .5

 .االجتماعية املشكالت مقياس .6

 . النفسية االضطرابات مقياس .7

 املراجعة الرابعة الطبعة التشخيص لالضطرابات العقلية دليل يف وردت اليت العقلية االضطرابات مقياس اعراض .8

 النفسي.  للطب األمريكية عن اجلمعية والصادر واملنقحة

 من االنتباه بتشتت الزائد املصحوب النشاط اضطراب تشخص تعمل اليت الذكر السابقة املقاييس خالل من يتبني

 كما االجتماعية، السلوكية، النفسية، املعرفية، : للطفل جوانب عديدة تشخيص يف تكاملها اآلباء، تقدير خالل

  االضطراب. تشخيص يف بالغة الدراسي أمهية الصف داخل ومالحظتهم لتقدير املعلمني أنّ 

   المعلمين: تقدير مقاييس

   : وأمهها املعلمني تقديرات على للحصول تستخدم اليت املقاييس من جمموعة توجد 

 مقياس عليها يشتمل اليت للعناصر مشاا عنصرا 59على  وحيتوي املعلمني لتقدير CONNERSكونر  مقياس

 بالتقدير تم أخرى مقاييس توجد كما  .واجلسمية النفسية للجوانب مقياس إىل األمور باإلضافة أولياء تقدير

  املوايل. العنصر يف هلا التعرض يتم يف املراهقة سوف الطالب خاصة قبل من الذايت
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  : والمراهقين الطالب فئة من الحالة كانت إذا خاصة الذاتي التقدير مقاييس

 لتقدير املستخدمة التقدير الذايت مقاييس أكثر من للمراهقني الذايت للتقدير CONNERSكونر  مقياس يعترب

 املقاييس جمموعة ضمن عنصراً  87 من املقياس ويتكون هذا االنتباه بتشتت املصحوب الزائد النشاط اضطراب

 الدليل يشتمل عليها اليت االعراض بالغضب، مقياس التحكم العائلية، مقياس املشكالت (مقياس :التالية الفرعية

 مشكالت االنفعالية، مقياس مقياس املشكالت الطبعة الرابعة، العقلية باتاإلحصائي لالضطرا التشخيصي

 املقياس هلذا خمتصرة نسخة تطوير مت واالندفاعية) كما الزائد مقياس النشاط العقلية املشكالت التعرف، مقياس

 واالندفاعية، مقياس النشاط الزائد مقياس : وهي األساسية من  املقاييس أربعة ضمن عنصر 27 على حتتوي

   االنفعالية. املشكالت التصرف، مقياس مشكالت مقياس  املشكالت العقلية،

 عند األطفال الذين تشخصية خمتلفة جوانب تشمل حيث CONNERSكونر  مقاييس يف تنوعا نالحظ

  مشرتكة مقاييس عليه نطلق أن ميكن وهذا ما االنتباه بتشتت الزائد املصحوب النشاط اضطراب من يعانون

   : المشتركة التقدير مقاييس

املعلمني  مثل املقدرين من جمموعة أدائها يف يشرتك اليت املختلطة من املقاييس األطفال سلوك تقييم مقياس يعترب

 ، معلم 2000 و طفل عشرة آالف حبوايل تقدر خمتلطة عينة على تقنينه مت وقد ، والطالب ، األمور وأولياء

 للمفحوص واالنفعايل والعقلي، السلوكي، اجلانب عن املقياس مبعلومات وخيتص ، أمر ويل أالف ثالثة من وأكثر

  : عمرية جمموعات ثالث إىل املعلمني بتقدير اجلزء  اخلاص يقسم كما

  .املبكرة الطفولة مرحلة سنوات 5 إىل 4 سن من  :االولى المجموعة

  .املتأخرة الطفولة مرحلة سنة 11 إىل 6 سن من  :المجموعة الثانية

  املراهقة. مرحلة سنة 18 إىل 12 سن من  :الثالثة المجموعة

  التالية  األربعة لألبعاد دقيقة 20 إىل 10 بني ما جمموعة كل تطبيق ويستغرق

 باملفحوص احمليطة اخلارجية بالعوامل املرتبطة املشكالت -

 باملفحوص اخلاصة الداخلية املرتبطة بالعوامل املشكالت -

  بالتكيف.  املشكالت املرتبطة باملدرسة املرتبطة املشكالت  -
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ميكن لنا أن نستنتج مما سبق اإلشارة اليه أنه من أجل الوصول إىل التشخيص األمثل الضطراب قصور االنتباه مع 

فرط يف النشاط احلركي يتم بواسطة طرق متعددة من بينها معاير الدليل التشخيصي االحصائي لالضطرابات 

   ناك من يصمم شبكة املالحظة.العقلية، كما ه

  .)49:2007نايف الزارع(وميكن اإلعتماد على اخلطوات التالية يف عملية القياس والتشخيص كما حددها 
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 )02شكل رقم (

  يبين خطوات عملية القياس والتشخيص:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أمراض و  النشاط الزائد، ،االندفاعية االنتباه، السلوك واالنفعاالت، احتماالت وجود مشكالت في الدراسة،

 جسميةمشكالت 

 الحصول على معلومات من مصادر متعددة

 المالحظة المباشرة

 للسلوك

 الجوانب االجتماعية تقديــر المعلميـن تقدير أولياء األمور التقدير الذاتــي

 والسلوكية واالنفعالية

االختبارات النفس 

 عصبية

أثناء عملية التقييم 
داخل  بواسطة املعلم

 الفصل                  

 .اختيار القدرة
 اختيار التحصيل.
 اختيار التحكم.
 واحلركية. املهارات البصرية

 اختبار احلركة.
 اختبار الذاكرة.
 اختبار االنتباه

 املهارات البصرية.

 .مفهوم الذات
 .الثقة بالنفس

 .املهارات االجتماعية
 .واالنفعاالت السلوك تقييم

 

سلوك  مبالحظام عنتتم 
 .الطفل داخل الصف

 اإلجابة عن النموذج
 .واالستبيان اخلاص بذلك

 عن طريق املقابلة.
 عن طريق اإلجابة
 على النمـــــــــوذج
 واالستبيان اخلاص

يتم بواسطة 
الكبار  األطفال

 المشكالت أو االضطرابات التي يعانيها المفحوصالتقييم الشامل للمعلومات التي حصلنا عليها وتحديد نوع 

 صعوبات تعلم:

 يف القراءة. -

 يف اهلجاء. -

 يف احلساب. -

 يف الكتابة. -

اضطرابات يف 

 التصرف

 اكتئاب

 ضعف يف االنتباه

 قلق

اضطراب ضعف 

والنشاط  االنتباه

 الزائد.

 قصور يف: البصر

 والسمع واحلركة

 مستوى الذكاء:

 مرتفع -

 متوسط -

 منخفض -

 اضطرابات عقلية
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  التشخيص التفريقي الضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:. 7

وحاالت سلوكية خمتلفة،  ضطراباتالمتتزج أعراض اضطراب فرط النشاط احلركي وقصور يف االنتباه مع عوارض 

لهذا عندما يقوم املتخصص العيادي بعملية التشخيص جيب عليه أّن يعتمد على ما يسمى بالتشخيص الفارق ف

  واضطراب فرط النشاط احلركي وقصور يف االنتباه. طراباتضلتحديد الفوارق االساسية بني اال

طراب ) أنه ليس كل من تظهر عليه أعراض اض39: 2016) يف (بن مصطفي 2011فحسب (سيد سليمان،

ضعف االنتباه والنشاط الزائد يعاين بالضرورة من هذا االضطراب، فهناك جمموعة من االضطرابات تكون سببا يف 

ظهور سلوكات تشبه إىل حد كبري أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما يصعب يف مرحلة الطفولة 

الزائد عن سلوكات األطفال النشطة مثل اجلري وغري املبكرة التمييز بني أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 

  ذلك.

ومرمي سليم   2008وابراهيم صندقلى  2010يف نفس السياق اشارت كال من معني شاهني ونافع العجارمة 

إىل أنه يوجد حواىل سبعة تشخيصات طبية هلا اعراض مشرتكة مع اضطراب فرط النشاط احلركي مع  2005

  قصور يف االنتباه:

  مة اسبيرجر:متالز   . أ

صوات حالة من االنزعاج من األ الطفل ظهرفيالثالثة،  يف سنهو أحد االمراض السلوكية اليت تظهر اعراضه 

 املرتفعة وصعوبة التكيف مع الواجبات االجتماعية ومشاكل يف العالقات مع االخرين.

  ضعف السمع:  . ب

السمع أو التهاب االذنني، لديهم صعوبة يف اثبتت العديد من الدراسات أّن األطفال الذين يعانون من ضعف 

االنتباه وصعوبة يف التمييز بني الكالم املسموع فال يتذكرون بعض تفاصيل احملادثة وبالتايل يبدو أنه غري منتبه أو 

 غري مصغي وهذا حيدث أيضا مع األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه.

  نقص هرمون الدرق:  . ت

ىل زيادة افرازاا مما يؤدي إىل زيادة التمثيل واالمتصاص إيؤدي اخللل يف عمل الدرقة وإىل زيادة نشاطها وبالتايل 

الغذائي وإىل كذلك تغريات كيمائية يف اخلاليا احلية، ويصاحب هذا اخللل ظهور بعض االعراض الشبيهة بأعراض 

باإلحباط واحلزن وكذلك صعوبة يف الرتكيز واالنتباه، وكثرة قصور يف االنتباه وفرط النشاط احلركي مثل الشعور 
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وزيادة النشاط احلركي والتهيج، باإلضافة إىل زيادة يف نشاط اجلهاز العصيب ويظهر على شكل تصبب  النسيان

  للعرق وزيادة يف نبضات القلب.

  عوارض توريت:  . ث

فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من يعترب هذا املرض السلوكي من بني اكثر االمراض تشاا باضطراب 

حيث عوارضه ومظاهره، فهو اضطراب نفسي لدي األطفال تظهر اعراضه قبل مرحلة البلوغ، وتتغري هذه 

االعراض حبدا من وقت ألخر وحبسب الظروف احمليطة ورمبا تزيد مع تقدم العمر، ومن خصائصه حدوث 

تشبه الشخري أو اهلمس أو السعال أو الشهيق أو اطالق اللعنات  حركات ال ارادية مفاجئة مصحوبة بأصوات

 وااللفاظ النابية.  

  التخلف العقلي:. ج

ميكن أن تظهر هذه األعراض على شكل عدم املقدرة على التكيف االجتماعي مع ضعف االداء املدرسي 

 واحلاجة إىل وقت أطول لالستيعاب.

  طعمة:ضعف التغدية والحساسية من بعض األ. ح

 حيث يؤدي نقص السكر يف الدم إىل العدوانية والنشاط الزائد وعدم القدرة على الرتكيز.

 النوبات الصرعية:. خ

يتشابه الصرع مع اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من حيث تأثري االثنني على التحصيل  

 االكادميي وعدم القدرة على الرتكيز يف اجناز االعمال الدراسية. 

ن حاالت الصرع تتنوع من واهم نوبات الصرع ما يسمي نوبات الصرع اخلفيف أو الصغري والذي يؤدي إىل إ

ثانية) ومن السهولة جدا عدم مالحظة االخرين هلذه احلالة، ولكن هذه  15قل منأانقطاع االنتباه خالل ثواين ( 

بة متابعة احلدث الذي كان امامه. أما احلالة قد تصل حلد مئة مرة يف اليوم الواحد وبعدها يصبح من الصعو 

صرع الفص اجلبهي حتدث هذه احلاالت بني ببالنسبة للحالة الثانية وهو نوع اخر من أنواع الصرع وهو ما يسمي 

املواليد والبالغني واسباا غري معروفة إىل االن وتبدا عوارضها بوجود عالمات منبهة قبل حدوث النوبة يليها فقدان 

السقوط، ويصاحبها تصرفات ال هدف هلا كاملشي العشوائي وشد املالبس وحركات غريبة يف الوجه  للوعي بدون 

كمص الشفاء والبلع واملضغ باإلضافة إىل حركات متكررة يف االصابع وتكون على منط واحد وبدون هدف مع 

  متتمة وكالم غري منطقي.         
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 :فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه  الضطراب المصاحبة .االضطرابات8

   اضطرابات االجتماعية: :أوال

وعدوانيون  مندفعني، يكنون االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي اضطراب قصور من يعانون نالذي األطفالإّن 

وهذا ما  اآلخرين مع التعامل حتكم اليت السلوكية القواعد إتباع بعدم يف بعض االحيان كما ام يتصفون وعنيدين

 مث ومن املدرسة أو املنزل يف سواء معهم التعامل أو ، يف بعض االحيان منهم باالستياء م يشعرون جيعل احمليطني

 وبالتايل ، وال يتعاملون معهم بشكل جيد ينبذوم احمليطني م يتوافقوا اجتماعيا فيجعل أنّ  ال يستطيعون فإم

 بن مفيدةيف ( 2001. وهذا ما اشار اليه عبد املعطي سنة  اجتماعيا ايتوافقو  أن يستطيعون ال فإم

 إتباع ويرفض وعنيدا وعدوانيا مندفعا يكون  اضطراب من يعاين الذي الطفل بأنّ ) 95-94: 2014،حفيظ

 اآلخرين أنشطة يف بالتدخل اتسام سلوكه ،مع معني نشاط يف واملتبعة اآلخرين مع التعامل حتكم اليت القواعد

 يشعر ولذا مشاعرهم، اعتباره يف يضع دون أنّ  الغري، تؤذي اليت مرغوبة غري بالسلوكيات القيام وكذلك وأحاديثهم

 ملرجعية االجتماعي الطفل توافق يسود ،ومن مث وغريها املدرسة يف أو املنزل يف سواء منه باالستياء به احمليطون

   ..لسلوكه نتيجة له به احمليطني رفض

) 66: 1999 ، واخرون السيد علي(يف  1997سنة  Johnston & Freamanوفرميان  جونستون قام كما

 أوضحت هذه وقد االنتباه، من اضطراب يعانون الذين األطفال وسلوك الوالدين بني تفاعل العالقة بدراسة

  االضطراب.  وراء هذا يكمن أطفاهلم مع السليب الوالدين تفاعل أنّ  الدراسة

 أثر انتقال ) بدراسة68:  1999، املرجع السابقيف( 1997سنة  Frankel et alوزمالؤه  فرانكل قام كذلك  

 وتعميم االجتماعية، وتنمية املهارات سلوكه، لتعديل املنزلية البيئة يف والديه مع الطفل يتلقاه الذي التدريب املنزيل

 والعناد، اضطراب االنتباه من يعانون الذين األطفال تقسيم وقد مت املدرسية البيئة يف سلوكه على التدريب هذا أثر

 كانوا كمجموعة الثانية آبائهم، واموعة من تدريبا األوىل اموعة جمموعتني، تلقت التعليمات إىل إتباع وعدم

 استطاعوا آبائهم قبل من تدريبا تلقوا األطفال الذين أنّ  الدراسة نتائج أشارت التدريب، وقد هذا يتلقوا مل ضابطة

 املتعلم السلوك نقلوا كما اإلجيايب، االجتماعي مهارات التفاعل وتعلموا  املرغوبة، غري سلوكيام من يعدلوا أنّ 

 إىل األسرة يف اليت اكتسبوها السلوكيات بتعميم قاموا قد أم مبعىن املدرسية البيئة إىل التدريب من الذي اكتسبوه

   املدرسة. يف مماثلة سلوكيات
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) من خالل الرسم البياين 38: 2016بن مصطفي  يف( (Faraone, S, V., et al,2005 ) ويبني 

  اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد وخطر إختالل الوظائف االجتماعية:

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) عالقة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد باختالل الوظائف االجتماعية:03شكل رقم (

   :االنفعالية االضطرابات :ثانيا

مقارنة  االنفعايل النضج اضطراب قصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي يسبب لألطفال املصابني عدم إنّ 

 ،وتقلب املزاج، وتذبذب ، لوم اآلخرين إىل وامليل ، الغضب وسرعة ، التهور عليه فيغلب والعقلي الزمين، بعمرهم

كما يظهرون الداخلية   وانفعاالته ، وعواطفه ، مشاعره وصعوبة إظهار اجلديدة الظروف مع التأقلم وصعوبة

 ا يقوم اليت املقبولة الغري السلوكيات وغريها. إنّ  املزمن واالكتئاب املعمم القلق اضطرابات انفعالية اخري مثل

  مما يتسبب مأقرا طرف من اجتماعيا رفضهم إىل واالندفاعية يؤديان الزائد احلركي النشاط خاصة طفالاأل هؤالء

  بالوحدة النفسية.  وشعورهم عزلتهم يف كذلك

 نسبة هناك أن)  63: 1999 ، واخرون السيد علييف ( 1991سنة  Biedermanاشار بيدمان  يف حني

  عصايب. قلق لديهم منهم % 25 و اكتئاب االنتباه لديهم باضطرابات املصابني األطفال من % 75 إىل تصل
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 واالجتماعية النفسية املشكالت على التعرف دف دراسة  1988سنة   Nussbaumنيسباوم  أجرى كما

 األطفال هؤالء يقوم ا اليت املقبولة غري السلوكيات أنّ  على دراستهم نتائج وأسفرت االنتباه تالزم اضطراب اليت

 إىل يؤدي االجتماعي الرفض وهذا االقران من رفضهم االجتماعي إىل تؤدي واالندفاع احلركي النشاط فرط خاصة

   واالكتئاب. ،والقلق، النفسية بالوحدة يشعرون دائما لذلك فإم االجتماعية عزلتهم

  السلوكية: االضطرابات :ثالثا

 خاصةو  يعانون من قصور يف االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي الذين األطفال بني السلوكية االضطرابات تنتشر

 يعجزون فإم باآلخرين، وبالتايل االجتماعية اضطراب عالقام إىل هذا السلوك يؤدي حيث ،العدواين السلوك

يف (املرجع السابق  Biederman et al 1991وزمالئه  بيدرمان أجرى وقد .م احمليطة البيئة مع عن التكيف

 % 50 أن إىل فتوصلالسلوكية،  االضطرابات بعض انتشار معدل على التعرف هدفها كان دراسة) 60-61،

  1996سنة  Maria et alوزمالئها  ماريا أجرتبينما سلوكية.  اضطرابات من يعانون األطفال هؤالء من

بني  والسلوكية ، االنفعالية واالضطرابات االنتباه، اضطراب من كال انتشار على مدى التعرف إىل دراسة هدفت

 نتائج بينت االبتدائية، وقد من املدرسة طفال 150 الدراسةالتعلم، ومشلت  صعوبات من يعانون الذين األطفال

 قام كما فقط. سلوكية لديهم اضطرابات طفال 12 و االنتباه لديهم اضطراب العينة من طفال 43 أنّ  الدراسة

سلوك  من كل بني العالقة فحصت بدراسة )48: 2011حممدي، فوزيةيف ( 1997سنة  Burnsبورانس 

 االنتباه اضطراب بني ارتباطية موجبة عالقة هناك أنّ  الدراسة نتائج أوضحتفالطفل،  وعناد االنتباه اضطراب

 مومعارضته همعناد يزداد األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أنّ  خرآ مبعىن  والعناد،

   .مقارنتا باألطفال العادين االخرين والتعليمات لألوامر هماستماع وعدم لآلخرين،

فإَن  ) ومن خالل الرسم البياين36: 2016يف (بن مصطفي،  (Parkly, RA, et al, 1990 )وحسب

  اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد يؤثر على عدة وظائف:
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  ) يبين الوظائف السلوكية التي ِيؤثر عليها اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:04شكل رقم (

   :النوم اضطرابات :رابعا

 بال قام باإلرهاق، لقد دائما يشعرون جيعلهم باضطراب االنتباه مما املصابني األطفال بني النوم ينتشر اضطراب

 النوم طريقة على التعرف هدفها بدراسة)49-48: 2011حممدي، فوزيةيف ( Ball et al 1997وزمالءه 

أثناء  والتقلب احلركة كثريو األطفال هؤالء دراستهم أن نتائج املصابني باضطراب االنتباه، بينت األطفال لدى

 االنتباهية الكفاءة باإلرهاق، وبالتايل يؤثر على دائما يشعرون جيعلهم مما ، النوم أثناء كثريا  نومهم، ويستيقظون

  .رعةاملصا فراشهم حبلبة تشبيه مت ولذا النوم أثناء والتقلب احلركة كثريو بأم األطفال هؤالء يتسم ولذا

 )  بدراسة60:1999، يف(السيد علي واخرون 1997سنة  Chervin et alوزمالؤه  شريفن قام كذلك

 من تعاين جمموعتني األوىل الدراسة عينة األطفال، مشلت لدى االنتباه واضطراب اضطراب النوم بني العالقة

 18 و 2 بني العينة ما أعمار افراد وقد تراوحت ، فقط نفسية اضطرابات من تعاين والثانية االنتباه، اضطراب
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 اضطراب من يعانون الذين األطفال من % 81 بني ينتشر النوم الدراسة أّن اضطراب هذه نتائج بينت سنة، وقد

  نفسية.  اضطرابات من يعانون الذين األطفال لدى األطفال من % 25 ، و االنتباه

   الكالم: سادسا: اضطرابات

 تكون حيث احلديث، ربط يستطيع ال فقد اللغة التعبريية، يف قصور من االضطراب ذا املصاب الطفل يعاين 

  . كالتأتأة أو قلب احلروف  والكالم النطق يف اضطرابات من بعض يعاين نهأ كما ناقصة، مجله

  سادسا: االضطرابات المعرفية والما وراء المعرفية:

  التفكير: على القدرة ضعف

 الزائد والنشاط واإلنصات والرتكيز االنتباه على القدرة يف جيد صعوبة االضطراب ذا املصاب الطفل لكون نظرا 

 ،وغري مركزة وغري ، غري منظمة يتلقاها اليت املعلومات كون بسبب التفكري يف قصور من يعاين الطفل املصاب فإن

 وأنّ  سبق اليت األشياء من كثري خيطئ يف قد الطفل جند لذلك  ،بالنسبة اليه واضحة وغري ، فيما بينها مرتابطة

 أن إذ التفكري، على القدرة صحيح مع ضعف بشكل التعلم آثر يظهر وال صحيح بشكل يتعلم ال فهو تعلمها،

 فيه مع الرتكيز جيب الذي املوضوع عن هامشية بعيدة وضوعاتبامل هتمي جيعله مما مرتابط، غري الطفلافكار 

   .مكتوبة أو شفهية كانت سواء الطفل يستقبلها اليت للمعلومات وذلك الفهم، على القدرة ضعف

: 2014 ،حفيظ بن يف (مفيدة Corandli et al 1999 "وآخرون  كورنديل" دراسة اليه اشارة وهذا ما

 ،هدفت الزائد بالنشاط املصحوب االنتباه بقصور املصابني لدى األطفال الذاكرة عيوب بعنوانوالىت هي  )25

 دور حول الزائد، بالنشاط املصحوب االنتباه قصور عند ذوي  الذاكرة عيوب عن الكشف إىل الدراسة هذه

 مث الضابطة، للمجموعة ومثلهم التجريبية اموعة يف طفال 28 الدراسة هذه يف اشرتك وقد التنفيذية، العمليات

 اختيار ومت االندفاعية، لقياس MFF 20املألوفة األشكال اختبار وكذلك معرفية وراء الذاكرة املا استبانة توزيع

 ارب وقام االختبار يف احملدد بالرتتيب املهمات تقدمي مث النفسي، األخصائي قبل من بشكل  فردي األطفال

 مرحلة يف يساعد أنّ  ينبغي هذا أن ارب شرح أخريا تنتمي، ال وصور حمددة أسر إىل تنتمي صور بشرح

 حمددة ، أسر إىل ينتمي بعضها أن تذكر من األشكال اسرتجاع جمادلة يف الطفل يتمكن عندما االسرتجاع،
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 الذاكرة حصة يف الضابطة اموعة من أقل أداء يظهرون التجربة يف املشاركني األطفال أن النتائج أكدت

  .التنظيمية

يف املالحظ من هذه الدراسة أن القصور الذي يعانون منه األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور 

االنتباه يف الذاكرة التنظيمية يرجع سببه يف االندفاعية الزائدة هذا ما أظهره اختبار االشكال املألوفة ويف املقابل 

 TDAHاالسرتاتيجية املا وراء املعرفية اليت تتأثر باالندفاعية الزائدة هي الكف  مبعىن آخر األطفال املصابني بــ

      يعانون من عجز على مستوى الكف.

قارنة األطفال ذوى فرط مب) Jacqueline et al ،671:2002دراسة جكلني واخرون(  يف حني قامت 

النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، مع االطفال العاديني يف االستعمال اجليد للوظائف الذهنية مثل الكف 

عند أطفاهلم. عمد الباحثون بتطبيق والذاكرة مع معرفة هل لألولياء دور اجيايب يف التحسني من الكفاءة الذهنية 

طفال مصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف  39االختبارات اخلاصة لقياس هذه الوظائف الذهنية على 

سنة. اظهرت النتائج الدراسة أّن  12سنوات و 10طفال عاديني واليت تراوحت أعمارهم ما بني  39االنتباه و

كي مع قصور يف االنتباه يعانون من عجز على مستوى الوظائف الذهنية األطفال املصابني بفرط النشاط احلر 

وخاصة يف الكف، و يف ذاكرة العمل كما اظهروا اضطرابات على مستوى  الذاكرة سواء بعيدة املدى أو قريبة 

طفال من عينة الدراسة هلم تأثريات سلبية من طرف أوليائهم يف  30املدى كما اظهرت نتائج الدراسة أن 

  تعماهلم اجليد للوظائف الذهنية.اس

املقارنة بني القدرات املعرفية( الذاكرة العاملة، املرونة املعرفية) ب  Barry et alقارن بريي  حاول 2002 سنة ويف

عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مع األطفال العاديني. تكونت عينة الدراسة من 

ية ). ممن شخصوا وفقا للمحكات التشخيص33(ن= TDAHجمموعتني، اموعة األوىل تضم األطفال ذوي بـ

) ترتاوح أعمار اطفال اموعتني 33واموعة الثانية من األطفال العاديني (ن=  DSM-4هلذا االضطراب يف 

سنة. أسفرت نتائج الدراسة على حصول األطفال يف اموعتني على قدرات معرفية  5, 14إىل   8,9من 

د املرتبطة بقصور االنتباه يعانون من متوسطة. وقرر الباحثون أن االطفال ذوي اضطراب النشاط احلركي الزائ

صعوبات يف بعض القدرات املكونة للوظائف التنفيذية مثل التخطيط، التعديل الذايت، مما منع ظهور االستجابة 

  غري املناسبة أو تأجيل االستجابة للوقت غري املناسب.

ن تأخر يف االستجابات املعرفية نستنتج من هذه الدراسة أن االطفال املصابني بفرط النشاط احلركي يعانون م

  سببها ضعف يف الوظائف التنفيذية مثل التخطيط والتعديل الذايت سواء املعريف أو السلوكي. 
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  التنفيذية: الوظائف في قصور

يف (بن مصطفي عبد الكرمي،  Piederman, 2004)ففي دراسة أجريت حديثا أعدها (بايدرمان، 

حول تأثري اضطراب الوظائف التنفيذية على اإلنتاج األكادميي للطالب الذين لديهم ): 49-  48:2016

طالبا وطالبة من األطفال واملراهقني ممن  259اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف عينة تشكلت من 

 6لعينة من طالب وطالبة ال يعانون من أي اضطراب، وقد تراوحت أعمار أفراد ا 222لديهم هذا االضطراب، و

سنة، وأجريت العديد من االختبارات على هؤالء الطالب كاختبارات اجلوانب األكادميية والوظائف  17إىل 

  التنفيذية وغريها  وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل ما يلي : 

ني يف العديد األطفال الذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أظهروا أداء أكادمييا أضعف من العادي

 من ااالت وقد ارتبط هذا الضعف باحلاالت اليت ظهر لديهم اضطرابا يف الوظائف التنفيذية.

مبقارنة الطالب العاديني والطالب الذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وال يوجد لديهم 
اب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ولديهم اضطرابات يف العمليات التنفيذية، مع احلاالت اليت يوجد لديهم اضطر 

اضطرابات يف العمليات التنفيذية، فان األطفال الذين كان لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع 
منهم كانت لديهم صعوبات التعلم  44% اضطرابات الوظائف التنفيذية كانوا أكثر رسوبا وإعادة للصفوف وأن

مادة الرياضيات، ولديهم كذلك مشكالت واضحة يف القراءة مقارنة مبن ال يوجد وحتصيل أكادميي منخفض يف 
لديهم مشكالت يف الوظائف التنفيذية مما يؤكد على أن اضطراب الوظائف التنفيذية قد يكون هو التغيري 

ات له األساسي الذي على ضوئه برزت تلك اإلختالفات بني اموعات، وهو ما تدعو تلك الدراسة إىل االلتف
  وقياسه يف مرحلة مبكرة، والعمل على تدريب تلك الوظائف لتجنب حدوت صعوبات التعلم عند التالميذ.

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه  أنّ  )32: 2007 الزارع  عابد بن نايف(اشار 

 قدرم عدم مثل ذاتياً  توجيها تتطلب اليت السلوكات من سلسلة يف املشاركة على القدرة قصور يعانون كذلك  يف

 املهام أو العمل يف مشكالت من فإم يعانون لذلك إضافة بالتسلسل، ما مهمة تنفيذلتنظيم اجرائاته  على

 نفسه داخل الفرد جيريه الذي (احلديث الداخلي احلديث يف مشكالت من يعانون العملية، كما الذاكرة باستخدام

 ، مشاعرهم على السيطرة يف مشكالت ذلك يصاحب ما ما) وغالبا مشكلة حل أو ما سلوك توجيه أجل من

 وينتام السابقة، واإلجيابية السلبية التجارب جتاه فيه مبالغ بشكل يتصرفون ما فكثريا لديهم، اإلثارة ومستويات

  العادي. الشخص عند جتاوزها ميكن اليت اإلحباط حاالت جتاه الغضب من وحاالت ، مرتفع بصوت الصراخ

) أّن االضطراب يف الوظائف 49- 48: 2016يف (بن مصطفي،  Barkley ,2003)(باركلي  يف حني إعترب

هو عدم القدرة على إختاذ القرار والتخطيط للخطوات اليت تساعد على التحكم بالسلوك، كأن يقوم  :التنفيذية
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اىل تقسيمها إىل أجزاء  ومن مت عمل خطة الطفل الذي لديه مهام وواجبات دراسية طويلة املدى فيلجأ 

الستكمال كل جزء، ومتابعة األداء طوال إجناز العمل وعلى الرغم من أنه ال توجد قوائم حمددة علميا هلذه 

  الوظائف إال أن معظم اخلرباء يتفقون على أن أهم هذه الوظائف هي:

  التخطيط. - 1

  السببية. - 2

  تشغيل الذاكرة. - 3

  لوك. التحكم يف الس - 4

  االنتباه وحتويل جمموعات املعرفة.  - 5

  املرونة يف التفكري.  - 6

  التعديل الذايت املعريف. - 7

وتعترب املهارات املرتبطة بالوظائف التنفيذية هامة جدا للسلوكيات اإلنسانية املعقدة، ألا تساعد يف تنظيم وتوجيه 

ف سات إىل أّن األطفال الذين لديهم اضطراب ضعالسلوك بطريقة معدلة ومرنة، وقد أشارت العديد من الدرا

اضطراب  جوهر أنّ احلديثة  تشري الدراسات  .التنفيذية الوظائف لديهم قصور يف االنتباه والنشاط الزائد يظهر

وقد تكون األعراض اليت يتصفون ا  ،الوظائف التنفيذية هو عجز يف نشاط ضعف االنتباه والنشاط الزائد تؤكد 

مثل عدم االنتباه أو النشاط الزائد أو اإلندفاعية ما هي إال نتاج للخلل يف الوظائف التنفيذية يف كثري من 

  احلاالت.

أعراض اضطراب ضعف  ظهور إىلتؤدي الوظائف التنفيذية  عجز يف إىل أنّ  كذلك  وقد أشارت بعض الدراسات

األساس يف الصعوبات التعليمية اليت تظهر لدى هؤالء األطفال حىت أن بعض  وهي السببائد االنتباه والنشاط الز 

تؤكد على أنَه يف حال عدم وجود اضطرابات يف الوظائف التنفيذية لدى هؤالء األطفال فمن األرجح أّن  البحوث

  ا على اإلطالق من مشكالت تعليميةال يعانو 
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   :الدراسي التأخر :خامسا

 دور حتت عنوانو اليت كانت  ) 25: 2014 ،حفيظ بن يف (مفيدة Dolly 1997"دويل " دراسةتبني 

 هذه من اهلدف الكتابة، صعوبات املهارات املا وراء املعرفية من اجل استدراك اكتسابيف  املكيفة األقسام

 .العادينواألطفال  املدرسي الفشل من يعانون األطفال الذين ما بني املقارنة الدراسة هو

 ما وراء معريف نوع من نقص إىل يرجع األوىل اموعة طرف من املبذول اجلهد فعالية عدم أن الدراسة نتائج يبني

 يستعملوا كيف يعرفون ال لكنهم الالزمة والقدرات املعارف يكتسبون :مثال األطفال فهؤالء معريف، منه أكثر

 ترجع تواجههم اليت الصعوبات أن نالحظ فيها. يتواجدون اليت املختلفة للوضعيات او يكيفوا حيولوا كيف وال

  .املا وراء املعرفية االسرتاتيجيات مستوى على نقص إىل

 املهارات على استخدام قدرم عدم يكمن يف التالميذ فشل سبب أنّ  الدراسة هذه نتائج خالل من املالحظ

 القيام كيفية تدريسها طريقة يف حتمل ال الدراسية املقررات أن مبعىن تعلمهم، يف املا وراء املعرفية واالسرتاتيجيات

 االسرتاتيجيات هذه التالميذ هؤالء تعليم يستوجب ما واالستدالل، هذا  والتوظيف واالسرتجاع واحلفظ بالتعلم

  التالميذ فشل على القضاء يف احلل هي االسرتاتيجيات املا وراء املعرفية هذه لكون لذلك خاصة أقسام بإنشاء ولو

أّن األطفال املصابني بقصور االنتباه مع فرط يف النشاط ) 30:  2007الزارع، عابد بن (نايف اشاريف حني 

 جعل ما وهذا  تعليمية، صعوبات يكون لديهم قد كما احلركي تظهر عندهم تأخر دراسي وتدين يف التحصيل

 الزائد املصحوب النشاط اضطراب مع التعلم صعوبات مستمر يربطون بشكل التعلم صعوبات يف املختصني بعض

 يف يستمر قد املشكالت، وبالتايل حل ملهارات يفتقر قد االضطراب ذا املصاب التلميذ أنّ  االنتباه، كما بتشتت

 املدرسية الواجبات إاء على قدرته عدم نالحظ ذلك باإلضافة إىل وأسرته، الفصل يف زمالئه من املساعدة طلب

 قد كما بشكل ملحوظ، املهام إاء سرعة التالميذ هؤالء على يبدو وقد مستمر، بشكل أدواته املدرسية وفقدان

 التلميذ فيها يظهر اليت الشديدة احلاالت يف بعض يطرد وقد باملقارنة بأقرانه دراستني عامني إىل دراسياً  يتأخر

 الشاملة القراءة على قدرم عدم إىل ترجع التعليمية الصعوبات تلك معظم اجتماعيا. إنّ  مرفوضة سلوكيات

 االستجابة تقدمي على قادرين غري فإم لذا أخرى إىل فقرة ومن مجلة، إىل من مجلة ويقفزون املقروءة للمادة

     منطقية متسلسلة. صورة يف الصحيحة

ويف ما يأيت سنشري إىل أهم خملفات اضطراب قصور االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي وتأثريه على اجلانب املعريف 

  عند الطفل املصاب. 
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   :النسيان كثرة

) أّن من أكثر السمات اليت يتسم ا الطفل الذي 51: 2016يف (بن مصطفي،   1999يقول أمحد وبدر 

والنشاط الزائد كثرة النسيان، فكثريا ما ينسى أدواته الدراسية يف البيت، وأثناء  يعاين من اضطراب ضعف االنتباه

عودته من املدرسة إىل البيت فإنه ينسى أيضا بعض كتبه وأدواته اليت أخذها معه يف الصباح إىل املدرسة، وكذلك 

ها، وحصيلة كل ذلك أن ينسى الطفل حل واجباته الدراسية باملنزل واستذكار دروسه اليت جيب عليه استذكار 

مستوى التحصيل الدراسي لدى هذا الطفل ينخفض لذلك فإنه يتأخر دراسيا. ولعل مسة النسيان تشكل مشكال  

كبريا عند الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد كان لزاما على معلميه أّن يسجلوا على 

باإلضافة إىل كتابة خمتلف األدوات الدراسية اليت جيب على الطفل أن دفاتره الواجبات املنزلية اليت جيب حلها، 

حيظرها يف كل يوم، ألنه كما قلنا سابقا فإن اجلهاز العصيب عند هؤالء األطفال ال حيتفظ جيدا باملعلومات 

  الشفهية املسموعة.

  : الرديئة الكتابة

اللغوية  باألخطاء مليئة يف االنتباه  تكون اضطراب النشاط الزائد مع تشتت ذي الطفل لكتابةكذلك بالنسبة 

وزيادة على ذلك فإننا جند هذا الطفل كثري احملو و الكتاب، أرديئة حيت ولو كان الطفل ينقل من السبورة و 

 .كما انه قد يظهر لديه اضطراب كعسر الكتاب  والتشطيب ملا كتبه، فتكون كتابته رديئة يف غالب األحيان

  الذهن: شرود

 عن البعيدة الداخلية املنبهات بني بسهولة انتباه الطفل املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يشتت

فأي حركة داخل أو خارج حجرة  فقدان الرتكيز على املنبه الرئيسي،ىل إالعملية مما يؤدي  يف الرئيسي املنبه

تثري انتباه الطفل  او الكالم مع زميليه، سي،الدراسة، أو سقوط شيء ما على األرض، أو حتريك كرسي من الكرا

 الذي العمل إكمال وال الفهم يستطيع ال ولذاإليها فال يتابع ما يقدمه املعلم من معلومات يف احلصة التدريسية، 

  .به يقوم

    :التعليمي الموقف تجنب

كثريا ما يتجنب الطفل املصاب باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد املواقف التعليمية خاصة اليت تتطلب 

 أو خيرج البطن وأمل الصداع أو املرض، شكواه من فنجده خيلق األعذار لتجنبها مثل وتركيز انتباهه، عقليا جهدا
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، أو اخلروج من القسم بدون اذن شيء من زميليه أو يطلب منها، الرجوع يف ويتباطأ من القسم إىل دور املياه

يتجنب املوقف التعليمي من خالل قيامه ببعض األفعال اليت تستهلك وقتا طويال،  كما حياول كذلك أنّ  املعلم،

البحث عن الصفحة يف  وأاحلديث مع زميليه  فمثال جنده يستغرق وقتا طويال يف مسح السبورة أو بري القلم أو

  . أو التشطيب يف كراسه الكتاب، أو البحث عن شيء من أدواته يف حمفظته

                                                                            التردد المعرفي:

 جيعله ما منها، يعاين اليت املشاكل أي قرار بسبب اختاذ يف الرتدد ذا االضطراب املصاب الطفل على يغلب

ضعف يف  مع خاطئة، تقدمي استجابة وبالتايل االستجابة، تأخري له يسبب مما املعرفة قرارته ، صحة يف يشك

حبل  الكتابة أو نشاهد ذلك عندما يقوم بالقراءة أو أنّ  املعلومات الضرورية. وميكننا واستدعاء الرتكيز على القدرة

مسألة يف الرياضيات حيث جنده خيطئ كثريا يف القراءة ألنه يرتدد يف خمارج احلروف، كما أنه خيطئ أيضا يف 

الرياضيات ألنه يرتدد يف أمساء األشكال اهلندسية وعالمات اجلمع والطرح والقسمة، وعندما ال ينجح يف اسرتجاع 

عود بالسلب على آدائه خاصة يف االمتحانات فيحصل ، الشيء الذي يوعشوائية ما تعلمه يقدم إجابات خاطئة

  على نتائج ضعيفة.

  االستجابة الخاطئة:

ترجع االستجابة اخلاطئة عند الطفل الذي يعاين من اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه إىل  

 املعلومات طويال لربط وقتا يستغرق فهو التفكريالرتكيز و  على الطفل قدرة مهها ضعفأسباب جمموعة من األ

 الذاكرة يف ، حيث تفشل العمليات العقلية على استدعاء املعلومات املخزنةيف الذاكرة وختزينها الصحيح، بالشكل

األشياء أو تكون  حنو الطفل تأخر استجابة إىل يؤدي بدوره وهذا ،صحيحمث تعديلها بالشكل ال املدى طويلة

  استجابات خاطئة وغري صحيحة.

  إليه:  الموكلة المهام المعرفية إنهاء على القدرة في قصور

 املوكلة إليه، املهام إاء على القدرة قصور من االنتباه الزائد بتشتت النشاط املصاب باضطراب الطفل يعاين

 .وبدون مربر متواصل أخرى بشكل مهمة إىل من وينتقل إليه، املوكلة املهام ينهي وال يتململ، فإنه وبالتايل
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  .عالج اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:9

الطرق العالجية الضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه متعددة األشكال واملناحي، وذلك  إنّ 

لالختالفات الواضحة يف مسببات هذا االضطراب وعوامله، فسعي الباحثون إلجياد عالج ائي هلذا االضطراب، 

التطرق إىل  العنصراثاره واعراضه، ومن مث ظهرت عدة اساليب عالجية وسيتم يف هذا  يف منخفالتقل أو على اال

ىل إدوية والعقاقري، والعالج السلوكي الذي يعمد أمهها، بداية من العالج الطيب الذي يستند إىل استخدام األ

الرتبوي والعالج عن و  سرياألاملعريف الذي يعتمد على التعديل املعريف، والعالج  السلوكي تعديل السلوك، والعالج

  طريق التغذية الصحية.  

  .العالج الطبي: 1.9

الدراسات احلديثة أكدت على أمهية العالج الدوائي يف حاالت  أنّ  )108: 2008تذكر (هناء ابراهيم صندقلي 

للدواء دور مهم يف هذا اال وذلك باإلضافة طبعا للعالجات  اضطراب احلركة الزائدة ونقص االنتباه، وصار

  بربنامج لتعديل السلوك. جيب اتباعها بل  الباقية كون الدواء وحده ال يعطينا الفعالية املرجوة

فإن العالج الدوائي قد بدأ استخدامه ما بني عام  )129: 2001 ،حسن مصطفى عبد املعطي(وحسب 

على سلوك األطفال الذين يعانون  Benzedrineآثار البنزدرين  Bradly عندما سجل براديل 1938و1937

) أنه يف 149: 2011 مرمي سليم( يف نفس السياق اشارة  اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

مت اكتشاف االدوية املنشطة اليت تساعد على اليقظة، ولكن مل تستخدم هذه االدوية اال يف عام  1937عام 

  عندما اكتشف الريتالني.  1957

) 45:  2005احلميد، عبد املشار اليها يف (مشريةHunt et al 1990يف بداية التسعينات قام هانت وزمالؤه 

االنتباه،  بتشتت الزائد املصحوب النشاط خفض يف تؤثر اليت العقاقري أنواع على للتعرف املدى ةواسع بإجراء جتربة

 يف جناح أثبتا اللذين هذين Guan Faceneفاسني  عقار اجلوان Clonidineالكلونيدين  : العقاقري هذه ومن

 اجلرعات بنظام بإعطاء وذلك ، والعدوانية واإلحباط ، االنتباه بتشتت املصحوب النشاط الزائد اضطراب خفض

  طفل. لكل طبقا ثابت

يف جسم الطفل الذي يعاين من اهلرموين خلاليا املخ يهدف العالج باستخدام االدوية الطبية إىل احداث التوازن 

إعادة التوازن بتنشيط إفراز اخلاليا العصبية ألحد املوصالت بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وذلك 

ومن هنا نستنج أّن العقاقري  زيادة انتباهه وقدرته على الرتكيز وخفض من حدة النشاط الزائد. مما ينتج العصبية
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الطبية تعمل على تنشيط إفراز هذه املوصالت ومن مث إعادة احليوية إىل الدوائر العصبية وتنشيط إستجابتها 

  للمنبهات العصبية.

دوية تعمل على تنشيط مناطق الدماغ اليت تعمل أّن هذه األ) على 150: 2011مرمي سليم، (هذا ما اكدته  

ببطء (القشرة الدماغية يف منطقة اجلبهة والنواة الرمادية يف وسط الدماغ). ذلك أن هذه االدوية تعمل على اعادة 

التوازن إىل وظيفة الدماغ، حبيث تساعد األطفال الذين يعانون من قصور االنتباه فرط النشاط على العمل 

االنفعاالت  ومنالتفكري والتعلم مثل األطفال االخرين. كما أا تقلل من مشكالت الرتكيز ومن االندفاعية و 

  احلادة. 

) على أن هذه األدوية تعمل على زيادة تركيز الدوبامني يف النهايات 54: 2007نايف الزارع، (كما اشار 

لم أّن االستخدام املناسب ملثل هذه العقاقري يؤدي إىل العصبية، وبالتايل توفر زيادة املوصالت العصبية، مع الع

من  %90أكثر قدرة على االستعاب وذلك بنسبة  طفلحتسن ملموس يف السلوك ويسهل عملية التعلم وجيعل ال

الصغار الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. وتستخدم هذه العقاقري حسب 

) لتنشيط القشرة املخية للسيطرة على تكوينات ما حتت القشرة 55: 2016) يف (بن مصطفى، 2003(كامل،

املخية، دف خفض أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ألنه إذا نشطت تكوينات ما حتت القشرة 

خدام مثل املخية بدرجة ما فإا تؤدي إىل زيادة احلركة والنشاط غري اهلادف واضطراب يف عملية االنتباه، لكن است

  هذه العقاقري يعرض متناوليه لبعض االثار اجلانبية واليت قد تسب عرقلة منو الطفل يف الوزن والقامة.

األطفال ذوي قصور االنتباه مع فرط النشاط يستجيبون بطريقة جيدة لألدوية  4/3وقد بينت الدراسات أّن 

  ت وخاصة االنتباه يف حتسن االداء الدراسي.املنشطة (ريتالني، كونسرتا)، من حيث خمتلف مكونات االضطرابا

) تبني أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي 127: 2013شوقي ممادي، ) يف (2001يف دراسة سيسامل(

مع قصور يف االنتباه والذين يعاجلون باستخدام العقاقري املنشطة فقد تؤدي إىل أّن فاعلية استخدام هذه االدوية يف 

أّن  )151: 2011مرمي سليم، . وهذا ما اكدته(  %90و %60االضطراب ترتاوح ما بني  احلد من أعراض

سنة) يستفيدون بصورة كبرية من تناول هذه العقاقري، كما أنه لوحظ حتسن يف  12 -7األطفال يف سن الدراسة(

نه مل يالحظ إمن احلاالت الباقية ف  %30من ذوي قصور االنتباه مع فرط النشاط احلركي. أما   %70حالة 

  عليهم أي تغيري وبالتايل فإم عانوا من آثار جانبية نتيجة تناول العقاقري. 

دوية اليت تقدم إىل األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه توجد ثالثة أنواع رئيسية من األ

  سنحاول فيما سيايت عرضها على شكل جدول:
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 )03الجدول رقم (

  يوضح العقاقير الطبية المستخدمة لعالج فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه.

  

 سطاطيرا  Dexedrine دكسدرين  سايلرت Ratalin Cylertرتالين   االسم التجاري

Strattera  

  الدواء عائلة
Methyl 

Phenidate  Pemoline  
Dextroamp

hetamine -  atomoxétine  

كيفية توفرها 

  (بالملغم)
1.2.3 75.18.5.37 10.5 

10.18.25.  

40.60.80 

  الجرعة اليومية

  (بالمغلم)
10-6  37-5  5-4  

كبسولة واحدة  

  كل اليوم

حدوث 

  التأثيرات
  بعد ثالثة اشهر  خالل ساعة  متباين  خالل ساعة

  

، Tofranilالتجاري  وامسه Imepramineكاألميرباميف هناك عقاقري اخري لعالج هذا االضطراب   كما أنّ 

،  Flouxetineوفلوكستني   Desipramineواملعروف جتاريا باسم ديسربامني  Pertoferaneوبريتوفريف  

 مضادة أدوية وهي Paxilالتجاري باكسل  وامسه  Paroxetineوباروكستيف    Prozacوامسه التجاري 

 Adderrallوأد  امسه التجاري Concertaكونسريتا  فيوجد لالعصاب املنبهة األدوية من لالكتئاب، أما

  وهو اقوي من الريتالني.

دوية املنبهة أو املنشطة يف خفض اضطراب النشاط الزائد املصحوب بتشتت ما فيما خيص مدى فعالية هذه األأ

) واليت 45:  2005، اليوسفي أمحد احلميد عبد مشريةيف ( Gadow 1992االنتباه. فقد اشارة دراسة جادو 

طفال يف سن الدراسة والذين يعانون من هذا االضطراب، حيث اعطي لطفلني أربعة أقام ا على عينة من 

فينيدات  املثيل وتناول طفالن آخران مركبات Dexamphetamineجرعات من مركبات الدكسي أمفيتامني 

Methyphenidate ا إىل يف استمر مث اجلرعات بأقل بدأ جلسات، حيث 8 مبقدارإىل أعلى حتصل أن زياد 

األطفال. يف نفس السياق  لدى االنتباه بتشتت الزائد املصحوب للنشاط السلوكية املظاهر يف حتسن جةدر 
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) واليت قام ا من أجل اختبار مدى  53:  2011حممدي، يف (فوزية Lerner 2000اوضحت دراسة لرينز 

فعالية  العالج بالعقاقري النفسية املنبهة لألطفال ذوي اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بفرط النشاط ، ويعانون 

ن من قصور يف االداء احلسايب، أن تناول األطفال ذوي اضطراب النشاط احلركي الزائد املرتبط بقصور االنتباه الذي

)، حسن من Ritalinيعانون من مشكالت يف الرياضيات لعقار "امليثيل فينيديت" املعروف جتاريا باسم ( 

سرعتهم املعرفية، كما حسن من دقة أدائهم على املهام احلسابية مقارنة بإداء االطفال ذوي اضطراب ضعف 

  ومهي) فكان اداؤهم ضعيفا. االنتباه املصحوب بفرط النشاط الذين تناولوا عقار "البالسيبو" (عقار 

ن هلا بعض التأثريات اجلانبية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند إدوية، فعلى الرغم من الفوائد املتعددة هلذه األ

طفال ذوي قصور االنتباه املصحوب بفرط النشاط، فقد تؤدي هذه االدوية إىل االنسحاب استخدامها عند األ

. كما اا تسبب للطفل بصداعا يف الراس أو تظهر واالكتئاب والتوتر املزمن يج والقلقاالجتماعي وإىل زيادة الته

هذه التأثريات اجلانية غالبا ما تظهر مع بداية استخدام الطفل الدواء  نّ إ. أو احلساسية عند البعض آالم يف املعدة

يزول متاما بعد  لتأثريات اجلانيب ميكن أنّ حوال إن هذه ا، ويف مجيع األوملدة طويلة أو عندما يتناوله بكميات كبرية

  ساعات قليلة من التوقف عن تناول الدواء وإذا استمرت جيب تغيري الدواء.    

 .العالج السلوكي:2.9

حيتاج األطفال املصابون باحلركة الزائدة مع قصور يف االنتباه باإلضافة إىل العالج الدوائي عالجا على مستوى 

االخري على برنامج عالجي سلوكي موضوع بدقة والذي يسعي إىل التعامل مع سلوكيات السلوك. ويعتمد هذا 

الطفل املضطربة واليت جيب تعديلها مع احداث تغيري اجيايب يف سلوك الطفل، وهذا يطلق عليه برنامج تعديل 

  السلوك.

فلوف" و"جون واطسون" ترجع أسس العالج السلوكي إىل نظريات وقواعد التعلم اليت وضع اطارها النظري "با

وغريهما ، كما يعترب هذا النوع من العالج اجلانب التطبيقي ملبادئ وقوانني التعلم اليت توصل اليها كال من سكينر 

)Skinner) يف االشراط االجرائي، و"جوزسيف ولبيه (Joseph Wolpe.يف الكف بالنقيض (  

عتمد على قواعد معينة اليت تعمل على حتويل السلوك ميكن لنا أن نعرف العالج السلوكي بأنه االسلوب الذي ي

  غري مرغوب فيه إىل سلوك مرغوب فيه، ويركز هذا العالج على السلوكيات الظاهرة والبارزة لدي الطفل. 

يري السلوكيون أّن العالج السلوكي يعترب من بني أهم  األساليب العالجية الفعالة يف عالج اضطراب فرط النشاط 

) أّن السلوكيون ينظرون إىل اضطراب فرط النشاط 37: 1999صور يف االنتباه. فرتى (زينب شقري،احلركي مع ق

  احلركي مع قصور يف االنتباه هو ناتج عن أربعة عوامل:
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  الفشل يف اكتساب سلوك مناسب أو تعلمه.  - 

  تعلم اساليب سلوكية غري مناسبة.  - 

  الفرد مواقف متناقضة ال يستطيع اختاذ قرار مناسب. مواجهة - 

  ربط استجابات الفرد مبنبهات جديدة. - 

هناء ابراهيم صندقلي يف توجد عدة تقنيات من أجل عالج فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه إذ اشارة (

التعزيز السليب، جداول هم هذه التقنيات، الثواب والعقاب، التعزيز اإلجيايب، و أإىل  )114- 113: 2008

التعزيز، جداول املهمات وغريها. واهلدف الرئيسي من تطبيق هذه التقنيات هو تزويد الطفل مبهارات كان قد 

العالج السلوكي يعتمد اساسا على تركيز  فقدها نتيجة اصابته ذا االضطراب. كذلك اشارة نفس الباحثة إىل أنّ 

ىل زيادة الصرب عنده، وهو بذلك خيضع لعملية تعديل إللفت نظره ويدفعه  انتباه الطفل على شيء حيبه أو يغريه

دقائق مث  10يف السلوك، وتتم هذه العملية بشكل تدرجيي حبيث يتدرب الطفل بداية على مدة تركيز تستغرق 

  احلوافز.   نزيد املدة شيئا فشيئا. ولضمان جناح هذه االسرتاتيجية هناك امران جيب االلتزام ما ومها الصرب و 

عراض فرط النشاط احلركي أو اخلفض من أجل عالج أتوجد عدة مناذج عالجية تعتمد على النظرية السلوكية من 

كثر انتشارا ، هو ما قدمه باركلي هم هذه النماذج العالجية السلوكية واألأمع قصور يف االنتباه، من بني 

Barkley  ويتوجه هذا كذلك  على ما هو معريف يعتمدعلى ما هو سلوك فقط بل  ال يعتمد هذا العالج أن .

العالج للوالدين ولألطفال ذوي قصور االنتباه مع فرط النشاط احلركي، كما يقوم هذا العالج فرديا ومجاعيا  

ع م كذلك. اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو تدريب الوالدين على مواجهة املواقف الصعبة اليت يواجهاا

متماسكة و فعالة  لتسبح لسلوكيات املضطربة اليت يقوم ا الطفلاوتعليمهم تقنيات واسرتاتيجيات ضبط  أطفاهلم

سري.  . اسرتاتيجيات تسمح هلما من التقليل من حدة هذه السلوكيات ومن تأثرياا على اجلو األللموقف ومناسبة

م، كما أنه يعمل على يهدف هذا الربنامج على حتسني سري العالقة بني الطفل والوالدين وباألخص األ كما

  حتسني الصورة الذاتية عند الطفل. 

هلما سبب يف االضطراب الذي اصاب الطفل.  نأبويتحاشى هذا الربنامج اثارة الشعور بالذنب أو اام الوالدين 

سباب. كما تقرتح ب هذا االضطراب من الناحية الفزيولوجية وغريمها من األبالعكس تظهر هلما معلومات عن سب

جل حتسني جودة احلياة، مع أدارة السلوكيات الصعبة اليت يقوم ا طفلهما، من أجل أعليهما املساعدة من 

  سرية. ىل جتنب تدهور العالقة األإالسعي 
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يف تعديل  ى جناعة العالج السلوكي يف عالج اويوجد العديد من الدراسات العربية أو االجنبية اظهرت مد

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه. أول هذه الدراسات دراسة ( السلوكيات السلبية عند األ

) إىل التعرف على فاعلية كل من فنييت التعزيز والتعلم 16:2008يف ( صافيناز إبراهيم،) 1995عالء قشطة،

  فض مستوى النشاط الزائد لدى األطفال املتخلفني ذهنيا.بالنموذج يف خ

طفال مجيعهم ذكور ملحقني باملراكز اخلاصة باألطفال املتخلفني ذهنيا وطبق عليهم  40مشلت عينة الدراسة 

للذكاء، ومقياس التعرف على النشاط الزائد لدى األطفال، واختبار جتانس األشكال  مقياس ستانفورد بينيه

، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة فاعلييت التعزيز والتعلم واالجتماعي االقتصاديياس تقدير املستوى لكاجان، ومق

بالنموذج يف خفض مستوى النشاط الزائد لدى األطفال املتخلفني ذهنيا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

طفال، وهذا يشري إىل تساوي أثر بني فنييت التعزيز والتعلم بالنموذج يف خفض النشاط الزائد عند هؤالء األ

  الفنيات املستخدمة.

 فاعلية مدى معرفة إىل هدفت ) دراسة991: 2011، البطاينة يف (أسامة  2003  جرى ملكاويأكما 

 صعوبات ذوي من طلبة لدى الزائد بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف اضطراب معاجلة يف الرمزي التعزيز أسلوب

 يف التعلم صعوبات بغرف امللتحقني الذكور والرابع الثالث الصفني طفالً من 30  الدراسة أفراد عدد وكان التعلم،

 الدراسة أفراد حتديد ومت بالتساوي، وضابطة جتريبية جمموعتني إىل الدراسة أفراد ووزع .األردن يف الثانية إربد مديرية

 على الرمزي التعزيز أسلوب وطبق الزائد، احلركي بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف سلوك تقدير قائمة خالل من

 التجريبية اموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت .ونصف شهر ملدة التجريبية اموعة

 ضعف اضطراب يف فروق وجود عدم أظهرت كما التجريبية، اموعة لصاحل البعدي االختبار على والضابطة

  العالج. وطريقة الصف بني وللتفاعل الصفي، املستوى ملتغري يعزى الزائد احلركي بالنشاط املصحوب االنتباه

كما جند ايضا من الدراسات اليت اعتمدت على تعديل سلوك الطفل املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف 

 ، اليوسفي أمحد احلميد عبد يف (مشرية Lauth & Linderkamp 1998االنتباه دراسة الث ولندركامب 

من  عينة الدراسة سلوك الطفل. تكونت عالجي يقوم  على تعديل  برنامج ) واليت هدفت بتطبيق68: 2005

 الراجعة التغذية مع ، األدوار ولعب ، النمذجة على حتتوي عمل ورش من ويتكون الربنامج طفال ، 18

 هذا يف املقدمة واألنشطة ، يف املواقف والنظام للطاعة األطفال امتثال النتائج وأظهرت  السلوك، تنظيم ،ومهارات

   الربنامج.
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نه يصلح للعديد أساليبه وتنوعها، كما أساليب العالج ألنه ميتاز بفعالية وبتعدد أفضل أيعترب العالج السلوكي من 

ويف مراحل عمرية خمتلف. وما يعاب على هذا العالج انه يقتصر على  كالتوحد وغريها   من االضطرابات السلوكية

ديل السلوك الظاهر دون االخذ بعني االعتبار اجلانب املعريف و اجلانب االنفعايل. وهلذا ظهر اسلوب عالجي تع

  جيمع ما بني ما هو سلوكي وما هو معريف وهذا ما يسمى بالعالج السلوكي املعريف.  

 .العالج السلوكي المعرفي:3.9

هاربرت حيث رأي هذا االخري انه ظرية التعديل املعريف السلوكي لـإّن أسس العالج املعريف السلوكي تقوم على ن

ىل إجيب املزج ما بني ما هو سلوكي وما هو معريف. من بني املفاهيم اليت يقوم عليه العالج السلوكي املعريف السعي 

مي املعريف السلوكي فهم الوظائف التنفيذية املتضرر مثل احلوار الداخلي، املالحظة الذاتية، واستخدام مهارة التقو 

  ومهارة التغذية الرجعية وضبط الذات والتمثيل التعزيز.

يف انطالقه على أّن لألفراد دورا  )127:  2013شوقي ممادي،ويرتكز العالج السلوكي املعريف على حسب(

د على  اساسيا يف ظهور االضطرابات السلوكية، واملشكالت النفسية ويف ظهور اعراض معينة لديهم، واليت تعتم

ن أن العالج املعريف يركز ويعمق االفرتاض بإكيفية تفسريهم لألحداث واخلربات املختلفة يف حيام، ومن هنا ف

  عادة تنظيم سلوكه وذلك بتطوير االسرتاتيجيات اخلاصة باملراقبة. أاعادة الفرد لتنظيم افكاره، سيؤدي ال حمالة إىل 

ساليب أّن العالج املعريف السلوكي من بني األ )125: 2014حفيظ،  بن مفيدةيف ( 1998اعترب الزيات يف

 هلذه الفئة صمم كما لو كان قدالعالجية املستخدمة مع األطفال ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه،  

 إكساب مهارات على األطفال هؤالء تدريب على للسلوك املعريف التعديل يقوم حيث بالذات، األطفال من

 أو أن الضبط منطلق من األطفال، من الفئة هذه جمتمع إليها يفتقر اليت الذات ضبط املشكالت، حل التخطيط،

له  النمائي التطور خالل السلوك ضبط يف أمهية اليت لديها العوامل من واحدا يعد التعبري أو اللفظي التحكم

 اخلصائص من وهي االندفاع، خاصية أن احلركة، وجد وفرط االنتباه اضطراب ذوي األطفال على ذلك وبتطبيق

 والسلوك اللفظي التفكري أو الكالم مع إيقاع السلوك إيقاع ضبط عدم إىل ترجع األطفال، هلؤالء املهمة

   .التنظيمية الصعوبات احلركة االنتباه مفرطي مضطريب األطفال بني الشائعة اخلصائص ومن املصاحب،

) أّن العالج السلوكي املعريف عند اضطراب فرط النشاط 31: 2005يف  قزاقزة يونس حممد كما اشار (أمحد

احلركي مع قصور يف االنتباه يسعي إىل التنظيم والضبط الذايت والتعزيز الذايت وحل املشكالت الشخصية ذاتيا 

هذه  .الذايت ديثوالنمذجة واملمارسة والتنبيه الذايت، والتعليم الذايت، والتسجيل الذايت، واملراقبة الذاتية، واحل

دراك الطفل املصاب باضطراب ضعف االنتباه املصحوب بفرط أاالسرتاتيجيات وغريها تعمل على زيادة وعى و 
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دراك االستجابات اليت تصدر عنه، جتاه املهام االكادميية إالنشاط احلركي مبا يصدر عنه من سلوكيات سلبية، و 

  ل ذلك يتم عن طريق ادارة الذات. واالجتماعية، وخمتلف االنشطة اليت يقوم ا وك

جرى نفس الباحث دراسة هدفت إىل معرفة اثر التدريب على املراقبة الذاتية يف رفع مستوي االنتباه لدى أكما 

طفال  78األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وقد ضمت عينة الدراسة 

السابع اساسي، ومت تقسيمهم عشوائيا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، وتراوحت من الصفوف الثالث واخلامس و 

  سنة  12سنوات و 08اعمارهم ما بني 

  وقد اعتربت درجام على مقياس مالحظة السلوك االنتباهي مؤشرا ملستوى االنتباه قبل تطبيق الربنامج التدرييب.

جلسة كل أسبوع، اما  16جلسة بواقع  72ملراقبة الذاتية ملدة تلقي افراد اموعة التجريبية تدريبا على أسلوب ا

افراد اموعة  الضابطة فلم يتلقوا أي تدريب. اظهرت النتائج فاعلية التدريب على املراقبة الذاتية يف رفع مستوى 

  ثره بعد توقف التدريب.االنتباه لدى افراد اموعة التجريبية، كما اظهر القياس التتبعي فاعلية الربنامج واستمرارية ا

 سلوكي تدرييب برنامج أثر معرفة إىل هدفت بدراسة  ) 2011البطاينة واخرون،  يف (أسامة 2006القرعان  وقام

 طلبة من أردنية عينة لدى الزائد بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف الضطراب األساسية األعراض معاجلة يف معريف

 .الزائد بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف اضطراب من يعانون والذين األساسي والسادس واخلامس الرابع الصف

 مت الزائد، بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف اضطراب من يعانون طالبا ( 100 ) الدراسة أفراد عدد بلغ وقد

 حيث طالبًا ، ( 50 ) عددها ضابطة وجمموعة طالباً، ( 50 ) عددها جتريبية جمموعة :جمموعتني إىل توزيعهم

 الذات، ومراقبة الذايت، التعليم :مها إسرتاتيجيتني استخدام تضمن الذي التدرييب الربنامج التجريبية اموعة تلقت

 ( 40 ) بواقع أسابيع عشرة مدة الربنامج تطبيق استغرق وقد العادي، برناجمها يف الضابطة اموعة استمرت بينما

 األبعاد على والضابطة اموعتني التجريبية بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل النتائج أشارت .تدريبية حصة

 التدرييب، الربنامج أن إىل يشري وهذا .التجريبية اموعة ولصاحل واملنزلية املدرسية بصورتيه للمقياس والكلية الفرعية

 الزائد. بالنشاط املصحوب االنتباه ضعف الضطراب األساسية األعراض خفض يف فعاالً  كان

فعالية  مدى هدفت إىل التحقق من واليت )23: 1998السمادرين سنة  وإبراهيم دبس سعيدل(ويف دراسة اخرى 

برنامج عالجي سلوكي معريف يف عالج اضطراب عجز االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى عينة من األطفال 

 15و 11) أطفال تراوحت أعمارهم ما بني 10املتخلفني عقليا القابلني للتعلم. وقد تكونت عينة الدراسة من (

أن يكون الطفل  لطفل غري مصاب بأية أمراض عضوية،أن يكون ا سنة وقد مت اختيار العينة وفق الشروط التالية

ليس لديه أي اضطرابات عصبية، أن ال يكون حتت تأثري أي عقاقري طبية ميكن أن تؤثر على نشاط الطفل وقدرته 
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ومت تقسيم أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية  .درجة 70و  60العقلية، أن ترتاوح نسب ذكاء أفراد العينة ما بني 

موعتني جتريبية وضابطة ومت التحقق من جتانس اموعتني يف العمر والذكاء واضطراب عجز االنتباه إىل جم

  املصحوب بالنشاط احلركي الزائد.

وقد مت تطبيق قائمة كونرز لتقدير سلوك الطفل ، وقائمة تقدير سلوك الطفل املأخوذ من الدليل التشخيصي 

بعد التحقق من صدقهما وثباما بعدة طرق. كما مت تطبيق   .(DSM - IV) اإلحصائي لالضطرابات العقلية

 جلسة تدريبية بواقع ثالث 18ت يف برنامج للتدريب على الضبط الذايت يعتمد على تقدمي التعليمات للذا

   .جلسات يف األسبوع وذلك على أفراد اموعة التجريبية

القياسات القبلية والبعدية وحتليل الفروق بينها توصال إىل النتائج وبعد االنتهاء من تطبيق الربنامج وحتليل بيانات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اضطراب عجز االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال  :التالية

دي للمجموعة املتخلفني عقليا القابلني للتعلم كما تقيسها قائميت تقدير سلوك الطفل بني القياسني القبلي والبع

التجريبية وذلك لصاحل القياس البعدي. توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة من 

األطفال املتخلفني عقليا القابلني للتعلم يف درجة اضطراب عجز االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد كما تقيسها 

  .طبيق الربنامج التدرييب لصاحل اموعة التجريبيةقائميت تقدير سلوك الطفل بعد االنتهاء من ت

عوىن معني شاهني عمر نافع العجارمة ( وميكن أن نذكر بعض إسرتاتيجيات العالج السلوكي املعريف كما حدده

 كما يلي: )2010

   تسهيل عملية التذكر:.1

  1984حسب نظرية معاجلة املعلومات النموذجية ذات الست مراحل كريك وجلفانت يف 

  اختيار احملتوى وحتديد اهداف ما ينبغي تذكره 

  حتديد املعلومات املتوقع تذكرها -

  تنظيم املعلومات اليت ينبغي تذكرها  -

  عرض املعلومات الواجب تذكرها -

  اختيار اسرتاتيجيات التسميع -

  .تعليم مراقبة الذات -
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باستخدام برناجما تدريبيا على  Kleinberg et al 2003كلينبريج واخرون  قاميف نفس السياق 

الكمبيوتر لتجهيز املعلومات بالذاكرة لدى أطفال لديهم فرط احلركة املصحوب بقصور يف االنتباه مع 

 12-7) طفال ترتاوح اعمارهم ما بني (50اضطرابات يف الوظائف املعرفية، تكونت عينة الدراسة من (

النشاط الزائد وعدم االنتباه لدى االطفال الذين تعرضوا سنة). توصلت النتائج إىل أن أعراض االندفاعية و 

  أشهر من التدريب خاصة يف جانب االنتباه.  3للربنامج أقل عما كانت عليه قبل التدريب واستمر ذلك بعد 

   تعديل السلوك المعرفي: - 2

  ساليب من بينها جند.  أوالذي يتكون من 

  سلوب المراقبة الذاتية:أ

سلوب بشكل كبري ملساعدة األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يستخدم هذه األ 

 والذين يواجهون صعوبة يف مواصلة تنفيذ مهمة ما داخل القسم، وبشكل خاص خالل وقت العمل املستقل. 

خطوات  ويقوم هذا األسلوب على التقييم الذايت والتسجيل الذايت للطفل ويتكون هذا االسلوب من ثالث

 هي:

توحي ثانية، واليت  45ثانية ومبعدل فرتات حوايل  90إىل  10ترتاوح بني  اصدار نغمة من مسجل صويت -

  للطفل مبراقبة الذات.

 اسرتاتيجية التساؤل الذايت اليت يستخدمها الطفل عند مراقبة لذاته.  -

 منبها ام ال.وسيلة يسجل عليها الطفل اجابته عن اسئلة التقييم الذايت من حيث كونه   -

 MIAKI etدراسة ميكي ووليام  أوهلا فعالية املراقبة الذاتية باهتمت  اليتسنشري اىل اهم البحوث  يأيت ويف ما

WILLIAM  1997  املصابني األطفال عندالذاتية  املراقبة هدفت هذه الدراسة إىل البحث عن فعاليةواليت 

 ثالثة الدراسة على عينة دوائي. اشتملت عالج على حيصلون االنتباه مع فرط يف النشاط احلركي ممن يف بقصور

سنة. حدد الباحثون منوذجا  11سنوات إىل  8ترتاوح أعمارهم ما بني  كانت واليت االبتدائية املرحلة أطفال من

الذي يساعد الطفل على و   )HALLMAN ,et el  )1993من املراقبة الذاتية الذي قام به هاملان واخرون 

ملدة  املعلم مع بالتواصل ثالثا االهتمام ثانيا االهتمام باملعلم الدروس وكيات أوهلا االهتمام بعناصرضبط ثالث سل

السلوكيات اليت مت االشارة اليها من قبل قد حتسنت بشكل   أنّ  إىل نتائج الدراسة أيام من التدريب. توصلت 10

   املهمة. كبري وذلك بعد تدريبهم على املراقبة الذاتية أثناء
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 واليت ):SHIMABAKURO, ET AL  ،1999 360دراسة شيمبكورو و اخرون ( ثانيا جند

التالميذ املصابني بفرط النشاط احلركي مع  لدى األكادميي األداء اثر املراقبة الذاتية املعرفية علىمعرفة  ت اىلهدف

وطفلني من  اخلامسة ابتدائي ذكور، طفل واحد من السنة أطفال ثالثة تكونت عينة الدراسة من قصور يف االنتباه.

أكادميية  جماالت السنة االوىل متوسط. مث تدريب التالميذ على املراقبة الذاتية املعرفية وذلك من خالل ثالث

 مهامهم، دقيقة إلكمال 15إىل  10مدة زمنية قدرها  للتالميذ أعطيت والتعبري الكتايب. القراءة واحلساب وهي:

ذا كانت عينة الدراسة توظف املراقبة الذاتية املعرفية بشكل جيد إالباحثون بإعداد جمموعة من االسئلة ملعرفة  مث قام

 إجيايب تأثري الذاتية املعرفية للمراقبة أن نتائج الدراسة بعد تدريبهم على ثالث جمالت املذكورة مسبقا ام ال. كشفت

 كذلكبينت   كما  بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه،األكادميي عند التالميذ املصابني التحصيل على

 للقراءة بالنسبة أما التعبري الكتايب بالنسبة لكل العينة، يف وخاصة التحصيل االكادميي من متزايدة مستويات ظهور

  .أقل بنسبة فيهما الذاتية املعرفية املراقبة أثرت فقد والرياضيات

 املراقبة على التدريب فاعلية بعنوان أثر كانت  اليت و 2005القزاقزة  حممد يونسأمحد  دراسةكما جند يف االخري 

 على التدريب أثر دراسة صابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه. حاول الباحثاملعند األطفال  الذاتية

تلميذا تراوحت اعمارهم ما بني  78باملقارنة مع اموعة الضابطة. تكونت عينة الدراسة من  التجريبية اموعة

 أفراد سنة، من السنة الثالثة ابتدائي والسنة اخلامسة االبتدائي والسنة االوىل متوسط. تلقى 12سنوات و 8

أسبوع، عكس  جلسة كل 16 جلسة بواقع 72ملدة  الذاتية املراقبة أسلوب على التجريبية التدريب اموعة

 التجريبية اموعة ما بني 0.05 احصائية عند  داللة ذات فروق نتائج الدراسة وجود الضابطة. أظهرت اموعة

.أما بالنسبة  0.00 كانت حيث التجريبية اموعة واملراقبة الذاتية ولصاحل االنتباه مستوى يف الضابطة واموعة

فالسنة الثالثة واخلامسة ابتدائي  االنتباه واملراقبة الذاتية، مستوى يف الفروق كانت فقد ثللمستويات الدراسية الثال

   وىل متوسط.اقل من السنة األ لديهم مستوي

   سلوب التعلم الذاتي:أ

  سلوب منطا اخر من اساليب تعديل السلوك املعريف وتشمل االجراءات التدريبية اخلطوات التالية:ويتمثل هذا األ 

يقوم املعلم بإداء املهمة وهو يتحدث إىل نفسه بصوت مسموع حيث يطرح على نفسه اسئلة حول  -

  املهمة ويوجه نفسه بتعليمات واضحة وجيري تقييما ذاتيا إلدائه. 

  يطلب املعلم من الطفل أن يقلد سلوكه ويتكلم مثله بصوت مسموع عما يفعله -
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  م نفسه ولكن بصوت هامسيقوم املعلم بأداء املهمة الثانية منمذجا تعلي -

  يقوم الطفل بنمذجة املعلم عمال وقوال هامسا.  -

 يقوم الطفل بإداء املهمة بصمت ايضا. -

  سلوب الوعي المعرفي: أ

: 2010ويقصد بالوعي املعريف أو ما وراء املعرفة لدى علماء النفس املعريف يف (عوىن معني شاهني واخرون ،

كري حول التفكري أو وعى الفرد حول تفكريه املنهجي حول ما يتعلمه ) مبعرفة حول املعرفة أو التف158- 159

وهي بعبارة اخرى القدرة على تسهيل حدوث التعلم مبراقبة العمليات الفكرية وتوجيهها بصفة القدرة على معرفة 

تيجيات ماال نعرفه وعلى ما نعرفه. ويتضمن الوعى املعريف عاملني اساسيني مها الوعى على املهارات واالسرتا

واملصادر االزمة ألداء مهمة معرفية بفاعلية والقدرة على استخدام اليات التنظيم الذايت كوضع خطة حلل املشكلة 

 .وتقييم النشاطات اجلارية حللها وتدفق النتائج ومعاجلة املصاعب

سموع عند إىل تدريب الطفل على نطق الكلمات بصوت منستنج من هذا االسلوب أّن سعي املعلم او املدرب 

قراءا، حيث يشتمل هذا االسلوب على سلسلة من اخلطوات اليت مت االشارة اليها واليت تعمل على الضبط 

  الشفهي للسلوك وذلك عن طريق حماكات الطفل ألداء املعلم ، وبعد ذلك يتم تدريبه على آدائه بشكل مستقل.

 سري:. العالج األ4.9

اليت لديها أطفال مصابني باالضطرابات السلوكية كاضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه  ةسر إن األ

، وإىل فقدان التوافق االجتماعي داخل االسرة . فإن التكيف االجتماعي  وغريها فإا تؤدي بأطفاهلم إىل عدم 

أو القائمني برعاية الطفل، واليت تتطلب سري يعمل على ادارة السلوكيات الفعالة من طرف الوالدين العالج األ

وكيفية  طفال إىل تفهم اوضاعهم، والتأقلم معها قدر املستطاعجمموعة من املعارف واالجتاهات االجيابية حنو األ

ىل تعديل البيئة املنزلية للطفل املصاب إكما يهدف العالج االسري .التعامل مع الظروف املختلفة لالضطراب

باه والنشاط الزائد، وإىل تدريب اآلباء على كيفية تعديل سلوك طفلهم املصاب. كما اشارة باضطراب ضعف االنت

) إىل أّن العالج االسري  يهدف اىل تنظيم ادوار االسرة فيما يتعلق حبالة الطفل، وتقومي 52: 2008(عفاشة، 

وتقومي العالقات االسرية مما قد النظام االسري يف ضوء احلالة، والتدعيم للدور الفردي لكل واحد داخل االسرة، 

يؤثر اجيابيا على حالة الطفل داخل االسرة. فان هذا العالج مفيد يف حالة وجود مشكالت انفصال او تفكك 

اسري، أو وجود بناء معريف مشوش، أو عالقات غري منسقة، فيعمل االختصاصي على اعادة التوازن االسري، 

  فل من الوقوع يف مشاكل الحقة.وتصحيح االخطاء املوجودة، ووقاية الط
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 بن مفيدةتوجد دراسات كثرية اهتمت بالعالج االسري ومن بني هذه الدراسات جند دراسة براكلى يف (

مع وزمالئه يف حماولة معرفة اثر تدريب الوالدين يف خفض  1990اليت قام ا سنة  )119: 2014حفيظ،

طفال املصابني فقاموا بإجراء دراسة على جمموعة من األ اعراض اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بفرط النشاط،

طفال ومت تقسيمهم  34ذا االضطراب، وفق معاير الدليل التشخيصي واالحصائي وتكونت عينة الدراسة من 

وىل تدريبا فردا، وتلقى اباء اموعة األ 15فردا، والثانية ضابطة وتضم  19وىل جتريبية وتضم إىل جمموعتني األ

الضطراب والصراع االسري واالساليب العالجية املناسبة كالتعزيز والثواب وتكلفة االستجابة واستخدام حول ا

احلرمان املؤقت، وكيفية التعامل مع مشكالت الفئة من االطفال، بينما مل يتلق اباء اموعة الضابطة هذا 

  التدريب.

وعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة، لصاحل افراد اوضحت نتائج الدراسة فروقا دالة بني متوسطات افراد ام

اموعة التجريبية يف كل من التوتر وتقدير الذات، اّال أا خلصت إىل إّن مدة تقدمي الربنامج اليت استمرت تسعة 

  جلسات فقط، مل تكن كافية.  

الوالدية  املفاهيم تأثري مدى على التعرف إىل هدفت اليت دراسته يف Vaughtفاق " أشار السياق نفسيف 

 اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه واليت من يعانون أم على التشخيص يف األطفال مع وتعاملهم

 على نؤكد املضطرب، لذا والسلوك اخلاطئة الوالدية املفاهيم بني إحصائيا دالة ارتباطية وجود عالمة على أسفرت

دافيس " من كل أكده ما وهذا هذا االضطراب،  وعالج تشخيص يف داج ومهم مؤثر عامل للوالدين أن

2004 Davis .  

ما  ) جند أم قارنوا139: 2013َممَادي،  شوقي( يف   Barkley et al" 1992ويف دراسة لباركلي وآخرون 

تراوحت مراهقا  61لدى املراهقني، وضمت عينة الدراسة  االنتباه اضطراب خفض يف أسرية برامج ثالثة بني

  سنة، ومت تقسيمهم اىل ثالث جمموعات: 18سنة و 12اعمارهم بني 

 مراهقا. 20اموعة األوىل: استخدم معها برنامج ادارة السلوك زضمت  -

 مراهقا. 21اموعة الثانية: استخدم معها برنامج حل املشكالت وضمت  -

 مراهقا. 20وضمت اموعة الثالثة: استخدم معها برنامج االرشاد االسري البنائي  -

اسبوعا، شارك فيها املراهقون واسرهم، كما واصلوا املشاركة 18اسبوعا و  12استمرت فرتة تطبيق الربنامج ما بني 

يف برنامج املتابعة بعد انتهاء تطبيق الربامج ملدة ثالثة اشهر، واظهرت النتائج فعالية الربامج الثالثة يف خفض 
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ي، والغضب املصاحب للصراع، وخفض االكتئاب العائلي، وكل هذا ادى إىل االتصال السليب، والصراع العائل

  خفض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط احلركة يف مجيع الربامج بنسب متفاوتة.

إىل  أدى مما العائلي واالكتئاب الصراع هلذا املصاحب والغضب العائلي، والصراع السليب، االتصال خفض

TDAH املراهقني عند.  

) إىل أهم االسرتاتيجيات العالجية االسرية، 53: 2008يف (عفاشة،  vander et paceاشار فاندر وبيس 

لدي اسر ذوي األطفال املصابني باضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه واليت وضعها ضمن اربع 

  حماور رئيسة وهي: 

 لهم.برامج املعلومات وهي توفر لآلباء احلقائق عن حالة طف -

 برامج عالجية نفسية ملساعدة االباء يف التعامل مع مشكالم ومشكالت اطفاهلم. -

 برامج تدريب االباء يف تطوير مهارات فعالة لتعلم طفلهم. -

برامج العمل الفردي مع الطفل من اجل الشروع يف اسرتاتيجيات االدارة الذاتية مثل( تنمية طريقة منظمة  -

ملهمات االخرى، وتنمية طريقة حل املشكالت يف املواقف االجتماعية، وتنمية إلجناز الواجبات املنزلية وا

 طريقة للتحكم يف حاالت القلق.

 األسري العالج ضمن تندرج عالجية كاسرتاتيجيات املستخدمة الفنيات اىل أهم تقدم سنشري ما خالل من

: 2014حفيظ، بن مفيدة(دراسة باضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه املذكور يف للمصابني

121 -122:( 

  :الوالدين انتباه قيمة تعزيز أو تعظيم

 يف يومي وقت وقضاء ومتابعته الطفل، مبالحظة االهتمام زيادة ضرورة على اآلباء إثارة خالل من ذلك ويتأتى

 بالنتائج ديده أو توبيخه أو عليه، الضغط أو إجهاده حماولة وعدم للطفل، ومبهجة سارة أنشطة يف االنغماس

  .سلوكه على املرتتبة

  :الطفل لدى الطاعة أو المطاوعة سلوك تعزيز

 سلوكه تعزيز عمية تؤثر مث ومن الطفل، عن تصدر اليت املرغوبة غري السلوكية األمناط أو األنشطة ختفيض يهدف

 على أو غري املرغوبة السلوكيات من التدرجيي التخلص يف وبينهم بينه الثقة من جسور وبناء للكبار الطفل مطاوعة

  .ختفيضه األقل



 االنتباه في قصور مع الحركي النشاط فرط اضطراب                الفصل األول:             

 

70 

 

  :والخسارة للكسب أسري نظام إيجاد

 أو املكسب على تقوم قواعد أو نظام وضع جيب سلبا أو إجيابا الطفل لسلوك املباشر التعزيز فكرة من انطالقا

 رمزية نقدية قيم على الطفل وخيسر الطفل، من تصدر اليت املرغوبة وغري املرغبة السلوكيات على اعتمدا اخلسارة

 املكسب قوائم مثل األمناط ذه قائمة عمل وميكن املرغوبة غري السلوكيات تكرار مع أو رصيده نقص مع

 .واخلسارة

 :باألوامر الطفل فيه يتقيد ال تلقائي حر وقت تخصيص

 فيها يعرب سلوكية مواقف يف الطفل وضع ويهدف إىل التعزيز، نطاق خارج أي تعزيزات أية بال يكون الوقت هذا

 اليت السلوكية األمناط مالحظة مع التعزيز، بأشكال املرتبطة باآلثار التقيد ودون وتلقائي حر بشكل ذاته عن

 املواقف يف املرغوبة السلوكيات يعمم أنّ  الطفل استطاع مدى أي وإىل املواقف هذه خالل الطفل عن تصدر

  .التعزيز نطاق خارج املختلفة

 :للسلوكيات أكبر مدة إتاحة أو شمول

 خالهلا، املرغوبة للسلوكيات وتعميمه الطفل تقدم ومتابعة السلوك، من أخرى ألمناط أكرب مدى إتاحة ميكن

 املرغوب. االجتاه يف السلوكيات من أكرب مدى الطفل يستوعب حىت وهكذا

  :التربوي . العالج5.9

نتطرق يف هذا االسلوب العالجي اخلاص باملصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه إىل العالج الرتبوي 

ألن للمدرسة الدور االساسي إذ فيها تندرج االدوار الرتبوية من املعلمني إىل املواد التعليمية وغريها. يف هذا العالج 

عليمية واليت ختدم املعلم وتساعده على ختطي املشكالت التعليمية سنحاول أّن نشري إىل أهم االسرتاتيجيات الت

  احلاصلة مع هؤالء التالميذ املوصوفون بفرط احلركة ونقص االنتباه. 

) إىل أّن 80: 2011يف ( حممد القاضي، 1999وهذا ما اشار اليه كل من السيد على سيد وفائقة حممد بدر

واقف التعليمية وكذا مصادر املعلومات، ألّن الطفل الذي يعاين من هذا هؤالء األطفال حيتاجون إىل التنوع يف امل

االضطراب سريع امللل، كما أنه حيتاج إىل بعض العناية واالهتمام خاصة يف حجرة الدراسة العادية مع اقرانه 

يعانيه  االسوياء. حيث ان تشتت انتباهه وضعف قدرته على االنصات وعدم قدرته على متابعة التعليمات، وما

من اندفاعية يف النشاط احلركي يؤثر بطريقة مباشرة على تلقيه للمعلومات ومدى فهمه هلا، هلذا جيب على املعلم 
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أّن حياول السيطرة على االعراض يف حجرة الدراسة العادية، من خالل  استخدام بعض االسرتاتيجيات الرتبوية 

  لوكه غري املرغوب يف موقف تعليمي يتسم باإلثارة والتشويق. اليت تعتمد على جذب انتباه الطفل والسيطرة على س

 من كل أكد إّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من صعوبات تعليمية، ولذا

العالج  أمهية على  2004وسحر اخلشمري   1999بدر  وفائقة علي والسيد  Phyllis 1998فيليس 

   :يلي ما يتطلب الرتبوي الذي

 السمعي والبصري االنتباه تشتت اليت اخلارجية واملؤثرات الضوضاء عن موقع بعيد ذات الدراسة حجرة تكون أنّ  -

 يف الطفل وأثاث سليم يريح والتهوية اإلضاءة جيدة الدراسة حجرة تكون أنّ .االضطراب ذا املصاب الطفل لدى

  .البدنية حركته وكثرة متلمله من مما يقلل جلوسه

 تشتيت إىل تؤدي اليت األشياء من وغريها القسم جدران على تعلق اليت اللوحات من الدراسة حجرة ختلو أنّ  -

  الطفل املصاب ذا االضطراب. لدى البصري االنتباه

 بتنوع ليقوم وخصائصه الطفل اضطراب لطبيعة متفهم معلم طريق عن فردية بطريقة الطفل هلذا التدريس يتم أنّ  -

  .وتشويقا إثارة أكثر التعليمية املواقف وجعل امللل الذي قد ينتج عنه تشتت االنتباه حدوث ملنع التعليمية املواقف

 يساعد اإلجيايب التفاعل بينما العدواين، السلوك يقابله ذلك ألنّ  الطفل نقد من أّن ال يكثر  املعلم جيب على -

 .التحصيل على ينعكس للذات مما إجيايب مفهوم تكوين على

النفسي، وطبيب االمراض العقلية  واألخصائي الرتبوي، واألخصائي املعلم، من عالجي عمل فريق تشكيل يتم -

 وأنّ  الطفل ملتابعة االضطراب هذا عالج وكيفية وأغراض وماهية طبيعية باملعلومات الالزمة عن لتزويد املعلم للطفل

 يف الطفل سلوك ملتابعة واإلرشادات باملعلومات إلمدادهم الطفل هذا اتصال دائم باألسرة على الفريق هذا يكون

 .املنزلية البيئة

إّن للمعلمني دورا هاما وبارز لنجاح التالميذ ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وذلك من خالل 

يجيات التدخل السلوكي تعديل البيئة التعليمة كما مت الذكر من قبل، وكذلك تعديل طرق التدريس و تطبيق اسرتات

املناسبة لعالج مشكالم التعليمية. ومن هذا املنطلق فإّن تأهيل املعلمني وتزويدهم باخلربات الالزمة يعدان من 

 ،ابراهيم صندقلي(العناصر اهلامة اليت تساهم وبشكل فعال يف جناح هؤالء األطفال يف املدرسة. كما اشارة 

  تيجيات اليت يستوجب على املعلمني اكتساا:إىل أهم االسرتا) 142-144:  2008
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 التدخل السلوكي:  . أ

تعترب هذه االسرتاتيجية من أهم االسرتاتيجيات املستخدمة يف عالج اطفال ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور 

يف االنتباه من أجل السيطرة على سلوكيام غري املناسبة، مما يؤدي بدوره إىل لتحسني أدائهم املدرسي االكادميي 

ة وعدم اتباع التعليمات. وميكن تلخيص العالج السلوكي يف فهم يتميزون بالعناد والتصرفات السلبية واحلركة الدائم

  أمرين مها 

 تدريب الوالدين على تعديل سلوك طفلهم املضطرب. -

 تزويد الطفل مبهارات فقدها بسبب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه. -

 عالج الوظائف التنفيذية:  . ب

كما مت االشارة من قبل فإن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من صعوبات 

تعليمية مرتبطة بالعمليات العقلية فهم غري قادرين على وضع اهداف حليام او وضع خطط ألعماهلم باإلضافة 

ا أن لديهم صعوبات يف الذاكرة إذ ال يتمكنون إىل عدم قدرم على االستجابة املعرفية السريعة والصحيحة. كم

من حفظ املعلومات واسرتجاعها ال حقا. هلذا كله فان عملية حتفيز الذاكرة والعمليات العقلية يكون هلا تأثٌري 

 فاعٌل يف تقدمي فرص التحسن والنجاح هلؤالء األطفال.

فيذية عند األطفال املصابني بفرط نالتالوظائف ب االهتماممدى فعالية   2014حفيظ  بن مفيدةكما تبني دراسة 

 االنتباه نقص باضطراب املصابني لألطفال عالجي برنامج ميمتصالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه اذ قامت ب

 التخطيط :الذايت التنظيم مهارات على املعتمدة معرفية امليتا العالجية للمقاربة وفقا احلركة، بفرط املصحوب

 مت االضطراب ذا املصاب الطفل يفتقدها اليت املهارات هذه املهام، إجناز وبعد وأثناء قبل والتقييم، واملراقبة

 بفرط املصحوب االنتباه نقص اضطراب عالج يف املصمم العالجي الربنامج جناح :التالية النتائج إىل التوصل

 احلركة، فرط االنتباه، يف نقص من الثالث أبعاده عالج جناح خالل من ، املعتمدة الدراسة حالة على احلركة

 املقاربة ،بفاعلية البحث حدود ضوء على إليها املتوصل النتائج هذه خالل من جنزم جيعلنا ما وهذا اندفاعية،

 عالج يف الذايت التنظيم مهارات على واملدربة ، املصمم العالجي الربنامج يف املوظفة معرفية امليتا العالجية

  .املتأخرة الطفولة مرحلة يف احلركة بفرط املصحوب االنتباه نقص اضطراب

 طريقة تشغيل االنتباه:  . ج

  يشمل التدريب يف عمليات االنتباه مستويني. 
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  وال: السعي بالطفل للبقاء يف مكانه لفرتة زمنية حمددة مع مساعدته على الرتكيز طيلة هذه الفرتة. أ

  تركيز انتباهه ونقله من نشاط إىل نشاط اخر مبربر.ثانيا: الدفع بالطفل من خالل التدريبات على 

من االساليب التدريبية على االنتباه لدينا متارين ختص االنتباه السمعي واخرى هلا عالقة باالنتباه البصري 

وتستخدم يف هذه االساليب ادوات تعليمية وجمسمات لألحرف واالرقام. كمثال على هذه التدريبات كأننا نطلب 

  ت اليت مسع فيها صوتا حلرف معني.أن يركز انتباهه على عدد املرامن الطفل 

  د. اسلوب التركيز البصري:  

تتم عملية تدريب الطفل املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه على الرتكيز البصري بني االهل 

  والطفل على الشكل التايل:

وذلك برتكيز البصر على الطفل وتركيز بصر الطفل على يتدرب االهل على كيفية اعطاء االوامر لألطفال  -

 من يعطيه االوامر.

اعطاء نوع واحد من التعليمات فقط يف كل مرة و جيب أّن تقدم هذه التعليمات بشكل مباشر مثال  -

"ضع الكتاب فوق الطاولة اآلن" بدال من تقدمي العبارة على شكل سؤال: " ممكن أّن تضع الكتاب على 

 الطاولة؟".

 استخدام نربة صوت هادئى عند اعطاء االوامر أو التعليمات مع الغاء املشتتات من حول الطفل.  -

 ثانية بعد اعطاء االوامر أو التعليمات حىت ولو كان غري مهتم. 30اىل 20النظر إىل الطفل حواىل  -

 االمر.ثانية واهلدف من هذا هو اعالم الطفل جبدية  30عدم تكرار التعليمات حىت تنتهي فرتة  -

تدريب األهل واملتعاطني مع الطفل املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه على حتاشي  -

 نظرات الغضب اثناء النظر للطفل واستبداهلا بنظرات جادة.

  ه. االشراف والمتابعة الفردية: 

مهارات هو غري قادر على إّن عملية االشراف والتعليم املوجه اخلاص بالطفل املضطرب قد يساعده على اكتساب 

اكتساا. ولكن ما جيب لفت النظر إليه أّن هذا االشراف املوجه واملتابعة الفردية سيؤديان إىل حتسني  قدرات 

  الطفل االكادميية وليس عالج الطفل من مشكالته التعليمية. 

ث يقوم التالميذ بتدريس ومن بني االساليب العالجية يف هذا اال هو اسلوب بتدريس عن طريق االقران حي

  %50موضوع جديد اىل بعضهم البعض حتت اشراف املعلم طبعا. وقد اشارت الدراسات الرتبوية العالجية أن 
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من األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه قد اظهروا حتسنا يف املستوي 

  عرب االقران مقارنة مع طريقة التعليم التقليدي. الدراسي عن طريق استخدامهم اسلوب التعليم

العالجية الرتبوية من بني هذه الدراسة جند،  الربامج بفعالية تقر اليت الدراسات من اشارت العديد الصدد هذا ويف

 دف ميدانية واليت قامت بدراسة) 116: 2014،حفيظ بن مفيدةيف ((  2006 ساعد وصباح دراسة سايح

.فإشارت  اجلزائرية املدارس يف ا التكفل ،وطبيعة االبتدائية املرحلة يف فرط النشاط احلركي مشكلة واقع وصف إىل

 املدارس تالميذ بني االضطراب هذا نسبة انتشار مقارنة مع  ضعيفة الفئة ذه التكفل نسبة أن نتائج الدراسة

 اهتماما الرتبوي اجلزائري تويل النظام يف تشريعية نصوص أي توجد ال املقابل ويف % 88.75 بنسبة االبتدائية

 هي اليت للمعلمني الشخصية املبادرات إال الشرحية، ذه للتكفل خمططة برامج أي توجد ال أنه أي للمشكلة،

   املشكلة. هذه ملواجهة الرتبوية املؤسسات داخل مرتفعة

الذين  لألطفال التعليمية الصعوبات أن دراستها يف واليت تؤكد )5- 2007:4اخلشمري، كما اشارة دراسة (سحر

 والكتابة بالقراءة مرتبطة رئيسة جوانب على ترتكز ، فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من

مشكالت  مثل منائية صعوبات . كما أم يظهرون الرياضيات مادة يف مشكالت مع  القرائي واالستيعاب والفهم

  األهداف. وحتديد الوقت الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي وتقديرالذاكرة بأنواعها خاصة  يف 

االطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور  نّ أنستنتج من خالل هذا العرض الوجيز حول العالج الرتبوي 

 وضعف يف الفهم، القرائي، االستيعاب الكتابة، القراءة، خمتلفة مثل أكادميية اضطرابات من يف االنتباه يعانون

والذاكرة، وكذا صعوبات يف الوظائف الدهنية اليت  االنتباه مشكالت يف املتمثلة النمائية ،والصعوبات الرياضيات

املعريف  والسلوكي واملراقبة الذاتية والتعديل الذايت عريفتؤثر بدورها على االستيعاب االكادميي كالتخطيط والكف امل

 التلميذ معلم إقحام ضرورة يف هذا النوع من العالج إىل كما نستخلص ضمنيا غريها. و  والسلوكي واملرونة الذهنية

 من واحد املعلم لكون العالجي الرتبوي، للربنامج منفذ كعضو املصاب بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

 اليت األطراف من وواحد وآثاره،احلركي مع قصور يف االنتباه   فرط النشاط من أعراض ذوي تعاين اليت األطراف

  .العالج تقدمي أثناء الوالدين مع إدراجها وجب لذا عدمه أو بوعيها الطفل على إجيابا أو سلبا تؤثر

  . العالج عن طريق برامج الغذاء:6.9

يوجد عالقة بني أداء املخ لوظيفته وبني التغذية، وعالقة اخرى بني ) على أنه 331 :2011مرمي سليم، ذكرت (

اداء املخ لوظيفته وردود الفعل الناشئة عن احلساسية. ومن الناحية العيادية يبدو أّن هذه العالقات حقيقية بالنسبة 
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ا تؤكد الدراسات الضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مثلها مثل االضطرابات املخية االخرى. كم

بأّن نقص العناصر الغذائية يؤدي إىل امراض كثرية كلني العظام يف حاالت عدم تنوع العناصر الغذائية وافتقارها 

  إىل العناصر االساسية، كما أّن األطفال الذين اكتسبوا اجتاهات سلبية حنو الوان الطعام املختلفة يتعرضون هلا. 

ضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد على وجود عالقة اجيابية بني احلساسية يعتمد التدخل الغذائي يف عالج ا

للتغذية واإلصابة ذا االضطراب، فتناول الطفل لكميات كبرية من األطعمة اجلاهزة أو اخلضروات والفواكه امللوثة 

الشأن جيب استبعاد هذه  باملبيدات واالطعمة احملتوية على الوان أو مذاقات صناعية تزيد من االضطراب، ويف هذا

املواد الغذائية الضارة على األطفال بصفة عامة وخاصة االطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف 

االنتباه. كما أشارت العديد من الدراسات إىل ارتباط التغذية باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد واليت 

) إىل عدة أشياء منها: الصبغات 70: 2016ليها يف (بن مصطفى، واملشار ا 2007حددا سحر اخلشرمي يف

املضافة إىل األطعمة والتعرض للتلوث البيئي، والكافيني املوجود يف الشيكوالتة، والقهوة واملشروبات الغازية، وبعض 

تناول أبنائهم العصائر املسكرة، واأللوان الصناعية يف األطعمة والعصائر، لذلك من الضروري أن يتجنب الوالدين 

ملثل هذه األشياء مع الرتكيز على الوجبات الغذائية املتكاملة واملتوازنة اليت يتم اعدادها يف املنزل. كما قدم ناومى 

قائمة  ) 78: 2011القاضي خالد سعد سيد حممد على، يف(  Noami et richard 1988وريشاد يف 

تساعدهم على خفض نشاطهم املفرط زائد النشاط، حىت  لبعض االطعمة اليت جيب أن تستبعد من غذاء األطفال

الوصول إىل املستوى املقبول من النشاط، ومن هذه االطعمة العصائر املضاف اليها الوان صناعية، أنواع اجلنب و 

  املضاف اليها الوان صناعية، السمن ، االيس كرمي، واجلاتوهات، واحللى.

  خالصة عامة للفصل:

مت التطرق يف هذا الفصل إىل اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه متبوع بالتطور التارخيي هلذا  

االضطراب، فنسبة انتشاره مع اسباب ظهوره مث تطرقنا إىل اعراض هذا االضطراب وتشخيصيه ومن مث تفريقه مع 

  عرضنا كيفية عالج هذا اضطراب. االضطرابات األخرى ، وعرضنا االضطرابات املصاحبة، ويف األخري
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  تمهيد:

مفهوم ما وراء املعرفة من بني أهم املفاهيم اجلديدة يف علم نفس املعريف، فمنذ اية القرن العشرين سجل هذا  يعد

تأثريات على الطفل من الناحية املعرفية املفهوم اهتماما كبريا من طرف الباحثني النفسانيني والرتبويني ملا له من 

أساسيا لنجاح األطفال من الناحية التعليمية سواء  هذا املفهوم مصدرا والسلوكية والعالئقية واالجتماعية. يشكل

حبوث  أربعةسيتم يف هذا الفصل التعرض إىل  أكثر على ما وراء املعرفة التعرف من أجلفيف املدرسة أو خارجها. 

هم أل سنشري فيه إىل تعريف ومنو وأمهية ما وراء املعرفة أما املبحث الثاين سنتطرق فيه إىل فاملبحث األو 

التعاريف اليت عرفت هذا  ىل  خمتلفإفسيتم االشارة االسرتاتيجيات املا وراء املعرفية أوهلا التعديل الذايت املعريف، 

 راب فرط انشاط احلركي مع قصور يف االنتباه علىاألخري مث اإلشارة إىل مكوناته مع ذكر االثار اليت يرتكه اضط

التعديل الذايت املعريف. أما املبحث الثالث سنتطرق فيه إىل التعديل الذايت السلوكي فسنشري إىل أهم  نشاط

 اإلشارة إىل مراحل منه عند الطفل مث معرفة االثار السلبية مثالتعاريف اليت عرفت هذا األخري مث ذكر مكوناته ومن 

التعديل الذايت السلوكي اما بالنسبة  نشاط  يرتكه اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه علىاليت

للمبحث االخري سنتطرق فيه إىل الكف املعريف والسلوكي وسنذكر أهم التعاريف اليت أهتمت ذا االخري مث 

ريات السلبية اليت يرتكها اضطراب فرط النشاط اإلشارة إىل مراحل منوه مع ذكر أهم الدراسة اليت اشارت إىل التأث

  احلركي مع قصور يف االنتباه على الكف السلوكي واملعريف.

  :المعرفة وراء تعريف ما .1

 املعرفية النظرية املكونات من واحدا Metacognitionاملعرفة  وراء ما ) أنّ 400: 1996الزيات،  (اشار 

 السبعينات بداية يف Flavellفالفل  يد على املفهوم هذا ظهراملعاصر. حيث  املعريف النفس يف علم املهمة

 النظري املستويني على اهتماما ملموسا الرتبوي وقد لقي وحىت املعريف النفس علم جمال يف جديدا ابعد ليضيف

 التعقيد هلذا مالحظتنا تبدأ حيث وتركيبا تعقيدا النفس علم معاين أشد والتطبيقي. يعترب هذا املفهوم من بني من

يضا مبا وراء أيطلق عليها  معرفة أخرى وأحيانا ومعرفية ميتا جزئني من يتكون إذ أنه للمصطلح اللغوي الرتكيب من

  .املعرفة

املثال،  سبيل على حيمل، ما يشمل، ما فوق ما وراء، ما تعين فإا يوناين أصل ذات ككلمة  META ميتا أما - 

métaphysique وأعم. أعلى مستوى لىع تشري كذلك واليت .النفس وراء ما النفس، متجاوز  
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 Connaissance de laاملعرفة"  معرفة" ـــب يوحي االشتقاق علم يف االشتقاقي "معرفية ميتا" مدلول أما - 

cognition   منها مرتادفات بعدة وقد أطلق على هذا املصطلح .باملعرفة املعرفة إىل تشري امليتامعرفية إنّ ف فبالتايل 

حول  التفكري التفكري، يف التفكري اإلدراك، وراء ما معرفية، امليتا املعرفة، بعد فوق املعريف، ما ما املعرفة، وراء ما

  .التفكري حول املعرفة والتعلم يف أيضا يف مواضيع اخري بالتفكري عليها ويطلق .اخلفية املعرفة التفكري،

هذه التعاريف بتسلسلها  سنحاول فيما يأيت عرض خمتلفو يوجد عدة تعاريف حول موضوع ما وراء املعرفة 

 استخدموا إذ يعترب من بني األوئل الذين 1976سنة   Flavellبدأ ببدء نشري إىل تعريف فالفل  التارخيي

املعريف كما مت اإلشارة إليه من قبل. يعرفه هذا  النفس علم جمال يف Métacognitionاملعرفة  ما وراء مصطلح

نه تفكري الفرد عما يعرفه، و تفكريه عما يفعله حاليا، وتفكريه كذلك عن حالته املعرفية والوجدانية االخري على أ

  املستقبلية. 

حيث  "اهلليكوبرت بطائرة اهلواء يف التحليق " أي hélicoptèreاملفهوم بــ  هذا على تشبيها Flavellولقد أطلق 

واالرتقاء باملعرفة إىل مستوى   conceptuel terrainاملفاهيم املعرفية  حقول مبالحظة العملية الفرد ذه يتمكن

تواجهه من أجل تعديلها وهذا ما ميكن  اليت املعرفية العمليات يساعده على الوصول إىل معوقات الذى من الفهم

   .بالتعديل الذايت املعريف أّن نسميه

على أا يف موضع اخر  ما وراء املعرفة  )43: 2012بشري، أبو عاطف (أمساءيف   Fllavel فالفلعرف كما 

بنشاط، كما ملح الباحث أّن ما وراء املعرفة تتكون من  وإدارا ضبطها على قدرتهمع  املعرفية بعملياته الفرد وعي

ما هو نفسي شعوري وغري شعوري كاالنفعاالت والدوافع وغريها ومن ما هو معريف كالعمليات املعرفية مثل 

  التخطيط التقومي الذايت وغريها. 

 هي املعرفية ءما ورا إىل أنّ ) 42السابق:( املرجع  Dewey وديوي ، Jamesجيمس   من كل يف حني أشار

 Blakeyعبارة عن تأمل ذايت شعوري يقوم به الفرد خالل عمليات التفكري. وعرفه كذلك كل من  بلكي 

أّن التفكري املا وراء املعريف هو ذلك التفكري الذي يقوم به الفرد لتحديد ما يعرفه وما ال يعرفه   Spenceوسبنسي 

  ل كهيأة تنفيذية للتفكري.من أجل إدارة التفكري، أي ما وراء املعرفة تعم
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 )أّن ما وراء املعرفة هو وعي15: 2007يف (العلوان  Witson 1983وويتسون  Parise باريس يرى بينما

 السلوكية ملا املراقبة الذاتية يف الوعي هذا مث استخدام حمددة، مهمات عدة ما أو ملهمة عند إجنازه الفرد بتفكريه

  يفعله. 

بكيف  مبعرفته أي اهتمامه الفرد إهتمام هو املعرفة وراء ما نّ ) أPerkins  1992 :102بريكنز  يذكر( كما

  ا.  املعرفية مع الوعى العمليات عمل بكيفية املعرفة هي املعرفة وراء ما وكيف يتعلم، ألن يفكر

 ذايت شعوري فحص  بأا املعرفة وراء ) أّن ماO'neil & Abedi  1996  :236وٕابيدى  (أونيل عرف

   الضرورة. عند خمتلفة لالسرتاتيجيات مع تطبيق وهو اختيار ال، أم حتقق هدفه كان ودوري يقوم به الفرد ليدرك إذا

 وأساليب الذهنية بالنشاطات والعمليات املعرفة أا املعرفة وراء ما )400: 1996  ،فتحي الزيات( كما عرف

 النص يف املتوفر املعىن على القراءة للحصول وبعد وأثناء قبل التلميذ يستخدمها اليت الذايت والتحكم التعلم

  املقروء.

 تفكريهم وقدرم يف املتعلمني تفكري تعىن املعرفة ما وراء ) أنّ 339: 1998عبداحلميد  (جابروهذا ما أكده 

 نص لفهم اسرتاتيجية فضلي بأن قرارا الفرد يتخذ كأن مناسب، على حنو معينة تعلم اسرتاتيجيات استخدام على

 وتنظيم مراقبة على الفرد قدرة" ابأ الباحث ذلك يوجز مث ببعضها، وربطها ألفكراه الرئيسية ملخص وضعك معني

  ."تفكريه عمليات

 العليا اليت التفكري عمليات إىل تشري املعرفة ما وراء ) أّن مفهوم427:  1999كما يرى (فتحي جروان سنة 

 القيام أثناء ولغريه لذاته وعى على فتبقييه القرار عند الفرد، اختاذ أو املشكلة حل نشاطات وادارة توجيه يف تتحكم

 طريق عن التفكري حول التفكري أو الذات مع احلديث من نوع وهو املعلومات، معاجلة تتطلب اليت باملهمات

  خطة ما وتقييمها فيما بعد. وتنفيذ ومراقبة لألداء التخطيط

تشري  اإلنسانية املعرفة كانت فإذا "املعرفة حول املعرفة" هي املعرفة وراء أّن ما )Zachary ،2000 :92 يشري(

 املعلوماتية معاجلة وإىل عملية الداخلية إىل املعرفة تشري املعرفة وراء ما فإنّ  لديه املتوفرة واملعلومات البيانات إىل

  . الداخلية عملياته يف يفكر الفرد وكيف يتحكم كيف إىل تشري املعرفة وراء فما الداخلية،

 نعرف ما نعرف أنّ  على القدرة هي املعرفة وراء ما أنّ  )43: 2012بشري، أبو عاطف (أمساء يف كوستا  ويشري

  بشرية فريدة من نوعها.  مسة وهي نعرف ال وما
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ه الفرد لنفسخلاص مبعين اخر معرفة ا تفكريه يف الفرد اشار فيشار أّن ما وراء املعرفة هو تفكري 2005يف سنة 

 املعريف وحتصيله تعلمه لتحسني عمله الفرد يستطيع ما وحتديد تعلمه وما يعرفه ما حتديد سبيل املثال اي على

 ملا والتخطيط عناصر املشكالت وحتديد باملشكالت واإلحساس اإلدراك مهارات مثل املعرفة وراء ما وتتضمن

 املشكالت. حل أو نشاط اخلاص تفكريه نتائج وتقيم ومراقبة الذاتية لتقدمه املشكالت حلل يفعله الفرد

 وتعلمه، والقدرة بتفكريه الفرد هو وعي )Mcmurray 2005 :17 املعرفة بالنسبة إىل(  وراء ما مفهوم إنّ 

 لديه القدرة تزيد املعرفة وراء القدرات املا  يف حتكم لديه فالفرد الذي التعلم. عملية وتقومي، وتنظيم التحكم، على

األكادميي اجليد ومن الناحية النفسية يكون لديه تقدير ذات جيد ويكون لديه وعي كايف  والتحصيل التعلم على

  الذات.  عن مفهوم الذات واحرتام

هو  Métacognitionما وراء املعرفة  مفهوم أنّ  )330: 2006حممد، درار وانصاف(شار كال من أيف حني 

 املستويني على ملموساً  اهتماماً  ولقي املعاصر، املعريف النفس علم املهمة يف املعرفية النظرية التكوينات من واحد

يف  الذكي السلوك مكونات أهم من تعد معقدة عقلية مهارات هو املعريف وراء املا فالتفكري والتطبيقي. النظري

 السيطرة مبهمة وتقوم واخلربة اليت يكتسبها من احمليط، السن يف التقدم وتنمو عند الطفل مع املعلومات معاجلة

مواجه  يف بفاعلية للفرد املعرفية القدرات باستخدام املشكلة حلل املوجه العاملة نشاطات التفكري مجيع على

  التفكري.  متطلبات

- 132: 2014،حفيظ بن مفيدة(واملشار اليهما يف  Costa & kallick  2005كاليك،  و كوستا ويعرف

 نعرف ال وما نعرف ما معرفة على مقدرتنا عن ويعرب التفكري، حول التفكري بأنه املعريف وراء ما التفكري) 133

 حنن الذي املوقف ملواجهة الالزمة املعلومات إنتاج أجل من السرتاتيجية التخطيط على مقدرتنا أيضا ويشمل

 املكونات من تعترب املشكالت حل عملية أثناء يف املستخدمة واالسرتاتيجيات باخلطوات الوعي أنّ  كما بصدده،

 هلذا مكمل عنصر إجنازه مت فيما والتأمل التقييم عملية أنّ  كذلك  الباحثان ويرى املعريف، وراء للتفكري املا الرئيسة

 بالظهور تبدأ واليت املعريف وراء املا التفكري لعملية ضرورية والزمة الداخلية اللغة أنّ ان ويؤكد  ،التفكري من النوع

 أما .تقريبا عشر احلادية سن يف ويزدهر املعريف وراء ما التفكري يتشكل ذلك ورغم اخلامسة، سن يف األطفال لدى

 معاجلة يف الذكي السلوك مكونات أهم من تعد معقدة عقلية مهارات أا علىفريي  )121: 2012جروان (

 املوجهة العاملة التفكري نشاطات مجيع على السيطرة مبهمة وتقوم واخلربة، العمر يف التقدم مع وتنمو املعلومات،

  بفاعلية. للفرد املعرفية املوارد أو القدرات واستخدام املشكلة، حلل
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ذاته املعرفية  تنمية الفرد على تساعد اليت اإلنسانية القدرات قدرة من اأاملعرفة على  وراء كما ميكننا تعريف ما

،  وجديدةخمتلفة  معارف ومواقف على ممارستها همكنلت الطفلكتسبها يا عبارة عن خربة أكما ،علمه يتا مبعيه و و 

  العمليات املعرفية.  عمل ومراقبة إدراك اخلربات املعرفية عند الطفل من اجل زيادة إىل قدرة تؤدي كما اا

 يفكر فيما التفكري أو اليت يقوم ا الفرد عن املعرفة الباطنية ا تلك التأمالتأنعرفها كذلك على  وميكن لنا أنّ 

 يف مبا ذاا اخلربة ويتفحص العقل يالحظ التأملي هذا الوعى ، وىف يفهمه ال ما على فهم يفكر وقدرته وكيف

  االنفعالية.  اخلربة ذلك

   :نمو وتطور ما وراء المعرفة .2

أي يكون  ،التمدرسا وراء املعرفة عند الطفل يظهر قبل سن امل وتطور احلس منو أنّ  احلديثة إىل تشري الدراسات

 نايفهذا م، و املا وراء املعريفالتفكري  اجليد من ىالطفل مهارة ذهنية ما وراء معرفية ولكن ال تصل إىل مستو  ىلد

ظهور احلس املا وراء املعرفية عند الطفل يظهر يف مرحلة سن  للعديد من الدراسات القدمية اليت تشري إىل أنّ 

 مثايناألطفال قبل  أنّ   Markman ماركمان  ةالباحث ةشار أ 1977 ففي سنة سنوات. ستالتمدرس أي بعد 

يف بعض االسرتاتيجيات املا وراء املعرفية مثل التعديل الذايت املعريف واملراقبة الذاتية مع عدم  اسنوات يظهرون ضعف

 قدرم على تقومي امكانيام املعرفية. وذلك لعدم اكتمال منوهم املا وراء معريف بشكل دقيق ما جيعلهم يعطون

  املعرفية يف هذا السن. قدرام عن واقعية غري تقديرات

 سنوات ثالث يف األطفال أنّ  إىل) 84: 2014،حفيظ بن مفيدة(يف   Flavell فالفلشار أ 1999يف سنة و 

الذي من شأنه  التفكري ادراك يستطيعون مأ حيث وعن اآلخرين، أنفسهم الوعي املعريف عن بعض يكتسبون

 بعض استخدامهم خالل من تظهر اليت اخلاصة معرفتهم إىل باإلشارة ونأويبد إدراكه، املطلوب اهلدف يصلهم إىل

   ن ويكون له امكانية تربير بعض االشياء.أظو  أعتقد :مثل االقوال

أّن األطفال عندما يبلغون األربع ) 142-141(املرجع السابق :  Furrowو فروو  Moore مورو شارأكما 

 بني االختالف بفهم ونأويبد يعتقد، يعرف،" مثل اكتساب بعض املفاهيم املا وراء املعرفية  يف ونأسنوات يبد

  للوعي املعريف. السريع النمو فرتة تكون أيضا االوىل السنوات يعتقد أّن.." ويف هذه فالن" و"...أنّ  فالن يعرف"

أّن الطفل يصل إىل  2005سنة  Nelsonولنيلسون    Williamson من ويليامسون شار كلأيف حني 

ث أن يف هذه املرحلة ميتلك معرفة عالية حيسنة  11و  10االستخدام األمثل للتفكري املا وراء معريف يف سن 

 املفردات إثراء إىل بدورها تؤدي املعرفة اجليد اليت وراء واملا املعرفية االسرتاتيجيات الستخدام وامكانية متزايدة
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القرائي  الفهم كما يتحسن   أثناء القراءة والتلخيص األسئلة صياغة خالل من العقلي مثال همالف واتساع اللغوية،

  لديه.

سنة تتكون  16سنوات إىل غاية  5أّن األطفال من ) 71: 2004رضوان،  وليد الفرماوي ، محدياشار (

أّن االداء املا وراء معريف مرتبط بالعمر العقلي لديهم االسرتاتيجيات املا وراء معرفية ولكن بنسب خمتلفة كما بني 

والعمر الزمين ومع مقدار اخلربات اليت يكتسبها الطفل يف حياتيه اليومية، إذ كلما زادة هذه العوامل زاد التفكري املا 

  .  وراء املعريف أداء. كما أّن للمناخ التعليمي دور بليغ يف اكتساب الطفل التفكري املا وراء معريف اجليد

 اكتساب يساعدهم ذلك يف منو عقلي جيد  ملديه نأّن األطفال الذي من الدراسات السابقة ميكن لنا أّن نستنتج

تعترب املرحلة االبتدائية كما  .الثالثة سن من ابتداءوذلك   اآلخرين عن ام وتفريقهابذ املعريف املا وراء بعض الوعي

 جدا مرحلة مهمة فهيوراء معريف،  يكتسب فيها الطفل التفكري املا من عمر الطفل من أهم املراحل العمرية اليت

 املمزوجة املعرفة وراء املا مرتفع من التفكري مستوى باستخدام فيها الطفل يبدأإذ احلس املا وراء معريف  باكتسا  يف

والتعديل الذايت املعريف، نه يكون بعض االسرتاتيجيات املا وراء معرفية كالكف املعريف أ، كما نوعا ما املنطقية بقدر

 وأقر وأقدر، وأشك، وأتوقع، ذلك، على وأدلل استنتج، مثل استخدام الطفل مفاهيم خالل من ذلك فيظهر

 فتمتاز االبتدائية  للمرحلة األخرية السنوات سن مع املتزامنة املتأخرة الطفولة ملرحلة ما. أما بالنسبة شيء بصحة

 عاملني بفضل ،املمزوج بالتفكري املنطقي املا وراء املعرفية لالسرتاتيجيات ومتنامي متزايد وتوظيف مبستوى أعظم

  .واخلربة النضج مهاني أساسي

 :المعرفة وراء دراسة ما أهمية .3

 معاجلة تعمل على إذ ااالذكي عند الفرد  السلوك مكونات من ااملعريف أمهية كبرية ألا تعترب مكون ملا وراء

 العاملة التفكري نشاطات مجيع على السيطرة مبهمة فتقوم واخلربة، العمر يف التقدم معالفرد املعلومات، فتنمو عند 

 اإلنسانية القدرات من مهم جزء املعرفة ما وراء أنّ ) Imel  ،2002 :39املشكالت. اشارة( حلل واملوجهة

 إىل تؤدي اليت القدرات من قدرة أا على املعرفة ما وراء إىل النظر ميكن أنه أي ، اخلربة لديه تنمية على املساعدة

   تعلمه. عمليات ومراقبة إدراك على الفرد قدرة إىل املعرفة كما تشري ما وراء خربات الفرد، زيادة

 من الفرد متكن حيث التفكري مستويات هي أعلى ةاملعرفي أّن ما وراء) 2004:207كما اشار (العتوم وعدنان 

 الذي التفكري أشكال من شكال يعد كما مستمرة بصورة لتفكريه والتقومي واملراقبة، ، التخطيط عملية ممارسة

  يف التفكري. التفكري أي لتفكريه، استخدامه وكيفية لذاته الفرد مبراقبة يتعلق
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مهية يف هذه األمن خالل هذا العرض لبعض الباحثني الذين اشاروا إىل أمهية ما وراء املعرفة فنالحظ أم حصروا 

  الفرد ملعاجلة املعلومات وذلك باستخدامه وظائف ذهنية ما.    اتلك العملية اليت يستخدمه

مسلمات الكتساب املعرفة املا وراء  إذ يوجد ثالث ةيف اكتساب معارف جديد ةكما أّن ملا وراء املعرفة أمهية كبري 

 يتم جاهزة، ثانيا توظيف هذه املعرفية حيث ناستعا أو هااستالم جمرد ليسمعرفية، أوهلا جيب بناء هذه املعرفة  و 

الفرد بالعمليات املا وراء املعرفية والتحكم  يعيجديدة، ثالثا جيب أّن  معارف بناء يف السابقة املعرفة استخدام

وراء  املا الفرد للوظائف استخدام أنّ  ) علىGunstone  ،1993 :18فيها. يف نفس السياق أكد (جونستون 

 هذا يف التحكم على قدرته ويزيد من يتعلمه، الذى الشيء يف التفكري على قدرته تنمية إىل تؤدى أنّ  ميكن املعرفة

  يلى: ما حتقيق يف يساهم ألنه التعلم،

 .معني موقف يف يتعلمه الفرد مبا وعى زيادة خالل من وذلك باملهمة الوعى �

 .األمثل النحو على تعلمه بكيفية املتعلم وعى زيادة ينتج عنهاباالسرتاتيجية املا وراء املعرفية الذي  الوعى �

  التعلم.  عملية متت مدى أي إىل ويعىن  باألداء الوعى �

 ما كيف ننمي دراسة إىل السعي جيب لذا الناجح التعليم كبرية يف أمهية املعرفة وراء ملاكما بني نفس الباحث أن 

 املهمة واجناز بتحقيق تم املعرفية اليت العمليات تطبيق إىل يصلوا أنّ  على مومساعد التالميذ لدى املعرفة وراء

 حشواملعرفة. عوض  وراء ما على السيطرة خالل من أفضل بشكل املعلومات وجتهيز وانتباه، وتذكر، فهم، من

ناهيك  النشاطات العقليةتعبأ فيه املعلومات عن طريق احلفظ، وبالتايل الغاء  امبعلومات مما جيعلهم خمزان أذهام

 يقدمها اليت احلقائق بعض ونوحيفظ ونيتعلم التالميذ من كثريًا جيعل وهذا ماتجددة املكررة وغري املعلومات املعن 

 مأل املدرسة، تركه بعد خصوصا متوقع غري هو ما مع التعامل ونيستطيع ال ميف املدرسة، ولكنه املعلم هلم

 التفكري أسلوب على التعليم ميساعده أنّ  املفرتض من كان بينما املعلومة على احلصول يف الغري على واتعود

 يسمى مبا ما هو معينة وهذا مبعرفة مرتبطة غري املهارات كسب على والقدرة الذايت وتعلم وظائف تنفيذية ذهنية،

املعرفة. من خالل هذا املنطلق تظهر أمهية مساعدة الطفل على الوصول به إىل التفكري الذايت والقدرة على  وراء

خمتلفة وعلى مواقف معرفية ال تتشابه  معارف على ممارستها ميكن إكتساب مهارات غري مرتبطة مبعرفة معينة واليت

  املا وراء املعرفية.  وىل وهذا ما نسميه باالسرتاتيجياتمع املواقف املعرفية األ

 وراء وما الناجح، والتعلم التعليم متطلبات وأحد ضروريا أمرا يعد املعرفة وراء التفكري املا  أنّ  تقدم مما ويتضح

 اليت وباخلربة بتعلمهم وعيهم زيادة على التالميذ تساعد اليت اإلنسانية القدرات من مهمة قدرة هي املعرفة

  .التلميذ خربة تنمية على تساعد مث ومن يكتسبوها،
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فراد عند األ ةمهية كبري أأّن ملا وراء املعرفة ) 45: 2012بشري، أبو عاطف (أمساء 2000 كوستا سنة  ويرى

 يف خيطر ما يصف أن له ميكن بذلك فأنه ،أعلى تفكريه بصورة إدراك الفرد على استطاعة مهية يفوتظهر هذه األ

 يضع وأنّ  املشكلة، يف حل يبدأ أن قبل عمله خطة يصف أيضا أنّ  وميكن عرفة،مل حيتاج وما يعرفه وما رأسه

 املسدودة الطرق يبتعد عن أنّ  وميكن املشكلة، حل السلسلة أثناء هذه يف هو أين ويوضح تسلسل يف اخلطوات

 يطبق اجلوانب بذلك وهو املوضوعةاالسرتاتيجية  حتقيق جناحه يف مدى يقوم النهاية ويف املشكلة، حل أثناء

  .بشكل جيد وراء املعرفية املا االسرتاتيجيات وظفيو   صحيح بشكل املعرفية

 على بعض الباحثني ) إىل أمهية التفكري املا وراء املعريف إذ تتفق مع17-16:  2001الطنطاوي،  (عفت وتشري

 ميكنه التفكري بعملية الفرد وعى ألن اجليد، التعلم أساس هي التفكري عملية يف بوعيه على التحكم الفرد قدرة أنّ 

 يف وراء املعرفة ما السرتاتيجيات األطفال استخدام أنّ  على أمجعوا كما مشاة، مواقف يف التفكري هذا من تطبيق

 : يلى ما حتقيق يف تساهم أنّ  وميكن التفكري، على تبعث تعليمية بيئة توفري على تساعد املختلفة التعلم مواقف

 . االستيعاب الطفل على قدرة حتسني -

 .مناسبة واألكثر الفعالة االسرتاتيجية اختيار على قدرة الطفل حتسني -

  غريها دون االسرتاتيجيات إحدى استخدام على املرتتبة باآلثار التنبؤ على الطفل قدرة زيادة -

 .التعلم عملية أثناء يف وتقييمها ومتابعتها وتنظيمها املعلومات مجع يف إجيايب بدور القيام على مساعدة الطفل - 

 . املختلفة التعلم مواقف يف وتوظيفها املعلومات استخدام على قدرة الطفل زيادة -

 .أفضل بطريقة التفكري على املتعلم قدرة زيادة خالل من أفضل تعلم حتقيق - 

 . التعلم صعوبات ذوى التالميذ أداء حتسني -

 األساسية املتطلبات إحدى هو املختلفة، التعليمية املواقف يف املعرفة وراء ما السرتاتيجيات املتعلم استخدام نّ أ 

 االبتكاري. للتفكري

ذاته من الناحية املعرفية وتفسري   مراقبة من الفرد متكن كونه وسيلة  التفكري املا وراء املعريف يف أمهية تتجلىكما 

يتخذها من أجل حل موقف ما. من ناحية األخرى التفكري املا وراء املعريف  اليت سلوكياتال ومالحظة هذه املعرفة

و ما نسميه أمهارات التخطيط املعريف  تطوير على يعمل لكونه وذلك . وسلوكياته ألفعاله كثر ادراكاأجيعل الفرد 

 اليت الراقية العقلية العمليات من تعترب املعريف واليت  الذايت تعديلال عملية الفرد لدى املفاهيمية، كما ينمي باخلرائط

الفرد من الناحية  ويل ما وراء املعرفة دور كبري يف تنمية أداء التحسني املعريف. دف وذلك الفرد ا يقوم
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يف  1994اليت قام ا سنة   Romannivilleنستنتجه من دراسة  رومانفيل   االكادميية، هذا ما ميكن أنّ 

)على وجود عالقة وطيدة ما بني التفكري املا وراء املعريف 349: 2007نوفل، بكر وحممد جادو أبو حممد (صاحل

 وأقدر املعرفة، وراء ما بقواعد وعيا أكثر كانوا التالميذ لدى الدراسي التحصيل والتحصيل الدراسي أي كلما زاد

  حتصيال.  األقل تالميذال من بناء وتنظيما أقوى املعرفة هذه حيث كانت مهاراا، استدعاء على

 مستوى على منطا بل عاديا منطا وليس التفكري، أمناط من منط املعرفة هي ما وراء كذلك أنّ    وميكن لنا أّن نستنتج

 وميكن ،العمر يف التقدم مع تنمو املعرفية وهي فراداأل خربات تنمية يف ماوها مؤثرا جزء ويعد التفكري، من مرتفع

، فيما يأيت سنشري إىل اله أمهية كبري  أصبح املعرفة وراء اامل التفكري تنمية فأنوالتدريب  التعليم خالل من تنميتها

  مهية:هذه األ

  يعرفه. وما يعرفه ال ما إدراك على الفرد تساعد - 

 حتقيقها مدى متابعةمن مث و  وتنفيذها ،لتعلمه معرفية جديدة اسرتاتيجيات تصميم على الفرد القدرةى لد تنمي -

  .املسطرة من قبل ألهدافه

  بالتعلم الذايت. ىاحمليط اخلارجي إىل ما هو ذايت وهذا ما يسم من املسؤولية حتمل على القدرة نقل -

 إىل باإلضافة والتعلم، التعليم عملييت يف املعرفية نشاطاته وتنظيم مراجعة قدراته وعلى تنمية على تساعد الفرد -

 .الذايتعديل الت من شروط شرط وهي بالذات الوعي

 العمليات تلك ميظتن ةيكيفبو تفكريه ب كذلك  وعيا وأكثر التعلم، نتائج بعمليات وعيا أكثر الفرد جعل -

 .وجيد فضلأكتساب ال 

 .جديدة مواقف إىل من موقف نتقالاال على قدرة أكثر الفرد جعل -

 .لألخر ذهنه يف يدور ما وإظهار تفكريه عمليات وصف على مقدرة على الفرد جعل -

 



 

 المبحث الثاني:

  واضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه. التعديل الذاتي المعرفي 

  تعريف التعديل الذاتي المعرفي. .1

  مكونات التعديل الذاتي المعرفي. .2

تأثير اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على نشاط التعديل الذاتي  .3

 المعرفي.
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  تعريف التعديل الذاتي المعرفي: .1

حيظى إّن العمليات املاورائية املعرفية من بني أهم املفاهيم اليت دخلت حديثا إىل موضوع علم النفس املعريف، إذ 

عرفة امل وراء ما أنّ ف قبل من إليه اإلشارة مت وكما .فهوم باهتمام كبري من طرف الباحثني الرتبويني والنفسانينياملهذا 

من أجل التحكم يف عملية  وذلك اليت يقتضها النشاط العقلي للطفلالعقلية  من بني أهم األنشطة املعرفية تعترب

أول من  john flavellتنمو عنده مع التقدم يف السن واخلربة. ويكاد يكون جون فالفل  واليت تفكريه،

هذا االخري العمليات املاورائية على استخدم هذا املصطلح وذلك يف اية السبعينات من القرن املاضي. إذ عرف 

أا التفكري بعملية التفكري، والوعي بالعمليات املعرفية اليت يستخدمها الفرد من أجل معاجلة املعلومات، واليت تتم 

  عن طريق اسرتاتيجيات ما وراء معرفية. 

ختصني يف جمال علم النفس املعريف زاد االهتمام باالسرتاتيجيات املا وراء املعرفية من قبل امل ةيف اآلونة األخري 

وذلك الرتباطها الوثيق بالعديد من املواضيع النفسية كالذكاء والنمو املعريف وأساليب التعلم والذاكرة وغريها. يوجد 

اسرتاتيجية  اا هذنحثمبيف  ا، من بني هذه االسرتاتيجيات اليت سنعاجلهةاسرتاتيجيات ما وراء معرفية خمتلفة ومتعدد

) على وجود عدد من املفاهيم أو املصطلحات اليت تستخدم 79: 2008أشار (الزغلول، التعديل الذايت املعريف.

 exécutiveوالضبط التنفيذي   self régulationلوصف التعديل الذايت املعريف مثل التنظيم الذايت 

control  .   

 املعريف وما وراء املعرفة هي مفاهيم التعديل الذايتأّن )  Montague، 2008 :38شار مونتك (أبينما 

باملعرفة، أي الوعي اجليد جبوانب القوة متميزة ومرتابطة فيما بينها، يف حني أّن ما وراء املعرفة تتعلق بالوعي اجليد 

تلك الكفاءة املا وراء املعرفية  يالتعديل الذايت املعريف فه  )Shanker ،2012أّما بالنسبة(لـ والضعف املعريف.

وصعبة  ةيت يكتسبها الطفل من خالل املواقف التعليمية اجلديدة واليت متكنه من التفاعل مع مواقف معرفية جديدال

من األوىل فتعطيه حالة من اهلدوء والوعي والرتكيز اجليد باملعرفة للبقاء على استعداد معريف من أجل التعامل مع 

  . ىخر أ ةمواقف معرفية جديد

) 2001و (Kabbaniوقبان  Entwistle، انتويسطال  Alexander الكسندريف حني أشار كل من 

) على أّن  التعديل الذايت املعريف هو اسرتاتيجية من coll )2003و كول  O’Shaughnessyواشوقنيسسي 

  بني االسرتاتيجيات املا وراء معرفية اليت تساعد الفرد على الوصول إىل النضج املعريف اجليد. 
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)  حول التعديل الذايت املعريف أّن هذا Poissant  ،2008وث اليت قامت ا (هلني بواسون كما بينت البح

االخري هو عبارة عن اسرتاتيجية ما وراء معرفية تساعد الفرد على تنظيم واالحتفاظ باملعلومات املعرفية الواردة 

. فمن ةرد من طرح افكار معرفية جديدما متكن الفكوربطها باملعلومات املعرفية السابقة أي املخزن يف الذاكرة  

خالل هذه االسرتاتيجية يصبح عند الفرد فهم جيد ومعمق لألحداث والظروف اليت حتيط باملواقف او املشكالت 

خر للباحثة حول ظهور هذه االسرتتيجية عند األطفال، فأشارت أّن علماء النفس النمو آع و املعرفية. ويف موض

ن يف تطوير اسرتاتيجية التعديل الذايت املعريف يف سن اخلامسة وأّن هذه أو  يبدنيالعادي العصيب اثبتوا أّن األطفال

يساعدهم على  الذي  langage interneاحلديث الداخلي االسرتاتيجية تنمو يف نفس الوقت مع منو 

  هلاتني االسرتاتيجيتان عالقة تأثري وتأثر. التحكم وعلى التعديل من االندفاعية الزائدة لديهم كما أنّ 

تعمل على  خرآ مبعىن يؤديه، فيما تقدمه مبدى حيس الفرد جعل على اسرتاتيجية التعديل الذايت املعريف تعمل إنّ 

 ه والتقوميءأثنا واملراقبة املهمة قبل التخطيط لذات من أجل االستمرار يف النشاط املعريف، وذلك من خاللا مراقبة

 استثمارها لغاية ختزن واعية خربات تثبت فإا املستمرة املراقبة هذه حتت املعارف هذه تستعمل عندما .ابعده

األطفال الذين لديهم قدرة جيد على إّن  .املا وراء املعرفية باخلربات اخلربات هذه تعرف مقبلة مهام يف مستقبال

يف التكيف مع املواقف املعرفية اجتاه املثريات والضغوطات التعديل الذايت املعريف هم األطفال الذين جيدون سهولة 

من  افتعطيه نوع ةاخلارجية املقلقة كما يساعد التعديل الذايت املعريف الفرد على ضبط الذات بطريقة جيد

  الذاتية.  املعرفية االستقاللية

عريف يتكون من جمموعة ) أّن التعديل الذايت املPoissant  ،2000 :80كذلك (هلني بواسون   تيف حني اشار 

من العمليات الذهنية املختلفة واليت يوجد تداخل وترابط فيما بينها، من بني هذه العمليات جند التقومي الذايت، 

التصحيح الذايت والتعزيز الذايت وذلك من أجل مراقبة  ،التعلم الذايت املستقل، التساؤل الذايت، املراقبة الذاتية

من أجل تسهيل عملية التعلم وعملية نقل املعلومات من الذاكرة العاملة إىل الذاكرة طويلة التفكري والتحكم فيه و 

  املدي.  

أّن التعديل  Zumbrunn et Tadlock et al 2011 زيرمان وتادلوك  ميكن لنا أن نستنتج من دراسة

الطفل على التفاعل مع املواقف  م قدرةيساسية واليت تعمل على تنظأاسرتاتيجية ما وراء معرفية  الذايت املعريف هو

و بالتوقف، أي التحكم يف هذه املثريات سواء باالستمرار أ ،واملثريات اخلارجية بطريقة واعية ومقصودة ومدروسة
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جل اكتساب خربات جديدة متكنه عن طريقها يتمكن الفرد من التحكم يف تفكريه، وسلوكه واحاسيسه من األو 

   جديدة.من اكتساب مهارات معرفية 

  . مكونات التعديل الذاتي المعرفي:2

 Jérômeفيما يأيت سنحاول عرض خمتلف الدراسات اليت اشارت إىل مكونات التعديل الذايت املعريف، اشار( 

FOCANT ،2003 :50من االجل وصول الفرد إىل التعديل الذايت املعريف اجليد، جيب على الفرد  ) أنه

  وهي:  الثالثة  االستخدام االمثل هلذه املعارف

  المعرفة التقريرية:

 وعيه بأسس املعرفة، وباالستخدام اجليد و  كمتعلم بقدراته الفرد معرفة يأالنظرية  تتضمن املعرفة وهي

  عملية التخطيط والتحكم يف السلوك.  بطريقة فعالة يضمن ا لالسرتاتيجيات املا وراء املعرفية

  المعرفة االجرائية:

 تسيري استخدامها وكيفية كيفية حيث من املعرفية املهام يف سيستخدمها اليت باالسرتاتيجيات الفرد معرفة هي

   .التعلم حدوث بكيفية تتصل اليت املعرفة وهي إجراءاا،

  :الشرطية المعرفة 

   .معينة إسرتاتيجية اختيار بأسباب تتصل اليت املعرفة هي 

إىل أّن اسرتاتيجية التعديل الذايت املعريف تتضمن  ثالثة   2014،حفيظ بن مفيدةيف يف حني اشار فالفل 

  عمليات تنفيذية وهي:  

  : planificationالتخطيط أ.

ليه، ويكون إيعترب التخطيط من أهم مكونات التعديل الذايت املعريف فيعمل على حتديد اهلدف والتخطيط للوصول 

الفرد على ذاته  امن االسئلة الذاتية اليت قد يطرحه ةوجد جمموعتو غري ذايت. يف هذه املرحلة أا ذاتيا مّ إهذا االخري 

؟ وكم بالشكل اجليد وهي: ما طبيعة املهمة؟ وما املعلومات واالسرتاتيجيات املعرفية اليت احتاجها إلمتام هذه املهمة

اعده على ضمان من الوقت ومن اخلربات املعرفية اليت احتاج لتحقيق اهلدف ؟ هذا النوع من االسئلة الذاتية تس

و ما يشاها أىل طرح هذه العبارة على ذاته إه وعندما يصل الفرد بنفس ة،استمرار عملية التخطيط بصورة جيد

  حاول حله" فإنه قد وصل إىل الوعي اجليد بعملية التخطيط . أمثل "حاولت أّن أفهم العمل قبل أّن 
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 :Contrôleالمراقبة  ب.

وضمان سري عملية التخطيط من أجل حتقيق اهلدف كما تتضمن هذه العملية  تعمل هذه العملية على مراقبة 

واضح ملا أفعله؟ وهل  جيد من االسئلة اليت قد يطرحها الفرد على ذاتيه مثل: هل لدي فهم ةكذلك جمموع

؟ من خالل من اجل أن أصل إىل أهدايف اجراء تغريات يأهدايف؟ وهل يتعني عل صل إىلأللمهمة معىن؟ وهل 

  االسئلة يتم تقيم الفرد على أنه يقوم بعملية املراقبة بصورة جيدة. هذه

  Evaluationالتقويم  ج.

م املصادر يهداف مع تقيم سري عملية التخطيط ووضعية األيتقييم املعرفة الراهنة، مع تقييف تتمثل هذه العملية 

م ال. وتتضمن كذلك هذه العملية اسئلة قد يطرحها أي هل اختريت هذه املصادر املعرفية بصورة جيدة أاملعرفية 

الفرد على ذاته مثل: هل بلغت هديف؟ وما الذي جنح لدي؟ وما الذي مل ينجح ؟ وهل سأقوم بعملي بشكل 

هذه العمليات مرتبطة فيما بينها وتنمو بنمو احملتوى  خر" أنّ آخمتلف يف املرة القادمة؟. ويذكر فالفل يف موضع 

  ا وراء املعريف وأّن كل واحد يكمل االخر. املعلومايت امل

 عدة تتضمن الذايت التنظيم )  هو كذلك أّن مهارات76: 2002الكحكى  حافظ مصطفى شار (خالدأبينما 

 والتوجيه املا وراء املعريف، ما، اسرتاتيجية واختيار القرار واختاذ واملراقبة الذاتية، التخطيط، مثل تنفيذية عمليات

شار عبد الفتاح أكما ذاتيا.   املوجه الشخصي واحلوار ، املهمة التقدم يف لصعوبة التنفيذية واملعاجلة الذايت، والتقومي

 فرعية وهي مهارات الذايت املعريف يتضمن ثالثللمعرفة، أّن التعديل  الذايت حول التنظيم تهيف دراس 2006سنة  

  ،التقومي الذايت. ،املراقبة الذاتية التخطيط

 lemosو ليموس  Boekaerts1996  و بوكراتس zimmerman 1986ا بالنسبة لكل من زمرمان مّ أ

 )  أّن مكوناتJérôme FOCANT: 50 2003يف ( Pintrich 2000و بينرتيش  1999

 »و التخطيط الذايت للهدفأوهلا حتديد اهلدف أعمليات تنفيذية فرعية  التعديل الذايت املعريف هي ثالث

Détermination d’objectif(s) et planification »   املراقبة الذاتية ،Contrôle  التعديل ،

  .Ajustementاو التقومي الذايت 

  « Détermination d’objectif(s) et planification »تحديد الهدف او التخطيط  .أ 

   Boekaerts ليه الفرد، وأشار الباحثإتقوم هذه العملية بتحليل املهمة وحتديد اهلدف الذي قد يصل 

ي ادراك ألالسرتاتيجية التعديل الذايت  ةتتكون من عنصرين ومها املعرفة املا ورائية اجليدأّن هذه العملية  1996



 االنتباه في وقصور الحركي النشاط فرط اضطراب مع المعرفة وراء ما اضطراب: انيالث الفصل

 

92 

 

اليت  ما العنصر الثاين فهو الدافعية االجيابيةأمن أجل التحكم يف السلوك الذايت، جوانب القوي والضعف وذلك 

ن يسهالن من عملية التخطيط ومن الوصول إىل ان عنصر اهذهلدف، تسهل على الفرد حتليل املهمة وحتديد ا

 اهلدف احملدد من قبل، كما تعترب هذه املرحلة مرحلة اختاذ القرار وتوقع النتائج.

 :Contrôle المراقبة الذاتية   .ب 

حسب  م نتائجها وذلك علىيتسمي هذه العملية باملراقة الذاتية وهي تعمل على مراقبة سريورة االفعال مع تقي

على مالحظة سلوك الفرد ومقارنته بالنتائج املتحصل  ةمن قبل. كما تعمل هذه االخري  ةاالهداف املسطر واحملدد

  خر وهو تنبيه الفرد  يف حالة ابتعاده عن اهلدف املتوقع الوصول اليه. آعليها. كما أّن هلذه العملية دورا 

 التعديل:  .ج 

عن طريق  الّ إالفرد اليت مت مراقبتها من قبل، وال تتم هذه العملية فعال أتعمل هذه العملية على تعديل سريورة 

و أو عدم االحتفاظ به أجل االحتفاظ بالسلوك أعملية املراقبة الذاتية، فتساعد الفرد على اختاذ القرار املعريف من 

ملية تسمح كذلك للفرد و التقومي).هذه العأ(وهذا ما نسميه بالتعديل  التعديل منه، لكي يتوافق مع اهلدف املتوقع

جل استعماهلا يف مواقف أمن  ىمن تعديل معارفه واسرتاتيجيته مع ختزين هذه املعرفة يف الذاكرة الطويلة املد

 Jérôme 2003يف( Schunk & Zimmerman 1998 زمرمان وشنيكر  من ر كلاشأخري. كما أ

FOCANT:51ا بتمثيله على شكل حلقية دائرية األخرى  وقد قام الواحدة  ) أّن هذه العمليات تكمل

  يوضح ذلك. 5والشكل رقم 
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  ) تخطيط يمثل كيفية سير عمل التعديل الذاتي المعرفي.5الشكل رقم(

  

املا وراء املعرفية  ) املهارات155: 2014يف (مفيدة بن حفيظ ،   BROWN1987لراون  تشار أكما 

  واليت يف : بالتعديل الذايت املعريف ةاخلاص

 : Planificationالتخطيط  نشاطات .1

 فهو أداء أي قبل التخطيطهداف، تتم نشاطات هلذه األ Plansيقصد ا حتديد االهداف ووضع خمططات 

 هو التخطيط .األداء قبل املتوقعة واألخطاء للمحاوالت واألشكال املختلفة االسرتاتيجيات وتقدير بالنتائج، التنبؤ

حسب "هوك  التخطيط هذا يتم النشاط، لتوجيه (خمططات) هرمية مسبقة تصورات استعمال أو بناء

1988Hoc " باالعتماد على طريقة عمل تنازيل Démarche descendanteو طريقة عمل أ

 من العمل التنازيل طريقة يف االنتقال يتم الطريقتني، بإدماج أو Démarche ascendanteتصاعدي، 

 يتم الذي الوقت نفس يف املخطط بناء يف تتمثل فهي التصاعدي أما املرحلية، األهداف إىل العامة األهداف

 املتحصل على املعلومات باالعتماد وهذا املتتالية، التصحيحات من انطالقا خطط إىل بناء أي الوضعية يف تنفيذه

  .مرحلية أهداف شكل على صياغتها تتم واليت التنفيذ أثناء عليها

  

 

ا��را���

ا���ط	طا���د	ل
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  :contrôleنشاطات المراقبة  .2

املعريف من أجل مراقبة ومراجعة املعرفة ومن مث التأكد منها ليتم اختيارها أو  النشاط أثناء مهارة املراقبة تستعمل

 عدم اختيارها.  

 :Régulationالتقويم أو التعديل نشاطات .3

  .الفعالة الكفاءة على معايري باالعتماد واالسرتاتيجيات النتائج تقومي يف تتمثل 

بعضها،  عن منفصلة ليست املعريف للنشاط الذاتية للمراقبة املخصصة النشاطات أو التنفيذية السريورات هذه إنّ  

  لكن نتيجة تفاعلها تؤدي إىل قرار التعديل املعريف. 

إىل مكونات التعديل الذايت املعريف نالحظ أا اتفقت على أّن  تمن خالل عرض هذه الدراسات اليت اشار  

مهارات فرعية وهي التخطيط واملراقبة والتعديل كما أننا جند من بني هذه   يتكون من ثالثيل الذايت املعريف التعد

خر وهو احلوار الشخصي آ امثل دراسة خالد حممد خالد الذي أضاف مكون ىالدراسات من أضاف مهارة اخر 

د الطفل وهذا استنادا على ما إّن هذه املهارة جندها يف بداية منو التعديل الذايت املعريف عنفتعقبا على هذا االخري 

  جاءت به دراسة هلني بواسن واليت مت ذكرها من قبل.

  تأثير اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على نشاط التعديل الذاتي المعرفي: .4

ال توجد دراسات وحبوث كثرية اهتمت بدراسة اضطراب التعديل الذايت املعريف عند األطفال املصابني بفرط 

كما مت اإلشارة   - يف حدود معرفة الباحث-باللغة العربية ةالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وقد تكون منعدم

على سلوكيات الطفل كما  ةيؤثر بصورة كبري  ب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباهأّن اضطرا إىل من قبل

اشار جون فالفل  1979يؤثر على معارفه فيصبح الطفل يعاين من عجز على املستوى املعريف والسلوكي، يف سنة 

أّن التعديل الذايت املعريف يتكون من جمموعة من اخلربات ) Jérôme FOCANT:47 2003يف(

 fonctions تشارك مع وظائف تنفيذية ذهنيةت اأاالنفعالية والذهنية اليت حتدث اثناء العمل املعريف و 

exécutives (FE)    .خمتلفة ومتعدد أي حتدث بني هذه الوظائف عملية تأثري وتأثر  

 ) لتمم ما جاءت به دراسة جون فالفلHélène Poissant ،2007  :72 جاءت دراسة (هلني بواسون

داخلية  رجعية تغذية تعطي للفرد أو الذهنية نفعاليةاالسواء  expériences هذه اخلربات أّن  اشارت حيث

Feedback interne  الداخلي  احلديث خالل من استدعائها"واليت متlangage interne  واليت تزود

، واليت ةاجليد Gestion mentaleالفرد باملعلومات املعرفية الالزمة لتمكنه من الوصول إىل املراقبة العقلية 
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وذلك من أجل  (مثل "هل كل شيء له معىن" )  Auto-questionnementحتمل هيئة التساؤل الذايت 

فعل املعرفية. نستخلص من هاتني الدراستني السابقتني أّن التعديل الذايت املعريف يتكون من التحكم يف ردود ال

ة معرفية نشطة، كما أا تتشارك مع وظائف ذهنيوجد عالقة ترابطية بني هذه األتأنشطة معرفية خمتلفة ومتعدد و 

. فمن أجل ضمان السري اجليد لعملية التعديل الذايت املعريف جيب مراقبة االنشطة املا وراء املعرفية والتحكم خريآ

يأيت سنشرح ذلك فيها، وهذا ما ال جنده عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وفيما 

  .   التفصيلب

 باألطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وخاصة يف عملية نييعند مقارنة األطفال العاد

األطفال ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يظهرون صعوبة يف  التعديل الذايت املعريف، نالحظ أنّ 

احتفاظهم بالتفكري الداخلي وتنظيمه ويرجع سبب ذلك إىل عدم التحكم يف االستجابات املا وراء املعرفية 

  وتفسريه إىل افكار أساسية من غريها بل تكون استجابام بطريقة عشوائية وال تتوافق مع املثريات اخلارجية. 

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع ) Hélène Poissant 2008(هلني بواسون،  وهذا ما تؤكده

بني ما هو أساسي وما هو  ميزقصور يف الفهم املا وراء املعريف إذ أم ال يستعطون التيعانون من  قصور يف االنتباه

ثانوي أي ال يستطيعون ترتيب األولويات املعرفية ما يؤثر بشكل مباشر على سلوكيام من الناحية االكادميية 

  ن ا.يزو االندفاعية الزائدة اليت يتم إىل واالجتماعية ومنهم من أرجع السبب الرئيسي

أخر يف الباحثة أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه لديهم ت تيف نفس السياق اشار 

 من أجل الوصول إىل نيالعادي طفالألل خالفاأم حيتاجون إىل وقت أطول  حيثمنو كفاءة التعديل الذايت املعريف 

 الدراسة اليت قامت ا هلني بواسون حول منو التعديل الذايت عند الكفاءة املعرفية اجليدة. ويظهر هذا التأخر يف

 فأظهرت نتائج الدراسة أّن  نياألطفال املصابني فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مقارنة مع األطفال العادي

احلركي مع قصور  ليست نفسها عند األطفال املصابني بفرط النشاط نيكفاءة التعديل الذايت عند األطفال العادي

سنوات يكون 7يف سن   املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يف االنتباه، فأشارت إىل أّن األطفال

بفرط النشاط احلركي مع قصور سنوات، واألطفال املصابني  6 يفنيذايت معريف مثل األطفال العادي لديهم تعديل

سنوات،أما عندما يبلغ الطفل 8 يف نيذايت معريف مثل األطفال العاديسنوات لديهم تعديل  9ويف   يف االنتباه

سنة يكون لديه تعديل ذايت معريف مثل األطفال يف سن  12  بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباهاملصاب 

  سنوات.  10
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ملعريف باضطراب فرط ميكن لنا أّن نستنتج من األحباث اليت قامت ا هلني بواسون حول عالقة التعديل الذايت ا

ري عملية التفكري بصورة يالتعديل الذايت املعريف يعمل على يئة ومراقبة تسالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أّن 

جيدة، وذلك من أجل الوصول إىل الفهم املا وراء معرفية اجليد، وهذا ما ال جنده عند األطفال املصابني بفرط 

، نييف منو التعديل الذايت املعريف مقارنة مع األطفال العادي اتأخر  النتباه إذ يظهرونالنشاط احلركي مع قصور يف ا

حداث احلياة اليومية مما يعطي مشاكل يف أفيظهر لديهم غياب احلدس املا وراء املعريف الذي يساعدهم على فهم 

والذي قد يعطي يف االخري ، اجلديدة فكار الصحيحة اليت متكن الفرد من التعامل مع املواقفاستدعاء األ

    استجابات معرفية خاطئة.

ذوي فرط النشاط  األطفال كذلك أنّ )206- 202: 2014حفيظ،  بن يف (مفيدة  "باركلي "كما يعتقد

 التعلم يف صعوبات دائما إىل يؤدي مما التطور املا وراء املعريف يف نقص احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من

 أداء يف فإّن التعديل املعريف يضطرب لديهم عادي أداء مبستوى النفسية تقر املعايري كانت وإنّ  حىت لدمي،

 كلو " وضبط االستجابات املعرفية، حبسب املعرفية املعاجلات وتسيري العقلية بني صعوبة املراقبة املعرفية، النشاطات

kluwe  ّالتنظيم، التخطيط، املراقبة، هي اتاسرتاتيجي أو مكونات ثالث من يتكون الذايت التعديل سلوك أن 

 أما فيها بعد، شرعي مل مهمة أمام يكون عندما وحتليلها املعلومات تنظيم أثناء التخطيط يستخدم حيث

 مراعاة تقره املهمة ما حدود يف املعرفية بنشاطاتنا املتعلقة املعلومات وتصنيف فحص على فتعمل املراقبة اسرتاتيجية

 يف رةبباملثا املعرفية املرتبطة نشاطاتنا حول متت اليت القرارات اختاذ على فينصب الذايت التقومي إجنازها. أما لزمن

عدم وهو اهلدف. وهذا ما يغيب عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه  حتقيق

  .الزائدة التخطيط ألفعاهلم ألا تتسم باالندفاعية

  بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه  املصابني األطفال حول قد وضع نظريته 1998 "باركلي"نذكر أّن 

 اجلديدة املتغريات فإن املدرسي، ، وفيما خيص النصالتعديل الذايت املعريف مستوى صعوبات على يظهرون الذين

 وااليعازات (املرتبطة الذاتية)، الفاعلية الكفاءة(مشاكل إدراك تتعلق بالدافعية، املرتبطة مع ما وراء املعرفة واليت

  . بالرسوب)

سلبية  أفكار وتكوين خلق على تعمل التعلم صعوبات بسبب للتلميذ الدراسي الفشل قصة فإنّ  للدافعية بالنسبة 

   .فعالة تكن مل اليت هي اسرتاتيجياته املا وراء املعرفية أنّ  سيعرف بعد فيما ذاته، يف التلميذ كفاءة حول



 االنتباه في وقصور الحركي النشاط فرط اضطراب مع المعرفة وراء ما اضطراب: انيالث الفصل

 

97 

 

 ميتلكون أم ذلك من واألكثر النجاح على القدرة وال الكفاءة لديهم ال ليست أنّ  األطفال هؤالء يعتقد

ّن أطفال أنستخلص من هذه النظرية  النجاح. على ومقدرم لذوام والسلبية احملرتمة غري أدوارهم حول اعتقادات

  ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من اضطراب يف االسرتاتيجيات ما وراء معرفية. 

من الدراسات اليت قدمها باركلي أّن اضطراب النشاط الزائد املصحوب بضعف االنتباه هو نتاج  نتجميكن أّن نست

هؤالء األطفال قد ال تنقصهم املهارات املعرفة لكي ينجحوا، ، ومعين ذلك أّن نشاط التعديل الذايت املعريفلضعف 

من االستفادة من املهارات املعرفة مع عدم إستعماهلا يف الوقت  همولكن مشكلتهم يف التحكم بالذات واليت متنع

، فمشكلة ضعف االنتباه كما صورها باركلى تكمن يف أّن يفعل الطفل ما يعرف يف وبالشكل املناسب املناسب

وقت املناسب وليس يف أّن يعرف ما سيفعل، فقد يعرف الطفل اخلطوات اليت جيب اتباعها للنجاح، ولكنه ال

  .  وسليب يفشل يف أداء العمل ألّن حتكمه يف الوقت كان غري مناسب

من فرط النشاط احلركي مع قصور  يعانون الذين أّن األطفال Serge Larivée  1989سريج لرين  كما اشار

القدرة  كغياب داخلية أسباب إىل وفشلهم مثل احلظ، خارجية ألسباب عزو جناحام إىل ينزعون باه يف االنت

  هذا التفكري على مجيع العمليات الذهنية ومن بينها التعديل الذايت املعريف.يؤثر املعرفية.  الكفاءة وعدم

الذاتية  املشاعر السلبية ) أنّ Hoza Pelham ،15:1993(بيلهام واخرون  يف حني أشار كال من هوزا و

كفاءام املعرفية اخلاصة  اليت يكوا األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه عن نفسهم وعن

  . املعريف واملراقبة والتعديل الذايت التخطيط  عملية مباشر على مكونات التعديل الذايت املعريف مثل تأثر بشكل

 اىلهدفت واليت  PARY et DOUGLASS  1982باري ودوجالس دراسة  يف االخري بينتكما 

 األطفال احلركة مع قصور يف االنتباه، واقرام من التعلم، وذوي فرط النشاط صعوبات املقارنة بني األطفال ذوي

أطفال  3أطفال مبعدل  9الدراسة من  هذه العاديني، على مستوى استخدام النشاط املا وراء املعريف. تكونت عينة

سؤاال فيها نوع من االام، واملطلوب من الطفل اكتشاف هذا  يف كل جمموعة. قام الباحثون بإعداد عشرين

 األطفال أن نتائج الدراسة االام وذلك من أجل قياس مستوى النشاط املا وراء معريف عند عينة الدراسة. أثبتت

قدرة على االستفسار عن األسئلة املبهمة، مع عجز  أقل الزائد كانوا بالنشاط صحوبيف االنتباه امل قصور ذوي

يف استخدم اسرتاتيجيات ما وراء معرفية مقارنة مع اموعتني االخريني، وخاصة اسرتاتيجية التعديل والتقومي الذايت 

هذه الدراسة أن من  بنينت .احلالية السابقة واملكتسبات املعرفية املعرفية الذي يقوم على الربط بني املكتسبات
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األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مل يكتشفوا املتناقضات املوجودة يف املقياس املطبق 

  عليهم، ويرجع سببه إىل عدم استخدامهم اجليد السرتاتيجية املا وراء املعرفية وخاصة التعديل الذايت املعريف.  
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  تعريف التعديل الذاتي السلوكي: .1

إىل أنه   Nader-Grosbois et Baumeister 2011 شار كل من ندير كبسون والباوميستري واخرونأ

التعديل الذايت ثانيا ا التعديل الذايت املعريف الذي مت ذكره من قبل و وهلأأنواع من التعديل الذايت  ةيوجد ثالث

 Calkins etمن كالكينز وولفريد  . يف نفس املرجع عرف كلنفعايلالتعديل الذايت األثالثا السلوكي و 

Williford 2009  على أّن التعديل الذايت السلوكي هو قدرة الطفل على التحكم والسيطرة يف سلوكياته الذاتية

أّن التعديل الذايت السلوكي هو عملية من بني العمليات  إىل نو ضمن سياق حمدد. كما أشار بعض الباحث

التنفيذية اليت تتأثر باملثريات اخلارجية فتعمل على اعطاء استجابة سلوكية متكيفة مع املثريات اخلارجية ضمن 

سياق معريف حمدد، كما أّن هذه العملية تتشارك مع عمليات ذهنية اخري مثل االنتباه، الذاكرة العاملة والكف 

  ا بينهما وذلك من أجل ضمان استجابات سلوكية عادية.السلوكي اي يوجد عملية تأثري وتأثر وعالقة ترابطية فيم

التعديل الذايت السلوكي يساعد الطفل على التخطيط والتنظيم والتحكم أّن  McClelland 2007شار أكما 

يف سلوكياته وذلك على حسب املثريات اخلارجية فمثال سلوكه يف املدرسة ليس نفسه يف البيت وليس نفسه كذلك 

التحكم يف االستجابات اللفظية، مع احرتام قواعد احلياة فيصبح  على، كما أا تساعد الطفل يف الشارع وهكذا

 الطفل نوعليف التعديل الذايت السلوكي تعطي  ةالطفل اكثر وعيا بتعليمات الراشدين اليه. كما أّن الكفاءة اجليد

فراد االخرين مما يقلل من االندفاعية السلوكية كثر حتررا وتنظيما لعالقته مع األأمن باالستقاللية الذاتية فيصبح  

 يساعده على منو الكفاءة االجتماعية بصورة جيدة.و 

  يف  ( Zimmerman 2000قد خيتلف الباحثون يف مفهوم التعديل الذايت السلوكي فاشار زيرمان    

Nader-Grosbois N ،2007:18ملهمة ما واليت  ) أّن التعديل الذايت السلوكي هو ذلك التنفيذ السلوكي

جل حتديد اهلدف، والتخطيط اليه من أجل ضمان سلوك منظم أسبقتها اسرتاتيجية التعديل الذايت املعريف من 

ال عملية إميكن أّن نستخلص من هذا التعريف أّن الباحث يشري إىل أّن التعديل الذايت السلوكي ما هو وسوي. 

عملية ما وراء معرفية وهي التعديل الذايت املعريف ألن دور التعديل الذايت السلوكي تبني ل ةسلوكية مكملة أو متمم

 املظاهر املعرفية عن طريق السلوك. 

حول التعديل  Zimmerman ا ملا أشارت اليه نظرية زيرمان يبعقت Annie Jézégou 2008 تكما اشار 

االنفعالية  للفرد كفاءة جيدة من الناحية ييف هذه االسرتاتيجية تعط ةأّن الكفاءة اجليد حيث الذايت السلوكي

واالجتماعية والعاطفية، كما يعمل التعديل الذايت السلوكي على تنظيم السلوك بشكل جيد وحتديده من الناحية 
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مع دافعية  يف التحكم الذايت ايولد ضعف فإنه االجتماعية. أما يف حالة قصور يف نشاط التعديل الذايت السلوكي

تنظيم نفسه وتنظيم  على ضعيفة يف التفاعل مع احمليط اخلارجي أو اندفاعية زائدة. فيصبح الفرد بذلك غري قادر

  عالقاته مع احمليط اخلارجي كما يصبح الفرد غري قادر على التحكم يف ذاته.

حول التعديل الذايت ) Annie Jézégou   ،2008 :358يف ( Zimmermanميكن أّن نستنتج من دراسة 

وذلك من أجل ضمان  ىاسرتاتيجيات اخر  هو عبارة عن تفاعل فيما بني ثالثالسلوكي على أّن هذا االخري 

والذي يعمل على تنظيم  autorégulation interneالتعديل الذايت الداخلي  وهيالسري احلسن للسلوك 

 autorégulationلية، ثانيا التعديل الذايت السلوك ومراقبة الفرد من الناحية العاطفية واالجتماعية واالنفعا

comportementale  الذي يعمل على مراقبة السلوك من ناحية الكفاءة السلوكية، أما يف االخري التعديل هي و

وهو اسرتاتيجية دف إىل مساعدة الطفل على ضبط  autorégulation environnementaleالذايت البيئي 

 ه.    رجية من أجل تعديل سلوكادية اخلااألدوات امل

)أّن التعديل الذايت السلوكي يعمل على تسري انفعاالت وأفكار Grimal ،2016 :09الباحثة (جريمال  تاشار 

أا تساعد الطفل على  وأفعال الطفل بطريقة تستجيب مع احتياجاته اخلاصة وتتوافق مع احمليط اخلارجي. كما

التخطيط وتكيف وضبط سلوكه على حسب املثريات اخلارجية وذلك من أجل الوصول إىل اهلدف املسطر من 

قبل. من خالل هذا التعريف نستنج أّن عملية التعديل الذايت السلوكي هي عملية ضرورية عند الطفل ألا تعمل 

الطفل وذلك بغرض الوصول إىل اهلدف املسطر من قبل بطريقة على التنظيم الوجداين واملعريف والسلوكي عند 

  تتوافق مع احمليط اخلارجي ومع انفعاالته ومع معرفته ومع سلوكه.  

  .مكونات التعديل الذاتي السلوكي:2

  WELSH et penningtonباعتمادها على البحوث اليت قدمتها  Nader-Grosbois 2007 تاشار 

أّن التعديل الذايت السلوكي هو ذلك الفعل املوجه حنو هدف معني والذي استوجب استخدام مهارة االنتباه 

الفرد الذي يقوم  أنّ  تكيفية واملندفعة. باإلضافة إىل ذلك اعتربت الباحثةالاالتقائي من أجل ضبط السلوكيات غري 

عاله ويتوقع نتيجتها فيقوم بتعديلها وتكيفها مع املثري من بالتعديل الذايت السلوكي اجليد هو الفرد الذي خيطط ألف

  خالل الكفاءة املعرفية املوجودة عنده وذلك من أجل حتقيق أهدافه املخطط اليها من قبل. 
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االنتقائي والكف السلوكي، كلما  االنتباه نستنج أّن من بني مكونات التعديل الذايت السلوكي االنتباه وخاصة

بصورة تتوافق مع  فعالهأباه االنتقائي والكف السلوكي كلما استطاع الفرد من تعديل وتكيف كفاءة االنت  تزاد

  . احمليط اخلارجي

أّن التعديل الذايت السلوكي هو ضبط السلوك أو ) Grimal ،2016 :10(يف   calkins  2004 تاشار 

الذاكرة العاملة والكف  ،ومها االنتباهإظهاره فيما يتوافق مع ما هو معريف وذلك عن طريق وظائف تنفيذية ذهنية 

  السلوكي.

  السلوكي: لكفا

هو قدرة الفرد على فعل ما هو متوقع منه عوض اتباع نزواته ورغباته اليت قد تدفعه إىل فعل شيء مغاير. كما أّن 

ؤثرات ساسية تسمح للفرد بالتصرف بطريقة عقالنية واجيابية دون االعتماد على املأالكف السلوكي هو وظيفة 

  اخلارجية.  

    االنتباه: .ب

  ثر عليه. ؤ على شيء واحد دون ترك احمليط واملثريات االخر ت نتباهاالهو قدرة الفرد على تركيز 

  .الذاكرة العاملة : ج

 متداا اللتان املدى طويلة والذاكرة احلسية الذاكرة بني الوصل حلقة وهي اليومية املعلومات ملعاجلة جهاز وه

  .باملعلومات

أنه من أجل ضمان تعديل ذايت  Nader-Grosbois 2007و  calkins  2004 من نستنتج من ما قله كل

ومن مث  بصورة جيد ومن مث معاجلة هذه املعلومات يف الذاكرة انتقائي جيداالنتباه االجيب يكون  أنّ  سلوكي جيد

  . إما اصدار السلوك أو الكف عنه

  التعديل الذاتي السلوكي: . نمو3

  يف ما سيأيت سنشري إىل مراحل منو التعديل الذايت السلوكي عند الطفل وذلك مند الوالدة:

أّن   Diaz et Neal  1990يف تعليقها على دراسة )Nader-Grosbois 2007 :5 (اشارة الباحثة

التعديل الذايت السلوكي يظهر عند الطفل مند الوالدة وذلك من خالل حتكمه يف سلوكه تدرجييا. أما يف سنة 

التعديل بعكس ذلك إىل أّن التخطيط و  Bauer Schwade Wewerbas Delaneyأشار كل من  1999

  لتمدرس. من املهارات اليت تظهر عند الطفل بفرتة وجيزة من سن ا السلوكي الذايت
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ن عملية التعديل يون يف تكو أالباحثة باإلشارة إىل أّن األطفال يف سن متقدم من العمر يبدقامت يف هذا املرجع 

  الذايت السلوكي وذلك قبل دخوهلم املدرسة. 

إىل مراحل منو التعديل الذايت  تإىل أهم الدراسات اليت اشار )Anna Grimal2005 :5-7 (تيف حني اشار 

  السلوكي.

 أفعاله وسلوكياته ريأّن عملية التعديل الذايت السلوكي هي قدرة الطفل على تغي 1976عرف بياجي يف   وال:أ

على حسب املثريات اخلارجية مع ترقب نتائج أفعاله، أعترب أّن األطفال يعدلون من سلوكيام عن طريق عملية 

بياجي عندما يكون الطفل يف موقف صعب  التوازن السلوكي. فبالنسبة إىل وائمة واالستيعاب اليت ينتج عنهامل

نه يتجاوز هذا االخري باستعمال عملية االستيعاب املوقف وذلك من خالل إحيدث لديه عدم التوازن ف

 إنّ فاالسرتاتيجيات املعرفية اليت اكتسبها من قبل، وهذا ما نسميه بالتعديل الذايت السلوكي، على حسب بياجي 

األطفال ينتقلون من االتزان إىل التوازن عن  طريق هذه اخلاصية. إن قدرة التعديل الذايت السلوكي تظهر عند 

  .األطفال يف هذه املراحل من العمر تقريبا

 شهر) يستعني الطفل بأدوات من األجل حتقيق هدفه. 12- 9مرحلة  ( -

 جل الوصول إىل اهلدف.شهر) يقوم الطفل باحملاولة واخلطء من أ 18 -12مرحلة  (  -

 ) يبدأ الطفل بالتنبؤ بأثار افعاله وبوضع اسرتاتيجيات من االجالل الوصول إىل اهلدف.24-18مرحلة (   -

   .يظهر قبل سن التمدرس حسب بياجي التعديل الذايت السلوكي أنّ  ميكن أّن نشري إىل وبالتايل

  تسبق مرحلة ظهور التعديل الذايت السلوكي عند الطفل مراحل اخري وهي kopp على حسب كوب ثانيا:

 الطفل بالتحكم يف حالة اليقظة والنوم عنده. يبدا أشهر  3التعديل الفسيولوجي العصيب: قبل  -

يف رادية مع رغبة إالطفل بإجناز األشياء بطريقة يبدا  اشهر  12شهر إىل غاية أ 3ركي: من احلالتعديل احلسى  -

 واليت تظهر على شكل أفعال حركية. ةأهدافه احملدد حتقيق

ومراقبة ألفعاله، كما يكون  االطفل أكثر حذرا وانتباهيكون  اشهر  24إىل غاية  اشهر  12مرحلة املراقبة: من  -

على ايقاف أفعاله عندما  اكما أنه يكون قادر   ةرغوب فيها أو املمنوعاملعلى ضبط السلوكيات غري  االطفل قادر 

 يطلب منه الراشد ذلك. 

الطفل أكثر قدرة على كف األفعال ولكن يظهر يصبح  اشهر  36ىل إ اشهر  24مرحلة املراقبة الذاتية: من  -

 .ةجه مواقف جديداصعوبة يف تعديل سلوكه عند ما يو 
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والسيطرة على سلوكياته بصورة  يبدأ الطفل يف التحكم 36مرحلة التعديل الذايت السلوكي:  ابتداء من الشهر  -

  خر.آأكثر فاكثر وبصورة خمتلفة من سلوك إىل 

 تأثير اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على نشاط التعديل الذاتي السلوكي:.4

 بفرط النشاط ني) أّن األطفال املصابguay  ، 2009 :57جواي  و chevalierمن (شوفالييه  كلت  إشار 

احلركي مع قصور يف االنتباه يظهرون صعوبات سلوكية ومعرفية وما وراء معرفية مثل التعديل الذايت السلوكي 

تلك الصعوبات إىل قصور  العاملة اللغوية ويرجع سبناحية اللغوية والتعديل الذايت املعريف والذاكرة الوخاصة من 

 يف نشاط الفص اجلبهي.    

أّن إىل ما ذكر من قبل  PARENT 2012 و بارونت TURGEON  تورجون  منكما أكدت كال 

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من إصابة نورولوجية وخاصة يف منطقة الفص 

نتباه عن اال ةاجلبهي من الدماغ وكذلك يف الناقالت العصبية، واشار الباحثون أن هذه املناطق هي املسؤول

  والتعديل الذايت السلوكي.  

- LYSE TURGEON,SOPHIE PARENT،2012  :15يف( 1997كما يشري منوذج براكلى 

والذي يعترب من بني أهم النماذج كالسيكية واليت تعطي تصور معريف الضطراب فرط النشاط احلركي مع ) 16

بدراسة العالقة فيما بني العمليات املعرفية واضطراب فرط النشاط احلركي مع  براكلى إذ قام ،قصور يف االنتباه

الوظائف املعرفية مثل  ىقصور يف االنتباه فتبني أّن ذوي هذا االضطراب يعانون كذلك من عجز على مستو 

ط احلركي الذين وفرط النشا ةالذاكرة العاملة والذكرة غري اللغوية وغريها وأرجع سبب ذلك إىل االندفاعية الزائد

 ن يف قصور نشاط التعديل الذايت السلوكي. ايتسبب

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  )Ouellet 2010: 15أوليه  (أكد براكلى  يف 2003ويف سنة 

قصور يف االنتباه يظهرون عجز يف الكف السلوكي والتعديل الذايت السلوكي وكذلك يف بعض العمليات املعرفية 

 مثل االنتباه االنتقائي والتنظيم املعريف.

) أّن قدرة Ouellet ،2010 :15 -16يف (أوليه  LeBlanc et  al  2008لوبالن وآخرون    يف حني بني

وجد عالقة ترابطية فيما بني تمن طفل إىل اخر طوال فرتة ما قبل التمدرس، كما أنه  ةاالنتباه تنمو بطريقة خمتلف

األطفال املصابني بفرط النشاط  ، وهلذا جند أنّ نيوالتعديل الذايت السلوكي اجليد عند األطفال العادياالنتباه اجليد 

 يف التعديل الذايت السلوكي.   ااحلركي مع قصور يف االنتباه يظهرون كذلك قصور 
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عانون من أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ي Habib 2011 بيب هكما اشار 

التعديل الذايت السلوكي واملعريف ويرجع سبب ذلك إىل االندفاعية الزائد يف احلركة ويف املعرفة  ىقصور على مستو 

  اليت ال يستطيعون التحكم فيها. 

: JEAN-NICOLAS CARRIER،2013  (يف Sonuga-Barke  2005ويف االخري يشري منوذج 

فيما بني  ةالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يفتقرون إىل الثنائية املوجود) إىل أّن األطفال املصابني بفرط 24

من طرف الفرد  ةسلوكية املستعملالعرفية و املسرتاتيجيات االالفرد وبيئته، فالثنائية األوىل متثل اخلصائص الفردية من 

نمي النمو املعريف والعاطفي تاتني الثنائيتني ل احمليط اخلارجي. فالتفاعل فيما بني هاأما الثنائية الثانية متثل ردود أفع

املعرفية مثل اسرتاتيجية التعديل الذايت السلوكي والتخطيط املعريف وذلك على  املا وراء االسرتاتيجيات عند الطفل و

ليها الطفل وكلما كان التفاعل اجيايب فيما بني الثنائيتني كلما كان هناك اكتساب إقف اليت يتعرض احسب املو 

  ريف وعاطفي إجيايب والعكس صحيح.  مع

  

  

 



 :الرابعالمبحث 

  واضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه الكف المعرفي والسلوكي 

 الكف. تعريف  .1

 نمو الكف.  .2

تأثير اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على نشاط الكف المعرفي  .3

  والسلوكي.
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 :المعرفي والسلوكي تعريف الكف .1

  ذات أصل اليوناين واليت تعين لغويا "التجديف إىل اخللف "inhibire كلمة الكف "  إنّ 

 "ramer en arrière "،  .ا الفرد، وهي عملية معرفية وسلوكية وتعترب من أهم العمليات التنفيذية اليت يتمتع

وهي تعمل على ضبط النشاطات السلوكية عند الطفل وكذلك ضبط النشاطات املعرفية اليت من شأا تعيق 

  الوصول إىل هدفه السلوكي أو املعريف، كما أّن للكف قدرة على:  يفالطفل 

 لالستجابات االلية أو البارزة.نع القصدي امل -

 توقيف االستجابات املستمرة. -

 تداخالت.ثر على املؤ التحكم يف املثريات اخلارجية واليت ت -

وائل الذين اهتموا بعملية ترجع جذور الكف املعريف إىل مدارس نفسية قدمية عدة، فمن بني الباحثني األ

الكبت هو عملية تعمل على إعاقة التفكري يف الوعي  عملية سيجموند فريد إذ اشار إىل أنّ الكبت(الكف) هو 

من الكف والذي يطلق عليه  ثاين ا من الفرد، كما أنه يوجد نوععملية نشطة تتطلب جهد يالشعوري، وه

  وىل ) وهو كبت اخلربات والذكريات يف الطفولة املبكرة.(الكبت األ

إىل أّن عملية الكف هلا دور هام يف منو الطفل، فمن خالل  1962سنة  كما أشار كل من لوريا وفيجوتسكي

األطفال الصغار يكونون غري  حيث أنّ لية يسيطر الطفل على سلوكيه االجتماعي مثل السلوك اللفظي هذه اآل

كف قادرين على السيطرة على سلوكهم اللفظي وفيما بعد يصبحون قادرين على السيطرة عليه. كما أّن لعملية ال

  يف عملية التعلم وذلك من خالل السيطرة على آليات التعلم مثل االنتباه. ادورا هام

عماهلا أيف   Miyake et al 2000 تأهم املكونات الرئيسية للعمليات التنفيذية وهذا ما اشار  يعترب الكف من

التنفيذية اليت تعمل على معاجلة حول العمليات التنفيذية إذ اعتربت أّن عملية الكف من بني أهم العمليات 

 Norman et Shalliceطلقت عليها باسم "النظام املشرف على االنتباه" أما يف أعمال أاملعلومات عند الفرد ف

  يفBaddeley et Hitch 1974خوذ من أوامل 1986

)RICHARD, Sylvie Sabine  ،2011 :3 ."أطلق على عملية الكف باسم" الوظيفة التنفيذية املركزية (

هذه العملية  Chevalier 2010واملذكور من طرف  Simpson & Riggs 2007 كما شبه كل من

ا تعيق تفكري وسلوك أاليت من ش ةفعال سواء املعرفية أو السلوكية الزائدبالغربال ألا تعمل على حذف وازالة األ

  . د أثناء املهمة اليت هي أمامهالفر 
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) Benjamin DEVILLE،2010 :16( يف Bjorklund & Harnishfeger 1995عرف كال من 

لكف هي عملية تسمح بتوقيف أو باالستمرار النشاط املعريف الذي يكون نشط، كما أا تعمل على ا إّن عملية

تداخالت بني املثريات االنتباه، كما تسعى إىل مقاومة املثر على عملية ؤ ازالة األفعال املعرفة اليت من شأا ت

)interférence( من  لاحملتمل واليت تأثر على عملية االنتباه. وزاد على هذا التعريف تعريف لكWallon يف) 

REVEL Pauline 2011 :14 أّن عملية الكف هي عملية تعمل على كف االستجابة اآللية واليت يعتقد (

  .   ة، كما أا عملية تتميز بالليونة املعرفية إذ تساعد الفرد على التكيف مع املواقف اجلديد ةحالفرد أا صحي

أّن ) Monette, S., & Bigras, M.، 2008:32يف ( Carlson et Moses 2001من   ويعرفه كل

 االذي يكون قائمالكف عملية معرفية تعمل على تأخري االستجابة املعرفية كما تعمل على حل الصراع املعريف 

  .ما مثل ما حيدث يف اختبار سرتوب أثناء موقف معريف

أّن عملية الكف هي عملية معرفية تسمح مبنع   Jambaqué et Auclair 2008من  كما اعترب كل

ا تعيق وصوله إىل اهلدف الذي يريد حتقيقه،   أاملعلومات أو االخطوطات املسيطرة على تفكري الفرد واليت من ش

مع حتديد املعلومات االكثر مالئمة للحالة  ولية والثانويةتعمل هذه العملية على حتديد العناصر املعرفية األكما 

السيطرة على االخطوطات املعرفية  علىضطراب يف الكف يعين صعوبة الفرد اال إنّ فاحلالية. بصورة معاكسة 

  . ةغري املناسبالواألفعال املسيطرة مع استخدامها يف االوقات 

 حيثهاما من عناصر النمو املعريف عند الطفل،  عملية الكف عنصرأّن ) Houdé ،2000 :15اعترب (هود 

تعمل هذه العملية على تنمية الذكاء املعريف عند الطفل فتساعده على إدراك مىت يستخدم اسرتاتيجية معينة وميت 

تداخالت ما تعمل هذه العملية على منع املوهكذا. ك لألوىل ةمغاير  ىيتوقف منها وميت يستخدم اسرتاتيجية اخر 

  فعل الطفل املعرفية. ودثر على ردؤ إىل الذاكرة العاملة واليت ت تصل قداليت 

، Barral De Pretto Debû & Hauertيف(  Harnishfeger 1995شار أأما فيما خيص أنواع الكف 

بني الكف السلوكي والذي يتميز بعملية كف احلركة والكف املعريف  التميز) أنه من املهم جدا 56:  2010

 Censabellaالعمليات العقلية وأضاف إىل ذلك  ىالسيطرة املقصودة أو غري املقصودة حملتو بوالذي يتميز 

  ليس اثنني ومها الكف املعريف والكف سلوكي والكف  النفسي.و أنه يوجد ثالثة أنواع من الكف  2007

  : يبني ثالثة أنوع من الكف ومهفإما ميزا  Friedman et Miyake 2004من  ليف حبوث ك 
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تحليل املبكر للمعلومات الالكف الذي يعمل على مقاومة التداخل حىت ال يتشتت انتباه الفرد أو ما يسمي ب .1

  ،Patrick Perret(  ذاكرة العاملة. وهذا ما أكدته كلالواردة واليت تعمل على منعها من الوصول إىل ال

 زالة املعلومات الواردةإو أإىل أن عملية الكف هي عملية ذهنية تعمل على منع  ت) واليت اشار 347:  2003

 هو قريب جدا مبفهوم االنتباه االنتقائي. ثر على استجابات الفرد و ؤ واليت من شأا ت الذاكرة العاملة يف

خلارجية اعلى منع ردود األفعال السلوكية االلية و كف االستجابات الغالبة أو الكف السلوكي والذي يعمل  .2

 املنشأ اي البيئية.   

الكف الذي يعمل على مقاومة التداخالت أثناء قيام الفرد بالفعل املعريف أو ما يسمي بالكف املعريف، يعمل  .3

عرفية وتعويقه من ثر على استجابات  الفرد املؤ ا تأواليت من ش ةهذا االخري على حذف املعلومات املعرفية الزائد

الوصول إىل اهلدف. كما يعمل هذا النوع من الكف على تزويد الذاكرة العاملة باملعلومات املعرفية اليت تساعده 

  القاعدة االساسية للعمليات التنفيذية. متثلنواع الثالثة من الكف األ هعلى الوصول إىل هدفه. هذ

) إىل أنه Pennequin Nanty & Khomsi، 2004  :205يف(  Dempster 1993 تاشار يف حني 

  أنواع من الكف اليت تعمل على مقاومة التداخالت املعرفية واحلركية واحلسية.  ةيوجد ثالث

قدرة الطفل على السيطرة على احلركات الغري املناسب وهذا ما جنده يف اختبار  يكف التداخالت احلركية وه -

) Go/No-Go ou Stop Signal.( 

قدرة الطفل على السيطرة على املثريات البصرية البارزة وهذا ما نالحظه يف  يت احلسية وهكف التداخال -

 االختبارات اليت تعمل على قياس االنتباه االنتقائي مثل سرتوب.

وهذا ما نالحظه يف اختبار سرتوب عند يطلب من الطفل قراءة كلمة اللون واليت  ةكف التداخالت املعرفي   -

 .   تتداخل مع لون احلرب

 ، فمن الوالدة حىت سنتني الطفلىهذه األنواع الثالثة ال تنمو عند األطفال بنفس املستو  كما اشار الباحث أن

على كف  االتداخالت احلركية، بعد السنتني نالحظ أن الطفل يصبح قادر  يف لديه القدرة على الكف فإنّ 

سنوات  8من  اء، وابتدةكف التداخالت اللغوي  ا علىسنوات يصبح الطفل قادر  6التداخالت احلسية، بعد 

 سنة.   16ثالث إىل أّن  يكتمل منو هذه املهارة يف سن النواع األيصبح الطفل اكثر كفاءة  يف هذه 
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  .نمو الكف المعرفي والسلوكي:2

  فيما يأيت سنشري إىل أهم الدراسات اليت اشارة إىل مراحل منو الكف السلوكي واملعريف عند الطفل:

 Gillet Hommet et Billardليها يف إواليت مت االشارة   Diamond (1998)يف دراسة قام ا لـ  �

لديهم القدرة على الكف السلوكي وذلك من خالل التجربة اليت  اشهر  12ّن األطفال عند بلوغهم أ   2000

هذا  يفل ارب لعبة دخأقام ا الباحث على األطفال وذلك بوضع صندوق شفاف أمام األطفال ومن مث 

فما قوق يقومون بااللتفاف من حول الصندوق الشفاف ومن مث و  اشهر  12فاألطفال الذين لديهم  ،الصندوق

ر سنا فإم حياولون الوصول إىل اصغاليقومون بإخراج اللعبة من خالل فتحة الصندوق، على عكس األطفال 

  لصندوق. غري مبالني بشفافية ا همالشيء من خالل مكان تواجد

 : RICHARD, Sylvie Sabine، 2011يف (  Diamond 1985كذلك لـ   ىويف دراسة اخر  �

قام  اشهر  12إىل  7) واليت قام ا من أجل قياس كفاءة الكف عند األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني14

يف هذا املقياس يقوم ارب بوضع »  A-non-B« الباحث بتطبيق مقياس بياجي الكالسكي الذي يسمي 

وجد حتته أي شيء فيقوم ارب يف املرحلة تنضع غطاء ولكن ال  جبانبه هذا االخريوفوقه غطاء و  ئاأمام الطفل شي

رجاعه إىل مكانه عدة مرات ففي كل مرة نرجعه إىل مكانه نالحظ  أّن الطفل يذهب إوىل بإخراج الشيء مث األ

ثانية نغري موضع الشيء ونضعه يف املكان املقابل، فالحظ ارب أّن الما يف املرحلة أجه طاء إلخراغمن حتت ال

ري مكان ياشهر حياولون اخذ الشيء دائما يف موضعه األول دون األخذ بعني االعتبار تغ 8األطفال الذين يبلغون 

 مناألطفال لديهم القدرة على عملية الكف السلوك فيقوم بإخراج  الشيء ف اشهر  12الشيء، أما يف سن 

اشهر من االنتقال من املوضع األول إىل املوضع  8املكان الثاين. وقد أرجع الباحث سبب عدم جناح الطفل ذوي 

 جارون واخرون  يف نفس السياق أضافالثاين إىل ضعف نشاط عملية الكف وكذلك إىل الذاكرة العاملة. 

Garon et al 2008 كف الالذاكرة العاملة وعملية   ،أّن العالقة الرتابطية اليت تكون بني عملتني تنفيذيتني

  تنمو بشكل جيد عند الطفل يف حدود سنتني. 

يف  أ) أّن قدرة الكف تبدRoy  ،2007 :145يف(  Klenberg et al 2001 بينما أشار باحثون اخرون  

ق مقياس ييف مرحلة ما قبل التمدرس وقد خلص الباحث إىل هذه النتيجة من خالل تطب كثرأكثر فأ التحسن

سنوات  3نه يوجد اختالف يف النتائج فيما بني األطفال ذوي أليه فيما بعد) إ"( الذي سيشار Statue "التمثال
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خالل مقاومة سنوات. علما أّن هذا املقياس يقوم بقياس الكف السلوكي عند الطفل من  6واألطفال ذوي 

 املثريات الصوتية.  

إىل  )Mischel et Mischel 1983 )RICHARD, Sylvie Sabine، 2011 :14 -15كما أكد 

سنوات، مستشهدا على ذلك  6اجليد يف حدود  اأّن التحكم يف عملية الكف السلوكي عند األطفال تبلغ نشاطه

أفضل من األوىل كما أنه يوجد  ةة الثانيأماديتني واملكافتني أبالتجربة اليت قام ا حول األطفال وهو بتقدمي مكاف

ذا قام  مبهمة إتني أما أاملكاف نالا فاملطلوب من الطفل إذا قام باملهمتني ي ةة خاصأمهمتني ولكل مهمة مكاف

املهمة األوىل فإذا جنح فيها فأنه يعده  ماقيالة فقط، فارب يطلب من الطفل ة واحدأواحدة فانه يأخذ مكاف

سنوات ليس لديهم  4إىل  3تني معا. فاألطفال ما بني أة مث يطلب منه القيام باملهمة الثانية ألخد املكافأباملكاف

سنوات  6إىل  5قدرة الكف احلركي بل يفضلون املكافأة األوىل وال يستطيعون االنتظار. بينما األطفال بني 

  تني.أفيفضلون املكاف

على األطفال اليت ترتاوح   Go/No-Goبتطبيق اختبار   Livesey et Morgan  1991كما أجري 

سنوات فأسفرت النتائج عدم تفوقهم يف هذا املقياس فأرجع سبب ذلك إىل عدم  4اىل  3اعمارهم ما بني 

عوا التقيد د فهموا التعليمة ولكنهم مل يستطأّن األطفال ق إىل شار الباحثنيأقدرم على الكف السلوكي كما 

  إىل حد ما يف هذا املقياس. اجنحو  فام سنوات 6إىل  5بتعليماا، بينما األطفال الذين ترتاوح اعمارهم مابني

أنه  يوجد اختالف كبري عند  Huizinga Dolan et Van der Molen  2006 شار كلأويف االخري 

يف النمو السلوكي والنمو املعريف ويف العمليات  10- 9سنوات ويف اية الطفولة  7-6األطفال يف بداية الطفولة 

التنفيذية مثل عملية االنتباه والكف السلوكي واملعريف وغريها. كما اشاروا إىل أّن الكف السلوكي واملعريف يكتمل 

وهو اختبار   Stop-Signalسنة مستشهدين بذلك بنتائج مقياس   15 -11جه عند األطفال ما بني ضن

سنة تتشابه إىل حد كبري مع نتائج  15 - 11فراد الذين ترتاوح أعمارهم بني أّن نتائج األ .يشبه اختبار سرتوب

  الراشدين. 

 ئاتطور شيالعملية الكف تظهر يف صورا البدائية منذ والدة الطفل مث تبدأ ب لى أنّ ميكن أّن نستنتج يف االخري ع

االشارة من قبل  تمت ا. وكماذلك على حسب املواقف اليت يتعرض هلوذلك على حسب احلاجة املعرفية وك يئافش

خر عملية الكف تعمل على آمبعىن  اجيد اسلوكي اإىل أا تسعي بالطفل إىل التحكم املعريف اجليد مما يعطيه حتكم

  معريف وما هو سلوكي عند الطفل.هو املوائم مبا بني ما 
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  اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على نشاط الكف المعرفي والسلوكي: . تأثير3

) إىل أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه 54: 2004(مفيدة بن حفيظ،  تار اش

 دراسة مع التصرف يف التسرع وعدم والسيطرة الضبط القدرة على عن عبارة يفتقرون إىل ضابط التسيري والذي هو

يعانون من اضطراب  الذين فاألطفال لذلك ما، عمل يف البدء أو التصرف قبل أفضلها املتعددة واختيار البدائل

 يتصرفون ما عادة فإم واملنع، التسيري ضابط مع مشكالت فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه لديهم

 باإلجابة يندفعون ممن جندهم املثال سبيل فعلى هلم، تلوح خاطرة أول وراء يندفعون أم األمر ويبدوا باالندفاعية،

 القدرة عدم يعين الكف أو واملنع التسيري لضابط االفتقار إنّ  .ذلك منهم يطلب أنّ  قبل داخل القسم األسئلة عن

   .والتسرع االندفاعية مع املهام مباشرة قبل التخطيط على

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف  Flynn et Hopson"وهوبسن  فالين" افرتض كما

 إحداث على القدرة الوسطى مما يسبب عدم املخ أبنية وخاصة يف املركزي العصيب اجلهاز يف خلل االنتباه لديهم

  واالستثارة. الكف ميكانزمات بني التوازن

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  أنّ  2008سنة  Sergeantدراسة لسرجنت و اخرون بينما اشارت 

" والكف املعريف  contrôle cognitifطفال الذين جيدون صعوبة يف السيطرة املعرفية "قصور يف االنتباه هم األ

"l’inhibition"  

أّن  األطفال املصابني بفرط  HELENE POISSANT  2008دراسة هلني بواسون  كما بينت نتائج

عدم امكانية  النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من ضعف يف الكف املعريف وذلك من خالل

  اختبار سرتوب. داخالت اود يفتمن كف امل باالضطراباألطفال املصابني 

 افجائي اتوقف أو اامتناع تتطلب اليت فاملواق هاما يف دورا تلعب الكف إىل أّن عملية "باركلي" يف حني اشار  

الذات وعلى  تنظيم العاملة وعلى الذاكرة على مباشرة بطريقة يؤثر الناقص فالكف املستمر، الفكر أو للعقل

يظهر عندهم فن بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه و منه األطفال املصاب الداخلي. وهذا ما يعاين ثياحلد

 من استفادم عدم إىل يؤديما  هذا تفكري بدون يعملون كأم يبدون السلوك كما بناء إعادة على عدم القدرة

   .الكف سواء املعريف أو السلوكي يةاسرتاتيج استخدام على القدرة

املصابني بفرط النشاط  األطفال عنداملعرفية   اإلنتاجية نظام ) أنّ 252: 2014، املرجع السابقكما بينت (  

 وجود لعدم املخرجات. يف تنظيم وصعوبة األداء، وسرعة يف ضعيفة، بإنتاجية قصور يف االنتباه يتسماحلركي مع 

 احملركة األفكار ملسار واملراجعة التقييم دور تلغي والتسرع لديهم االندفاعية أنّ  حيث واملراجعة، واملراقبة التخطيط
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 الكف، املنع، التسيري، عن املسؤول بهياجل الفص مستوى على التنفيذية الوظائف تضرر بسبب للسلوك،

  املخرجات السلوكية. مع سرعة توقيت ضبط على القدرة عدم والسيطرة، مما يعطي والضبط،

السلوك  الكف الطفل منو أثناء بأنّ   )2007:10 اخلشمري ، أمحد يف(سحر Barkley 2003 باركلي" يرى

 والتحكم داخلية، ومعايري بقوانني حمصنا متزايد بشكل يصبح أنّ  إىل اخلارجية املصادر تدرجييا من يتحول لديه

ّن األطفال املصابني بفرط النشاط أيف حني  الذايت. التحكم به يقصد ما هو داخلية ومعايري بقوانني الفرد بسلوك

 ما عادة كما يفعلون االندفاعي، سلوكهم يف التحكم يف حمدودة قدرات ملديه احلركي مع قصور يف االنتباه تكون

 باأللعاب الطفل يلقي كأن باملوقف حميطة موانع نتاج األغلب على ذلك فيكون يفعلوا مل وإنّ  باهلم على خيطر

 خيتلف وهذا مثال، كاألم ديد مصدر يشكلون حميطني أشخاص وجود عند وميتنع يغضب، حني األرض على

 لتحطيم الدافع نفس لديه ذإغري مصاب باضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه  طفل عن موقف

  : التالية النتائج باالعتبار يأخذ ألنه يفعل ال ولكنه لعبة

 .حطمها ألنه ا للعب الحقا اللعبة نفس على احلصول من يتمكن لن إنه -

 .اجلديدة لعبته حطم ألنه يغضبان قد والديه أن -

 .والديه خذل ألنه باالنزعاج سيشعر أنه -

  .باإلحباط وسيشعر السيطرة خارج خيرج غضبه ترك ألنه باالنزعاج سيشعر أنه -

بدراسة الكف ) Arnaud Roy، 2007 :108يف ( Shallice et al 2002 شواليس واخرونبينما قام 

 عنصرا 73عينة الدراسة  مشلتالسلوكي عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، 

فأسفرت نتائج الدراسة أّن    ”Go/No-Go“سنة، استعمل الباحث مقياس  12- 7عمارهم ما بني أتراوحت 

 ذلك بة يف الكف السلوكي وأرجع الباحث إىلأطفال ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه لديهم صعو 

 رادي). إالقصور املوجود يف االنتباه وخاصة االنتباه القسري (ال 

فرط النشاط  املصابونأّن األطفال  )202: 2004(مفيدة بن حفيظ،   1997براكلى  يف موضع اخر اشار

مما يتسبب يف قصور يف النمو املعريف اصابة يف الفص اجلبهي،  يعانون كذلك مناحلركي مع قصور يف االنتباه 

جيد الطفل صعوبة  حيثالكف السلوكي  جند اليت حيدثها هذا االضطراب  التأثريات من بنيف والسلوكي للطفل

مع عدم مراقبة التداخالت السلوكية. كما اشار  ،هتفكري  وتنظيم عادةإيف كف االستجابات السائدة من أجل 

الذاكرة العاملة  ى:خر أائف ذهنية ظأّن هذا العجز يف الكف السلوكي يؤثر كذلك بدوره على أربعة و  إىل بركلى

 ي ما يسمي بإعادة البناء. أ،اللغة الداخلية، التعديل الذايت السلوكي واملعريف، والقدرة على التنظيم الذايت 
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كف املعريف واملرونة املعرفية عند ال بدراسة Jane F. Gaultney 1999جان كولتني واخرون   قاميف حني 

طفال واليت ترتاوح  58يف االنتباه، تكون عينة الدراسة من  االطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور

وىل ىل ثالث جمموعات اموعة األإسنة مع ذكاء عادي. تنقسم العينة للدراسة  15سنوات و 8اعمارهم ما بني 

ولكن يلجؤون إىل   TDAH،اموعة الثانية هم األطفال املصابني بــ  TDAHتضم األطفال املصابني بـــ 

العالج الكيمائي، أما اموعة االخرية هم األطفال العاديني، قام الباحثون باملقارنة بني هاته ثالث جمموعات 

 ب، وعملية املرونة املعرفية وذلك باستخدام اختبارالثالث يف عملية الكف الذهين وذلك باستخدام اختبار سرتو 

Directed-Forgetting Task Recall  بينت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من األطفال املصابني.

باضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه سواء الذين هم حتت العالج الكيمائي أو ال يعانون من 

املرونة املعرفية ولكن بدرجات متفاوتة بينهما فلوحظ أن اموعة االوىل تعاين من  اضطراب يف الكف املعريف ويف

قصور يف الكف املعريف والليونة العقلية بصورة اقل من اموعة الثانية، يف حني فأن االطفال العاديني (اموعة 

  الثالثة) ميلكون القدرة على الكف املعريف واملرونة املعرفية ولو بعد حني.

)أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي BOR،CHAILLAUD 2009  :3 -12 (تويف االخري اشار 

سبب ذلك إىل  ةرجعت الباحثأا، و ومع قصور يف االنتباه هلم صعوبة كبرية يف التحكم يف املواقف اليت يوجه

صعوبة يف كف املتداخالت الداخلية واخلارجية مع صعوبة يف كف السلوك مما يولد اندفاعية يف سلوكيام. كما 

ألم ال يستطيعون كبح املثريات  ىقصرية املدالجيدون صعوبة يف السيطرة على املعلومات وختزينها يف الذاكرة 

  اخلارجية.  

  خالصة عامة للفصل:

مهيته مث مت التفصيل يف بعض االسرتاتيجيات املا أ هذا الفصل إىل تعريف ما وراء املعرفة متبوع بتطوره و مت التطرق يف

وراء املعرفية كالتعديل الذايت املعريف والتعديل الذايت السلوكي ومن مث الكف املعريف والكف السلوكي، ويف األخري 

   يف االنتباه على هذه االسرتاتيجيات.  عرضنا كيفية يأثر اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور

  

  

  

 



  شتها.قالباب الثاني: االجراءات المنهجية للدراسة وعرض النتائج ومنا

منهجية الدراسة الميدانية ول :الفصل األ

  اوإجراءاته

 متهيد

 .منهج الدراسة .1

 الدراسة االستطالعية .2

ميدان البحث ومدة الدراسة  1.2

  االستطالعية.

  .عينة الدراسة االستطالعية 2.2

  الدراسة االستطالعية.اجراءات  1.2

 ادوات الدراسة االستطالعية. 1.2

  . الدراسة االساسية.3

  عينة الدراسة االساسية. 1.3       

  مكان إجراء الدراسة األساسية. 2.3       

  أدوات الدراسة األساسية. 3.3       

  . املعاجلة االحصائية.4

  

  

  

الفصل الثاني : عرض نتائج الدراسة 

  وتحليلها ومناقشتها

 . عرض النتائج وحتليلها.1

  عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل .1.1

 الثانيةعرض وحتليل نتائج الفرضية  . 2.1

 الثالثةعرض وحتليل نتائج الفرضية .  3.1

 الرابعةعرض وحتليل نتائج الفرضية  .4.1

 مناقشة النتائج يف ضوء فروضها. .2

 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية األوىل 1.2

 الثانية مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية  2.2

 الثالثةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية   3.2

 الرابعةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية  4.2

خالصة الدراسة واملقرتحات



 

 

  

  منهجية الدراسة الميدانية وإجراءاته

 تمهيد

 .منهج الدراسة .3

 الدراسة االستطالعية .4

  ميدان البحث ومدة الدراسة االستطالعية. 1.3

  .االستطالعيةعينة الدراسة  4.2

  اجراءات الدراسة االستطالعية. 1.3

 ادوات الدراسة االستطالعية. 1.3

  ساسية.. الدراسة األ3

  ساسية.عينة الدراسة األ 1.3       

  مكان إجراء الدراسة األساسية. 2.3       

  أدوات الدراسة األساسية. 3.3       

  .. المعالجة االحصائية4
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  تمهيد:

 ،ببداء ءيتطرق هذا الفصل إىل اإلطار امليداين للدراسة وذلك فيما خيص منهجية الدراسة امليدانية واجراءاا، بد

وهلا اهلدف من هذه الدراسة أنقاط  مخسةمنهج الدراسة مث التطرق إىل الدراسة االستطالعية واليت حتتوي على 

واجراءات الدراسة  الدراسة االستطالعية عينةو  ومدة الدراسة االستطالعية االستطالعية مث ميدان البحث

ساسية واليت تتشكل كما تطرقنا يف هذا الفصل إىل الدراسة األ  ،دوات الدراسة االستطالعيةأ اخر آو  االستطالعية

ويف اخر  اسيةسدوات الدراسة األأة مث مكان و ساسيوهلا عينة الدراسة األأساسية أهي األخرى من ثالثة عناصر 

  .يف الدراسة هذا الفصل مث التطرق إىل األساليب اإلحصائية املستخدمة

  .منهج الدراسة:1

 الوصول بقصد وضعها يتم اليت القواعد من جمموعة عن هو عبارة املنهج ) أنّ 43: 1995 بوحوش، اشار (عمار

 فر ويع احلقيقة، جل اكتشافأمن   للمشكلة دراسته يف الباحث يتبعها اليت الطريقة أا أي العلمية، احلقيقة إىل

 من وإما ،هاهلجن عندما احلقيقة عن الكشف أجل من إما العديدة األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم فن بأنه

 املواضيع، طبيعة باختالف ختتلف البحث طرق أو واملناهج .عارفني ا نكون حني لآلخرين عليها الربهنة أجل

  العلمية. املناهج من أنواع عدة توجد وهلذا

أن ) 421:2004هذا ما يؤكده (ملحم سامي حممد، وطبيعة هذه الدراسة تقتضي ضرورة اتباع املنهج التجرييب 

أقرب مناهج البحوث حلل املشكالت بالطريقة العلمية، واملدخل األكثر صالحية حلل يعترب  هذا األخري

والتجريب سواء يف املعمل أو قاعات الدراسة أو أي جمال آخر يعرب عن  املشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية،

حماولة التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية باستثناء متغري واحد يقوم الباحث بتغيريه دف قياس أثره 

طروحة يف ميدان باقي املتغريات االخرى، فقد أثبتت هذه الطريقة جناحا كبريا يف التحقق من الفرضيات امل على

  على حد سواء.  والرتبوية العلوم االجتماعية واإلنسانية

ه وقائية يومن أجل حتقيق اهلدف األساسي من الدراسة، والذي يتمثل يف دراسة استكشاف وعلى هذا األساس

على املنهج لالضطراب ما وراء املعريف لدي األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه اعتمدنا 

 التجرييب كما سبق الذكر، متبعني يف ذلك التصميم التجرييب التايل:
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ضابطة، حيث مت اختيارمها عن طريق املعاينة القصدية، مث متت اانسة بينهما التجريبية واموعة الاموعة 

الضطرابات املا وراء ق االختبارات االستكشافية ليللتحقق من تكافئهما يف اخلصائص احملددة. بعدها مت تطب

  التجريبية والضابطة. شارة اليها فيما بعد للمجموعتنياملعرفية اليت سيتم اإل

  )6شكل رقم(

  التصميم التجريبي للدراسة

  
  

  . الدراسة االستطالعية:2

  . الهدف من الدراسة االستطالعية:1.2

اسية، ومن بني  خطوات هذا للدراسة األستصور عام إن اهلدف الرئيسي من الدراسة االستطالعية هو تكوين 

الدراسة السكومرتية لبعض أدوات القياس، واليت تتوج باحلذف أو الزيادة أحيانا، وبالتنقيح أو  أوال ،التصور

، كما أا صالحيتها للدراسة األساسية أجل من ودراسة صدقها وثباتهمن مث جتريبها و  التعديل أحيانا أخرى

الصعوبات والعراقيل اليت قد تعرتضه أثناء  يتفادمن أجل تسمح للباحث بالتعرف على مكان إجراء الدراسة 

القيام بالدراسة األساسية، باإلضافة إىل التعرف على عينة الدراسة وإنتقائها يف ضوء خصائص وأعراض 

  االضطراب املراد دراسته يف البحث.

 ������

	د��

مجتع البحث

�و�� �
ر����

األطفال المصابين بفرط النشاط 

الحركي مع قصور في االنتباه

مجموعة 

ضابطة

األطفال العاديين
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 لدراسة االستطالعية:. ميدان البحث ومدة ا2.2

جريت أيف ضبط موضوع دراسة البحث واليت  ةوىل واملتمثلاملرحلة األ .أجريت الدراسة االستطالعية على مرحلتني

يف املستشفى اجلامعي لوالية تلمسان (دمرجي تيجاين) وبعض املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية لوالية تلمسان 

إىل  15/01/2013بني  صربة وعني نفزة وغريها، يف الفرتة املمتدة ما يف اجلواريةمثل املؤسسة العمومية للصحة 

جريت يف باملدرسة أواليت  دراسةيف الدراسة السيكومرتية ألدوات ال ةا املرحلة الثانية واملتمثلمّ أ 2013/ 10/04

دمرجي تيجاين) يف الفرتة املمتدة بني باجي حممود) لدائرة تلمسان واملستشفى اجلامعي لوالية تلمسان (أاإلبتدائية (

  املذكورة اغراض ثانوية وهي التأكد مما يلي: املؤسساتهلذه  نّ أ، كما 2014/ 10/02إىل  10/04/2013

        . األساسية مدى استعداد الطاقم الرتبوي من معلمني وإداريني على التعاون مع الباحث يف اجناز الدراسة - 1

 طباء على التعاون مع الباحث يف اجناز الدراسةأمدى استعداد الطاقم الطيب من أخصائيني نفسانيني و  - 2

  .  األساسية

  ساعد الباحث على تطبيق االختبارات االستكشافية مع حاالت الدراسة.يخاصة  فظاءوجود  - 3

ضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف امدى معرفة املعلمني باألعراض اليت متيز األطفال الذين يعانون من  - 4

  .االنتباه

مدى مدى وضوح تعليمات وعبارات استمارة تشخيص اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه و  - 5

  فهم املعلمني هلا.

  مدي وضوح تعليمات وعبارات االختبارات املا وراء املعرفية لدي املعلمني أو األخصائيني النفسانيني.  - 6

 .عينة الدراسة االستطالعية:3.2

) طفال 18) طفال ومت تقسيمهم إىل جمموعة جتريبية ضمت (36( علىعينة الدراسة االستطالعية  اشتملت 

) طفال 18)، وجمموعة ضابطة ضمت (اذكور  15، واإناث 3مصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه (

  ).اذكور  13، واإناث5  (نيعادي

    إجراءات الدراسة االستطالعية:. 4.2

 الطف) 18وجمموعة ضابطة تضم ( الطف) 18ىل جمموعتني جمموعة جتريبية تضم (إمت تقسيم العينة االستطالعية  

 .وعتني يف السن، واملستوي الدراسيأيضا ومتت اانسة بني ام
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  دوات الدراسة االستطالعية:أ.5.2

  دوات بياا فيما يأيت:يف الدراسة احلالية جمموعة من األ تاستخدم

  .االختبارات النفسية:1.5.2

  أ. مقياس تشخيص اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالستعانة مبقياس خاص لتشخيص اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور 

  ).50- 31: 2013فقيه العيد ، عداد (دكتورإيف االنتباه وهو من 

  وصف مقياس الدراسة: 

داة مفيدة للتشخيص، وتوفر كثريا من أطفال يعترب مقياس النشاط احلركي الزائد وتشتت االنتباه والعدوانية عند األ

الوقت واجلهد، حيث يتضمن هذا املقياس جمموعة من البنود توضح بدقة النشاط احلركي وحالة االنتباه ومستوى 

  الطفل.العدوانية عند 

  بندا تتوزع على النحو التايل: 29ويشمل املقياس 

  باه.: تعرب عن تشتت االنت09ىل غاية البند رقم إول من البند األ

  : تعرب عن النشاط احلركي الزائد.18اىل غاية البند رقم  10من البند رقم 

  : تعرب عن السلوك العدواين.  28اىل غاية البند رقم  19من البند رقم 

  الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:

 صدق المقياس: 

املقياس طريقة صدق احملكمني لتقدير صدق املضمون. يف هذا الصدد قام بدراسة بنود املقياس  اتبع صاحب

يهم حول مدي مالئمة كل بند على أطلب من هؤالء ابداء ر  حيثاساتذة  من قسم علم النفس  )5خلمس(

خالل النسب املئوية التفاق  . من10اىل  0حدة يف قياس االبعاد العيادية الثالثة وذلك بإعطاء قيمة ترتاوح  من 

  .%90احملكمني على مدى صالحية العبارة وصدقها فيما تقيسه وجدنا أن كل العبارة تفوق 
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استخدم  الباحث صدق احملكي اي مدي ارتباط هذا املقياس مبقياس "اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بزيادة 

عبارة يف صورته  62: ويضم هذا املقياس 1999 النشاط احلركي لدى االطفال "الذى قام بإعداده السيد امحد

املدرسية، ويشمل ثالثة ابعاد تتمثل يف ضعف القدرة على االنتباه، وزيادة النشاط احلركي، واالندفاعية. و بعد 

  0.83عملية التطبيق وحساب معامل االرتباط بني املقياسني حصل الباحث على معامل ارتباط قدره

صدق هذا املقياس اسلوبا خمتلفا يتضمن مقارنة استجابات االطفال الذين  كما استخدم الباحث يف حساب

يعانون من هذه املشكالت، ومقارنتها بالسلوك العادي لألطفال، من خالل مالحظة خمتلف القدرات اليت يبديها 

ية، من طفال متمدرسا يف املرحلة االبتدائ 80الطفل غري العادي لفرتة من الوقت. اجريت دراسة الصدق على 

السنة االوىل اىل السنة الثالثة، مث وضع الباحث درجة اجيابية لكل سلوك متسق مع فقرات املقياس، ودرجة سلبية 

على كل سلوك غري متسق مع بنود املقياس .صنف الباحث كل نوع من االستجابة على حدة، وقام حبساب 

 %77الداخلي للعبارات، قد بلغ االتساق نسبة النسب املئوية لكل عبارة، ويف النهاية مت حساب مدى االتساق 

  وهي نسبة مقبولة من الصدق.

  ثبات المقياس:

يوما. لقد اختار  27لكى يتعرف الباحث على ثبات املقياس استخدم طريقة اعادة التطبيق بفارق زمىن قدره 

منهم يعانون من  33منهم ال يعانون من هذا االضطراب بينما  50تلميذا، 83الباحث عينة قصدية قوامها 

النشاط احلركي الزائد وتشتت االنتباه و العدوانية مث قام حبساب معامل االرتباط بريسون بني درجات التطبيق 

االول و التطبيق الثاين، واختصر النتيجة على معامل الثبات باستخدام معادلة سبريمان بروان وهي فحصل على 

يتبني من خالل  ام معادلة سبريمان براون تساوي ات باستخد، و منه معامل الثب0.70معامل ارتباط يساوي 

مرتفعة و مقبولة سيكومرتيا حبيث ميكن  0.82هذه النتيجة ان معامل الثبات املستخرجة للمقياس اليت قدرة بـ

  االعتماد على هذ املقياس كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

  ب. مقياس التعديل الذاتي المعرفي:

االستعانة بأداة  لتشخيص التعديل الذايت املعريف (ملواقف قرائية الكتشاف بلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

: 2016وهو مرتجم من طرف (عيناد ثابت امساعيل، Ellen M. Markmanاملتناقضات يف النص) لــ 

355(.  
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  وصف مقياس الدراسة: 

ول املسمى باألمساك وفيه نسختني على ثالثة نصوص، النص األحيتوي مقياس التعديل الذايت املعريف لألطفال 

املثلجات  موضوعه ما النسخة الثانية فيها متناقضات ضمنية، النص الثاينأوىل فيها متناقضات واضحة النسخة األ

ما بالنسبة للنص أوىل فيها متناقضات واضحة والثانية فيها متناقضات ضمنية، النسخة األ ،وفيه كذلك نسختني

وىل متناقضات واضحة والثانية متناقضات ضمنية. فيه كذلك  نسختني النسخة األ ،النملموضوعه والذي الثالث 

اصة اخلثالثة هلا حتقيقاا الالشطر الثاين من املقياس وهو وجود عبارة تسمي بالتحقيقات ولكل نص من النصوص 

  .ا

  ة لالختبار:المؤشرات السيكومترية للنسخة العربي

ملعرفة مدي صدق االختبار وثباته كان لزاما علينا اختيار عينة مناسبة لتجريب االختبار والتعرف على مؤشراته 

  ) طفال.45السيكومرتية، وعليه مت اختيار عينة عشوائية تقدر بـــ(

 صدق االختبار:

وىل برتمجة لقد متثلت اخلطوة األلدراسة صدق االختبار اتبعنا طريقة صدق احملكمني لتقرير صدق املضمون، 

ىل اللغة العربية من طرف الباحث (عيناد ثابت امساعيل ). مث قدمت هذه النسخة إاملقياس من اللغة االنكليزية 

ىل اللغة االصلية اي اللغة اإلجنليزية، مث مت تقيم ومقارنة النسخة األصلية إىل أخصائي يف الرتمجة ومت اعادة ترمجتها إ

الثانية اليت مت ترمجتها من طرف اخصائي يف الرتمجة، ويف االخري مت  عرض هذين النسختني على رئيس مع النسخة 

، اي املرتمجةبكر بلقايد تلمسان حيث طلب منه مقارنة النسخة االصلية مع النسخة  شعبة الرتمجة يف جامعة ايب

  ن املقياس االصلي مل يتغري فيه اي شيء.أىل إفأشار رئيس شعبة الرتمجة   حدث تغيري معىن املقياس ام ال،ذا إ

جل مراجعة أاجلزائر من  يف ةاساتذة من جامعات خمتلف سبعة اخلطوة الثانية قام الباحث بعرض املقياس علىيف  

يؤشروا عل الصفة املناسبة لوضعية كال من النصوص الثالثة والتحقيقات وذلك بوضع  نّ أهذه الرتمجة وطلب منهم 

  نوعا ما(مالئمة نوعا ما). - ال(غري مالئمة) - اير الثالثة التالية: نعم(مالئمة)عالمة امام املع

ضوء املالحظات  علىثالثة لصفة (نعم)، ودرجتني لصفة (نوعا ما)، ودرجة واحدة لصفة (ال).الواعطيت الدرجة 

جريت بعض التعديالت والتصحيحات على العبارات جلعلها اكثر وضوحا واقرب أبداها هؤالء اخلرباء. أاليت 
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هم التعديالت اليت طرأت أىل القدرات املعرفية للطفل يف سن معني. واجلدول التايل يبني إللثقافة اجلزائرية وخاصة 

  على االختبار من حيث الصيغ التعبريية.

  .): يبين العبارات التي تم تعديلها07الجدول رقم(

  العبارات بعد التعديل  العبارات قبل التعديل

  سنكتفي بهذه المعلومات...  هذه هي كل المعلومات ...

  ما رأيك حول مضمون القصة؟  ما رأيك؟

          

ن التعديالت اليت مت القيام ا تضمنت بعض الكلمات اخلاصة باجلانب أ) يتبني 07من خالل اجلدول رقم (

من يكولوجية وكيفية التعبري عنها. و تلك التعديالت مل متس بشكل مباشر املصطلحات الس يأالتعبريي للغة. 

نسبة  نّ أصالحية االختبار وصدقه فيما يقيسه وجدنا  ىخالل حساب النسب املئوية التفاق احملكمني على مد

ماد على هذا االختبار  مقبولة سيكومرتيا حبيث ميكن االعتائة وهي نسبة مرتفعة و بامل 90اتفاق احملكمني تفوق 

  كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

اما خبصوص حتليل تقيمهم مبدي مالئمة كل بند من البنود للصفة اليت اعدت لتقيسها بإعطاء درجات معينة 

) واجلدول التايل يبني النتائج 2) مت حساب صدق اخلرباء باستخدام طريقة (كاندال) و (كا1و3ترتاوح ما بني (

  :احملصل عليها

 )08الجدول رقم (

  ):2يبين نتائج صدق الخبراء باستخدام مقياس (كاندال) و (كا 

Kعدد المحكمين : N عدد :

 الفقرات

W  معامل :

 كاندل

 2كا  2كا

 الجدولية

مستوى  درجة الحرية

 الداللة

07 36 0.15 32.88 16.81 6 0.01 
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اجلدولية. و عليه فاملقياس يتمتع بقدر عال  2كرب من كاأالتجريبية  2كان  أ) يالحظ 08من خالل اجلدول رقم (

حيث كانت معظم العبارات متناسقة فيما بينها ومناسبة ملا ، 0.01من  الصدق وذلك عند مستوى الداللة 

  وذلك بتطبيق القانون التايل: تقيسه.

  ثبات االختبار:

)، وقد بلغت قيمة معامل ( chronback Alphaكرومباخ للتعرف على ثبات االختبار استخدامنا معامل ألفا  

 ) ، وهو معامل ثبات مقبول احصائيا يفي بأغراض البحث العلمي. 0.79الثبات الكلي لــ كرومباخ ألفا (

 )09الجدول رقم (

  :كرونباخ لكل بعد من ابعاد المقياسألفا  يبين قيم الثبات باستخدام معامل 

  

 

 

 

 

الفا لكل بعد من ابعاد املقياس واليت  يتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات باستخدام معامل كرونباخ

ومجيعها دالة، وعليه ميكن االعتماد على هذا االختبار   0.79) مع القيمة االمجالية 0.72- 0.71تراوحت بني (

  كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

  صدق االتساق الداخلي: 

تباط بني ابعاد املقياس والدرجة الكلية قام الباحث حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل ار 

  ) يوضح ذلك.10للمقياس، واجلدول رقم(

 

  قيم ألفا  الفقراتعدد  أبعاد االختبار  الرقم

  0.71  12 سماكاألنص   01

  0.72  12 المثلجاتنص   02

  0.71 12  النملنص   03

 0.79  قيمة الفا االجمالية
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 ) 10جدول رقم(

 :يوضح معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس

  األسماك  المثلجات  النمل  االختبار ككل  األبعاد

  -  **0,56  **0,57 ** 0,82  االسماك

  -  -  **0,55  **0,85  المثلجات

  -  -  **0,84  النمل

  0.01دالة عند مستوى ** 

 0.01احصائيا عند مستوى داللة معنوية  جدا وداال اقوي ان هناك ارتباطأ) نالحظ 10من خالل اجلدول رقم(

ن االختبار يتمتع بدرجة عالية أبني ابعاد االختبار فيما بينهم وبني معدل نتائج االختبار ككل، تدل هذه النتائج 

  الوثوق يف نتائجه اثناء التطبيق.من الثبات وميكن 

  جـ. مقياس التعديل الذاتي السلوكي:

اختبار التعديل الذايت السلوكي لألطفال  رتمجة وتقننيبلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث (عيناد ثابت امساعيل) 

  .وتكييفه على اتمع اجلزائري

  وصف مقياس الدراسة: 

-Headلقياس التعديل الذايت السلوكي ويسمى بـــ " ) 2009(مت تصور هذا االختبار من طرف بونتيز واخرون 

Toes-Knees-Shoulders ."مت ترمجة وتقنني هذا االختبار وتكييفه  الرأس واصابع القدم والكتفني والركبتني

واستعمله  واخرون Philippe Guimard فيلب كيمار من طرف الباحث 2012على اتمع الفرنسي سنة 

  هذا االخري يف حبثه حول التعديل الذايت السلوكي وعالقته بالتحصيل الدراسي يف املدارس االبتدائية.  

ملس رأسك اتتكون هذه األداة من جزئيني، اجلزء األول يطلب من الطفل أّن يفعل عكس ما يسمعه، إذا قيل له 

فهو يلمس أصابع قدميه وإذا قيل له املس أصابع قدميك فهو يلمس رأسه. أما بالنسبة للجزء الثاين من املقياس، 

نزيد على املوضعني األولني موضعني اخرين من اجلسم ومها الركبتني والكتفني، يف هذه املرحلة كذلك يفعل الطفل 



 وإجراءاتها الميدانية الدراسة منهجية                                               : األول الفصل

 

126 

 

هو يلمس كتفيه والعكس صحيح، ويصبح للطفل أربعة مواضيع عكس ما يقال له أي إذا قيل له املس ركبتيك ف

  يفعل عكس ما يقال له.    حيثمن اجلسم مع نفس التعليمة 

  الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:

ملعرفة مدي صدق االختبار وثباته كان لزاما على الباحث اختيار عينة مناسبة لتجريب االختبار والتعرف على 

  .) طفال32تقدر بـــ( عشوائيةالسيكومرتية، وعليه فقد مت اختيار عينة مؤشراته 

  صدق األداة:

    :المحتوى صدق

لدراسة صدق االختبار اتبعنا طريقة صدق احملكمني لتقرير صدق املضمون، لقد متثلت اخلطوة األوىل برتمجة 

  ثابت امساعيل). املقياس من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية من طرف الباحث (عيناد

أساتذة من خمتلف اجلامعات اجلزائرية قصد مراجعة هذه  6اخلطوة الثانية قام الباحث بعرض املقياس علىويف 

يؤشروا على الصفة املناسبة لوضعية كال بند على حدة لقياس التعديل الذايت السلوكي  نّ أالرتمجة وطلب منهم 

نوعا ما(مالئمة نوعا ما).واعطيت  -ال(غري مالئمة) - ية: نعم(مالئمة)وذلك بوضع عالمة أمام املعاير الثالثة التال

الدرجة ثالثة لصفة (نعم)، ودرجتني لصفة (نوعا ما)، ودرجة واحدة لصفة (ال).على ضوء املالحظات اليت أبداها 

اجلزائرية جريت بعض التعديالت والتصحيحات على العبارات جلعلها أكثر وضوحا وأقرب للثقافة أهؤالء اخلرباء. 

   وخاصة إىل القدرات املعرفية للطفل يف سن معني.                                                             

صالحية االختبار وصدقه فيما يقيسه وجدنا أّن  ىمن خالل حساب النسب املئوية التفاق احملكمني على مد  

مقبولة سيكومرتيا حبيث ميكن االعتماد على هذا بة مرتفعة و باملائة وهي نس 90تفاق احملكمني تفوق نسبة ا

 االختبار كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

مالئمة كل بند من البنود للصفة اليت أعدت لتقيسها بإعطاء درجات معينة  ىأما خبصوص حتليل تقيمهم مبد

) واجلدول التايل يبني النتائج 2ل) و (كا) مت حساب صدق اخلرباء باستخدام طريقة (كاندا1و3ترتاوح ما بني (

 املتواصل اليها:
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 )11الجدول رقم (

  ):2يبين نتائج صدق الخبراء باستخدام مقياس (كاندال) و (كا 

K عدد :

 المحكمين

N عدد :

 الفقرات

W  معامل :

 كاندل
 الجدولية 2كا  2كا

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

06 24 0.54 68.82 15.08 5 0.01 

 عليه فاملقياس يتمتع بقدر عال مناجلدولية. و  2التجريبية اكرب من كا 2كا) يالحظ أن ّ 11خالل اجلدول رقم (من 

 حيث كانت معظم العبارات متناسقة فيما بينها ومناسبة ملا تقيسه.، 0.01الصدق وذلك عند مستوى الداللة 

  وذلك بتطبيق القانون التايل:

  ثبات االداة:

)، وقد بلغت قيمة معامل ( chronback Alphaف على ثبات االختبار استخدمنا معامل ألفا كرومباخ للتعر 

  ) ، وهو معامل ثبات مقبول إحصائيا يفي بأغراض البحث العلمي.0.89الثبات الكلي لــ كرومباخ ألفا (

 )12الجدول رقم (

  )( chronback Alphaيبين نتائج ثبات االداة باستخدام معامل ألفا كرومباخ 

  

  

  

  

الفا لكل بعد من ابعاد  ) أن معامالت الثبات باستخدام معامل كرونباخ12يتضح من خالل اجلدول رقم (

ومجيعها دالة، وعليه ميكن االعتماد على  0.89) مع القيمة االمجالية 0.88-0.88املقياس واليت تراوحت بني (

 هذا االختبار كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

 

  قيم ألفا  عدد الفقرات أبعاد المقياس  الرقم

  0.88  12  المرحلة األولى من االداة  01

  0.88  12 المرحلة الثانية من االداة  02

 0.89  قيمة الفا االجمالية
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  صدق االتساق الداخلي: 

الباحث حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل ارتباط بني أبعاد املقياس والدرجة  قام

  ) يوضح ذلك.13قياس، واجلدول رقم(الكلية للم

 ) 13جدول رقم(

 :يوضح معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس

  االولىالمرحلة   المرحلة الثانية  المقياس ككل  األبعاد

  -  **0,88 ** 0,94  ولى من االداةالمرحلة األ

  -  **0,98  المرحلة الثانية من االداة

  0.01دالة ** عند مستوى 

 0.01جدا ودال احصائيا عند مستوى داللة معنوية  اقوي ا) نالحظ أّن هناك ارتباط13من خالل اجلدول رقم(

االختبار يتمتع بدرجة  أبعاد االختبار فيما بينهم وبني معدل نتائج االختبار ككل، تدل هذه النتائج على أنّ  بني

 عالية من الثبات وميكن الوثوق يف نتائجه أثناء التطبيق.

  د. مقياس الكف السلوكي:

تتكون  .ف ادائية سلوكية)لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث برتمجة وتقنني اداة لتشخيص الكف السلوكي (ملواق

مرتجم من اما اجلزء الثاين فهو  NEPSYمن بطارية  ول والذي مستوحى هذه االداة من جزئيني، فاجلزء األ

  و الذي يسمي بـأ 2010" سنة SCHMID, Feliciaدراسة اليت قامت الباحثة "شامهيد فليصا  ال

Go/No-Go .  

                            وصف مقياس الدراسة:                                                                        

و أال حيدث اي استجابة  نّ أول  يطلب من الطفل حيتوي مقياس الكف السلوكي لألطفال على جزئيني فاجلزء األ

ي يبقي جامدا مع غلق أردة فعل( حركة اجلسم، فتح العينني، النطق) للمنبهات الصوتية اليت يقوم ا الفاحص 

  ثانية.  75عينه ملدة 
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تمثال (جيب الك  اواقف ىتبق نّ أذا كنت تستطيع إنري ما  نّ أنلعب لعبة وهي  نّ أفتكون التعليمة كااليت "سنحاول 

تبقي كالتمثال بال حركة  نّ أاريد منك  أاجة للمساعدة) عندما اقول لك نبدإظهار للطفل الوضعية وهو ليس حب

ن ال تفتح أن ال تتحرك، جيب أصابعك. جيب عليك أال حترك حىت  ،العينني غمضوكأنك حتمل علما، مع 

  عينيك وال تقول اي شيء مهما كان ذلك حيت اقول لك قد انتهينا "هل انت مستعد؟ اغمض عينيك".

ون للامحراء مع مطرقة حتمل  ىلوحة فيها دوائر خضراء واخر  26حيتوي على اجلزء الثاين من املقياس والذي 

ويل نطلب من الطفل ىل مرحلتني يف املرحلة األإ هوينقسم هذا اجلزء بدور  من جهة اخري محراالو  من جهة زرقاال

قل أدم التفاعل مع املثري االمحر والذي يكون وذلك بضرب املثري االخضر  فقط مع ع خضرالتفاعل مع املثري اال

محر األمحر وذلك بضرب املثري نطلب من الطفل التفاعل مع املثري األ ما املرحلة الثانيةأ.  25%من االخضر بـ

املرحلتني ننتقل من لوحة  تايف كل. 25%بـمحر قل من األأخضر والذي يكون مع عدم التفاعل مع املثري األ فقط

الطفل يدرك  نّ أنتأكد من  نّ أق هذا اجلزء من املقياس جيب يقبل البداية من تطب مبعدل ثانية بينهما،ىل اخري إ

 محر  فيطلب منه تسميتهما. اللون األخضر و اللون األ

  المؤشرات السيكو مترية للنسخة العربية لالختبار :

صدق االختبار وثباته كان لزاما علينا اختيار عينة مناسبة لتجريب االختبار والتعرف على مؤشراته  ىملعرفة مد

  ) طفال.34السيكومرتية، وعليه مت اختيار عينة عشوائية تقدر بـــ(

 صدق االختبار:

وىل برتمجة األلدراسة صدق االختبار لقد اتبعنا طريقة صدق احملكمني لتقرير صدق املضمون، لقد متثلت اخلطوة 

ىل اللغة العربية من طرف الباحث (عيناد ثابت امساعيل ). اخلطوة الثانية قام الباحث إاملقياس من اللغة الفرنسية 

على يؤشروا  نّ أجل مراجعة هذه الرتمجة وطلب منهم أمن  جامعة تلمساناساتذة من  5بعرض املقياس على

السلوكي وذلك بوضع عالمة أمام املعاير الثالثة التالية:  الكف الصفة املناسبة لوضعية كال بند على حدة لقياس

نوعا ما(مالئمة نوعا ما).واعطيت الدرجة ثالثة لصفة (نعم)، ودرجتني لصفة  - ال(غري مالئمة) -نعم(مالئمة)

جريت بعض التعديالت أ ،(نوعا ما)، ودرجة واحدة لصفة (ال).على ضوء املالحظات اليت أبداها هؤالء اخلرباء

والتصحيحات على العبارات جلعلها أكثر وضوحا وأقرب للثقافة اجلزائرية وخاصة إىل القدرات املعرفية للطفل يف 

  هم التعديالت اليت طرأت على االختبار من حيث الصيغ التعبريية.أواجلدول التايل يبني ، سن معني
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 )14الجدول رقم(

  يبين العبارات التي تم تعديلها.

  العبارات بعد التعديل  التعديلالعبارات قبل 

  ثانية نقول للطفل "انتهت اللعبة" 75  ثانية نقول للطفل "االمر انتهي" 75

          

ن التعديالت اليت مت القيام ا تضمنت بعض الكلمات اخلاصة باجلانب أ) يتبني 14من خالل اجلدول رقم (

من يكولوجية وكيفية التعبري عنها. و تلك التعديالت مل متس بشكل مباشر املصطلحات الس يأالتعبريي للغة. 

نسبة  نّ أصالحية االختبار وصدقه فيما يقيسه وجدنا  ىخالل حساب النسب املئوية التفاق احملكمني على مد

حبيث ميكن االعتماد على هذا  مقبولة سيكومرتياباملائة و هي نسبة مرتفعة و  89.76اتفاق احملكمني تفوق 

  االختبار كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

عدت لتقيسها بإعطاء درجات معينة أمالئمة كل بند من البنود للصفة اليت  ىما خبصوص حتليل تقيمهم مبدأ

بني النتائج ) واجلدول التايل ي2) مت حساب صدق اخلرباء باستخدام طريقة (كاندال) و (كا1و3ترتاوح ما بني (

  املتواصل اليها:

  ):2) يبين نتائج صدق الخبراء باستخدام مقياس (كاندال) و (كا15الجدول رقم (

K عدد :

 المحكمين

N عدد :

 الفقرات

W2كا  2كا : معامل كاندل 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

05 57 0.14 33.2 13.27 04 0.01 

عليه فاملقياس يتمتع بقدر عال اجلدولية. و  2التجريبية اكرب من كا 2كا نّ أ) يالحظ 15من خالل اجلدول رقم (

حيث كانت معظم العبارات متناسقة فيما بينها ومناسبة ملا ، 0.01الصدق وذلك عند مستوى الداللة  من

  وذلك بتطبيق القانون التايل: تقيسه.
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  ثبات االختبار:

)، وقد بلغت قيمة معامل ( chronback Alphaكرومباخ للتعرف على ثبات االختبار استخدمنا معامل ألفا  

  حصائيا يفي بأغراض البحث العلمي.) ، وهو معامل ثبات مقبول إ0.80الثبات الكلي لــ كرومباخ ألفا (

 )16الجدول رقم (

  )( chronback Alphaداة باستخدام معامل ألفا كرومباخ يبين نتائج ثبات األ

  

  

  

 

 

الفا لكل بعد من ابعاد  ) أن معامالت الثبات باستخدام معامل كرونباخ16يتضح من خالل اجلدول رقم (

ومجيعها دالة، وعليه ميكن االعتماد على  0.80) مع القيمة االمجالية 0.92-0.70املقياس واليت تراوحت بني (

  هذا االختبار كأداة للدراسة بدرجة عالية من الثقة.

  

  

  

  

  

 

  قيم ألفا  الفقراتعدد  أبعاد المقياس  الرقم

  0.70  05  الجزء األول  01

  0.70  26  ولى)(المرحلة األالجزء الثاني  02

 0.92  26  ثاني (المرحلة الثانية).الجزء ال  03

 0.80  قيمة الفا االجمالية
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  صدق االتساق الداخلي: 

معامل ارتباط بني ابعاد املقياس والدرجة الكلية قام الباحث حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب 

  .) يوضح ذلك17للمقياس، واجلدول رقم(

 :) يوضح معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس17جدول رقم(

  البعد االول  البعد الثاني  البعد الثالث  االختبار ككل  األبعاد

  -  **  0,99  ** 0,76 **  0,99  البعد االول

  -  -  ** 0,76  ** 0,99  البعد الثاني

    -  -  ** 0,78  البعد الثالث

   0.01دالة عند مستوى ** 

 0.01احصائيا عند مستوى داللة معنوية  جدا وداال اقوي اهناك ارتباط نّ أ) نالحظ 17من خالل اجلدول رقم( 

االختبار يتمتع بدرجة  نّ أ على بني ابعاد االختبار فيما بينهم وبني معدل نتائج االختبار ككل، تدل هذه النتائج

 عالية من الثبات وميكن الوثوق يف نتائجه اثناء التطبيق.

  :(test de stroop)هـ. مقياس الكف المعرفي   

ومسي بامسه و هو من اشهر الظواهر  1935من طرف جون ريدلب سرتوب سنة  تشفاختبار "سرتوب" اك

م االنتباه االنتقائي، وقدرة الكف الذهين للوضعية اليت متثل منافسة بني اجابتني يالبصرية االنتباهية يستخدم يف تقي

سنة   Dempster. يف نفس السياق اشار ديبوسرت"interférence اختياريتني وهذا ما يسمي بالتداخل "

م يي تداخل يف املعلومات عن طريق هذا التداخل نستطيع تقيأ ةّن اختبار سرتوب يتميز باملهام املزدوجأ 1992

ل لون الكلمة ز على جانب واحد من املعلومات مثذلك من خالل الرتكية الطفل على الضبط الكف الذهين و قدر 

 4A)X2130املقياس على ثالث بطاقات ذات مقاس  حيتوي هذااستثارة اخرى مثل معىن الكلمة. و مع كف 

  سم). 
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 كلمة مكتوبة باألسود متثل كلمات ألوان :"أمحر، اخضر، أصفر، أزرق". أما  50البطاقة االوىل: تتكون من 

البطاقة الثانية: فتحتوي على نفس الكلمات لكن يف هذه املرة الكلمات مكتوبة بألوان خمتلفة ال متثل املعىن 

  الداليل هلا، مثال كلمة أزرق مكتوبة باألمحر. 

  البطاقة الثالثة: فتمثل مستطيالت حتمل نفس االلوان السابق ذكرها.

صفوف كل  10ثانية لكل طاقة هذه البطاقات تتكون من  45وميتل الوقت الالزم من اجل اعطاء االجابة يف 

  منبهات. 05صف حيمل 

  التعليمة:

  تكون التعليمات منفصلة ومبسطة قدر االمكان لكي يفهمها الطفل. نّ أجيب 

  األولى ( البطاقة أ ): الوضعية

اليسار، يف  إىل اليمني بصوت مرتفع منالكلمات  تقرأ  أن عليك كلمات، عليها مكتوب ورقة أعطيك سوف 

 و .ثا 45 بعد أي .توقف لك أقول أنّ  إىل األول من القراءة أسفل الورقة، أعد إىل تصل اسرع وقت ممكن. ملا

  عليك أن تبدأ. الك بأن هناك خطأ عليك أن تصححه. اذا كنت جاهز  أشرت إذا

  (البطاقة ب): الثانية الوضعية

 سفل الورقة اعدأىل إهذه الورقة تعيد نفس ما قمت به يف املرة السابقة، سوف تقرأ الكلمات وملا تصل  على 

  ول.من األ القراءة

   الوضعية الثالثة (البطاقة جـ):

تعيد من  نّ أىل اية الورقة عليك إتسمي هذه االلوان وملا تصل  نّ أب هذه الورقة فيها مستطيالت ملونة، جي

  قول لك توقف.أ نّ أىل  إاالول 

   الوضعية الرابعة ( البطاقة ب):

عطيتك اياها يف احلني. ولكن هذه املرة جيب ان تقول يل ما هو اللون الذي كتبت أعطيك ورقة مثل اليت أسوف 

  اقول لك توقف.  نّ أىل إىل اية الورقة عليك ان تعيد من االول إات وليس قراءة الكلمات. ملا تصل به الكلم

  نشرح هلم مبثال او مثالني ألن هذا االختبار يتطلب مستوي جيد من الفهم نّ أفهم االفراد التعليمة جيب اذا مل ي
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  طريقة التنقيط:

ها. ويف كل ؤ ربع بطاقات حتمل االجابات احملتملة اليت جيب على املفحوص اعطاأمامه أيضع  نّ أعلى الفاحص 

الشخصية  املعلومات حتمل اليت التنقيط ورقة النتائج على مث ينقل .والرتددات األخطاء وشطب بطاقة يقوم مبتابعة

ذا تعدى إا والرتددات اليت يقع فيها وعدد االجابات الصحيحة لكل بطاقة. و  اليت يقوم للمفحوص، األخطاء

بطاقة، وهذا بضرب  اخلطأ لكل درجة حبساب نقوم ذلك بعد .اموع من طرحها و عدة سطور، فيجبأسطر 

+ الرتددات. بعدها نقوم حبساب درجة التداخل و اليت يتم حساا بانقاص درجة االجابات 2جمموع االخطاء يف 

لوان من درجة االجابات الصحيحة اليت متثل التداخل ( تسمية ختص تسمية األ واليت) 3الصحيحة يف البطاقة (

  ).2(لون احلرب الذي كتبت به الكلمات) يف البطاقة

  شروط تطبق االختبار:

  الورقة. إدارة عدم -

التأكد من أن الطفل له رؤية جيدة. إذا كان حيمل نظارات للقراءة، من الضروري أن حيملها وقت اجراء  - 

  االختبار.

  ي سلوك بإمكانه اعاقة مقروئية الكلمات خاصة يف اجلزء الرابع.أال جيب ترك الفرد ينزع النظارات أو يقوم ب - 

   .األلوان تسمية ويعرف القراءة، حيسن الفرد يكون أن جيب - 

  نشجعه على املواصلة. أن علينا الورقة اية عند  حىت أو الوقت اية قبل الفرد توقف إذا -

  طبيعة النشاط الذهني الموضوع محل الدراسة: 

سنة وذلك عن  12ىل إسنوات  7طفال من م الكف الذهين عند األياهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقي

قدرة الطفل  ىوىل(البطاقة االوىل) والوضعية الثانية (البطاقة الثانية) تقيس مدطريق اختبار سرتوب. الوضعية األ

قدرة الطفل  ى( البطاقة الثالثة) و الوضعية الرابعة (البطاقة الثانية) تقيس مد ةما يف الوضعية الثالثأقراءة، العلى 

 معناهاالذي كتبت به الكلمات مغاير  للونا ن يف هذه اللوحةيف الوضعية االخرية أل على الكف الذهين وخاصة

جابة دون إذ جيب على الطفل كف إه من قبل بالتداخل أي التداخل فيما بني اجابتني حمتملتني اوهذا ما مسين

  األخرى.
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  ساسية:.الدراسة األ3

  ساسية:. عينة الدراسة األ1.3

مت مجع هاته العينة من مدارس ابتدائية مبدينة تلمسان ومن  طفال 32ساسية من تكونت عينة الدراسة األ

املذكورين سلفا يف الدراسة  )أ.بوحجر(العيادة اخلاصة فاحتة السرور و  املستشفى اجلامعي لوالية تلمسان

احلركي مع وهم الطفل مصابني بفرط النشاط   16االستطالعية، حيث كان عدد اطفال اموعة التجريبية  

  ي اضطراب. أاطفال ال يعانون من وهم  طفال 16قصور يف االنتباه ، اما اموعة الضابطة فتتكون من 

 . مكان إجراء الدراسة األساسية:2.3

  التالية: ماكنأجريت الدراسة األساسية يف األ

العيادة اخلاصة و تيجاين)  مدرسة (اباجي حممود) دائرة تلمسان و املستشفي اجلامعي لوالية تلمسان ( دمرجي

  .20/05/2016إىل  10/04/2014يف الفرتة املمتدة بني  )أ.بوحجر(فاحتة السرور 

  . أدوات الدراسة األساسية:3.3

اعتمد الباحث يف الدراسة األساسية على نفس األدوات اليت استخدمها يف الدراسة اإلستطالعية، وذلك بعد 

  السيكوميرتية الواجب توفرها حيث ميكن عرض هذه األدوات على النحو اآليت:التأكد من متتعها باملؤشرات 

  أ. املقابلة.

  ب. املالحظة.

  لتشخيص اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وهو من اعداد  "دكتور فقيه العيد". إستمارةج. 

مرتجم من طرف عيناد ثابت  و Ellen M. Markmanد. مقياس التعديل الذايت املعريف من اعداد 

   2016.امساعيل

وقد قام الباحث (عيناد   ) Ponitz el2009(ه.مقياس التعديل الذايت السلوكي من اعداد بونتيز واخرون 

  .ثابت امساعيل) برتمجته وتقنيه وتكيفيه  على اتمع اجلزائري

اما  NEPSYمن بطارية  ول والذي هو مستوحى و. مقياس الكف السلوكي واملتكون من جزئيني، فاجلزء األ

 2010" سنة SCHMID Feliciaدراسة اليت قامت ا الباحثة "شامهيد فليصا  مرتجم من الاجلزء الثاين فهو 

)Go/No-Go (  تمع اجلزائريوقد قام الباحث (عيناد ثابت امساعيل) برتمجته وتقنيه وتكيفيه على ا.  
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  .(test de stroop)ز.مقياس الكف الذهين 

  .المعالجة االحصائية:4

 مستقلتني متساويتنيلدراسة الفرق بني عينتني   Tالباحث يف حتليل بيانات الدراسة احلالية على مقياس  إعتمد

  على قانون: ألفا كرونباخ، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري. ناكما أعتمد

  " باستخدام احلاسوب. SPSS 20.0وذلك باستخدام الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية "

  خالصة عامة للفصل:

مت يف هذا الفصل عرض إجراءات الدراسة بدءا من الدراسة االستطالعية، فالدراسة األساسية، فقمنا بعرض    

املنهج املستخدم يف الدراسة، ووصف شامل لعينة الدراسة وخصائصها، مث ذكرنا األدوات املستخدمة يف الدراسة، 

تبني صالحيتها للتطبيق يف الدراسة والتجريب اإلستطالعي هلا مع حساب خصائصها السيكومرتية، حيث 

  .األساسية

يف األخري أشرنا إىل األساليب اإلحصائية املعتمدة يف الدراسة، واليت بواسطتها حتصلنا على نتائج الدراسة واليت   

 سنعرضها مرتبة حسب الفرضيات يف الفصل املوايل.



 

  

 

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها

 . عرض النتائج وتحليلها.1

  عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى .1.1

 الثانيةعرض وتحليل نتائج الفرضية  . 2.1

 الثالثةنتائج الفرضية  عرض وتحليل.  3.1

 الرابعةعرض وتحليل نتائج الفرضية  .4.1

 مناقشة النتائج في ضوء فروضها. .2

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية األولى 1.2

 الثانية مناقشة النتائج في ضوء الفرضية  2.2

 الثالثةمناقشة النتائج في ضوء الفرضية   3.2

 لرابعةامناقشة النتائج في ضوء الفرضية  4.2

  .خالصة الدراسة والمقترحات
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  تمهيد:

بعد تناول اجراءات الدراسة امليدانية يف الفصل السابق، سيتم يف هذا الفصل عرض وحتليل النتائج باستعمال 

   ضوء فروضها. علىمناقشة النتائج  مث ،فق تسلسل فرضيات هذه الدراسةو ذلك ساليب االحصائية املناسبة و األ

  . عرض النتائج وتحليلها.1

  ولى:نتائج الفرضية األ .عرض وتحليل1.1

 يف ّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعفإ واليت تنص على ما يلي"

   "نشاط التعديل الذايت املعريف

ملقياس التعديل الذايت املعريف(ملواقف قرائية  التكرارات والنسب املئوية وال أ مث حسابالختبار صدق هذه الفرضية 

الكتشاف املتناقضات يف النص) عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه(العينة 

بيانية من أجل املقارنة  ةعمدأ (العينة الضابطة)، مث عرض هذه النتائج على شكل نيالتجريبية) واألطفال العادي

، مث عرض املتوسطات احلسابية لكل SPSS بواسطة الربنامج اإلحصائي   ومعاجلته Tبينهما. مث حساب معامل 

  عينة على شكل منحين.

ملقياس التعديل الذايت املعريف عند األطفال املصابني بفرط النشاط  مت حساب التكرارات والنسب املئوية  وال:أ

  يلخص اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها. احلركي مع قصور يف االنتباه:

 ) 18جدول(

) TDHAوضح نتائج مستويات التعديل الذاتي المعرفي عند العينة التجريبية( األطفال المصابين بــ  ت

  المئوية. حسب التكرارات والنسب

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة التجريبية

 6.25%  1  )8-1المستوى العادي للتعديل الذاتي المعرفي (

 25%  4  )10- 9المستوى المنخفض للتعديل الذاتي المعرفي (

 68.75%  11  )12-11المستوى الجد المنخفض للتعديل الذات المعرفي (
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التعديل الذايت املعريف عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  نشاط ىن خالل النتائج التالية حول مستو م

 25%ما ذوي املستوى املنخفض فقد قدر بــ أ6.25%قصور يف االنتباه فاألطفال ذوي املستوى العادي قدر بــ 

  .68.75%ما ذوي املستوي اجلد املنخفض فقد قدر بـــأ

يلخص اجلدول  طفال العاديني:ملقياس التعديل الذايت املعريف عند األ ية مت حساب التكرارات والنسب املئو  ثانيا:

  التايل النتائج املتحصل عليها.

 ) 19جدول(

ن) حسب التكرارات يوضح نتائج مستويات التعديل الذاتي المعرفي عند العينة الضابطة( األطفال العاديت

  :والنسب المئوية

  المئويةالنسبة   عدد األفراد  العينة الضابطة

 81.25%  13  )8-1المستوى العادي للتعديل الذاتي المعرفي (

 18.75%  3  )10- 9المستوى المنخفض للتعديل الذاتي المعرفي (

 %0  0  )12-11المعرفي ( يالمستوى الجد المنخفض للتعديل الذات

 فاألطفال ذوي املستوى نيالتعديل الذايت املعريف عند األطفال العادي نشاط ىمن خالل النتائج التالية حول مستو 

  .18.75%أما ذوي املستوى املنخفض فقد قدر بــ  81.25%العادي قدر بــ 
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  )7شكل رقم (

  يوضح الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مستوي من مستويات التعديل الذاتي المعرفي.

  

 نشاط مستوى  بني اموعة التجريبية، واموعة الضابطة يف ةمن خالل الشكل نالحظ وجود فروق واضح   

التعديل الذايت املعريف عند العينة الضابطة كان بني العادي نشاط التعديل الذايت املعريف، حيث أّن مستوى 

 واجلد املنخفض، كانت نسبة األطفال ذوي كان بني العادي واملنخفضفلعينة التجريبية لما بالنسبة أواملنخفض 

كانت   بينما،  %6وعند العينة التجريبية بـ  %81.25التعديل الذايت املعريف العادي عند العينة الضابطة بـ نشاط

،  25%وعند العينة التجريبية بـ 18%العينة الضابطة بـ التعديل الذايت املنخفض عند نشاط نسبة األطفال ذوي

وعند العينة  %0العينة الضابطة بـ التعديل الذايت اجلد املنخفض عند نشاط نسبة األطفال ذوي تقدر  يف حني

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف نستنتج يف االخري جمموع نسبة األ %68.75التجريبية بـ 

طفال غري املصابني بفرط نسبة األمقارنة مع جمموع  93.75%التعديل الذايت املعريف بـ  ضعف يف نشاطاالنتباه و 

  . 18%بـالتعديل الذايت املعريف  ضعف يف نشاطالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وهلم 

التعديل الذايت  نشاط يوجد فروق دالة احصائيا يفحساب هل  كثر مت ألتأكد من مصداقية هذه الفرضية لو 

للتحقق من  مع قصور يف االنتباه مقارنة مع األطفال العاديني؟طفال املصابني بفرط النشاط احلركي املعريف عند األ

) لعينتني مستقلتني متساويتني، حيث مت حساب املتوسط احلسايب Tهذا االخري مت استخدام االختبار التائي (
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لتايل ) لداللة الفروق بني العينة التجريبية والعينة الضابطة واجلدول اT حساب قيمة (متواالحنراف املعياري، من 

 يلخص النتائج املتحصل عليها:

 )20الجدول رقم (

 TDHAلدراسة فرق التعديل الذاتي المعرفي عند األطفال المصابين بـــ  "T- test"يوضح نتائج اختبار 

  ن.يمقارنة مع األطفال العادي

  
  "ت "  عينة الضابطة  عينة التجريبية

  المحسوبة

  "ت "

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  1ع  1م  ن  1ع  1م  ن  الداللة

التعديل 

الذاتي 

  المعرفي

16  10.33  1.68  16  6.57  2.17  5.512 2.45 30  0.01  

 نشاط ) وجود فروق ذات داللة احصائية بني العينة التجريبية والعينة الضابطة يف20يتضح من اجلدول رقم (

ومستوى  2.45مقارنة بتاء اجلدولية اليت قدرت بـ  5.512احملسوبة وتساوي  التعديل الذايت املعريف بقيمة تائية

بقيمة  1.68واحنراف معياري 10.33وتعود الفروق لصاحل العينة التجريبية مبتوسط حسايب يبلغ 0.01داللة 

 تضح أنّ ، من هنا ي2.17واحنراف معياري بقيمة  6.57مقارنة باملتوسط احلسايب العينة الضابطة الذي قدر بــ 

 التعديل الذايت املعريف.  نشاط لعينة التجريبية أكرب من قيمته لدى العينة الضابطة يفلاملتوسط احلسايب 
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  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:2.1

يف  قصور يف االنتباه يعانون من ضعف ّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي معإ"  واليت تنص على ما يلي

  "التعديل الذايت السلوكينشاط 

 ملواقفملقياس التعديل الذايت السلوكي(  التكرارات والنسب املئوية وال أ مث حسابالختبار صدق هذه الفرضية 

طفال ) عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه(العينة التجريبية) واألةعكسي ةيسلوك ئيةداأ

  Tبيانية من أجل املقارنة بينهما مث حساب معامل  ةالضابطة) مث عرضهما على شكل اعمد (العينة نيالعادي

  مث عرض املتوسطات احلسابية لكل عينة على شكل منحين. SPSS معاجلته بواسطة الربنامج اإلحصائي  و 

ملقياس التعديل الذايت السلوكي عند األطفال املصابني بفرط النشاط  مت حساب التكرارات والنسب املئوية  وال:أ

  يلخص اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها. احلركي مع قصور يف االنتباه:

 )21جدول(

 )TDHAيوضح نتائج مستويات التعديل الذاتي السلوكي عند العينة التجريبية( األطفال المصابين بــ   

  حسب التكرارات والنسب المئوية.

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة التجريبية

 % 7518.  03  )40-21(المستوى العادي للتعديل الذاتي السلوكي

 %0025.  04  )11-20(المستوى المنخفض للتعديل الذاتي السلوكي

 %2556.  09  )10-0(السلوكي يالمستوى الجد منخفض للتعديل الذات

التعديل الذايت السلوكي عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي  نشاط ىالنتائج التالية حول مستو  من خالل

ما عند األطفال ذوي املستوى أ % 7518.املستوى العادي قدر بــ  يمع قصور يف االنتباه فاألطفال ذو 

  .%2556. يبلغنخفض فقد ماجلد  ىما يف االخري فاألطفال ذوي املستو أ %0025.املنخفض فقد قدر بــ 

يلخص اجلدول  عند األطفال العاديني: السلوكيملقياس التعديل الذايت   حساب التكرارات والنسب املئويةمت ثانيا:

 التايل النتائج املتحصل عليها.
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 )22جدول(

التكرارات  ن) حسبييوضح نتائج مستويات التعديل الذاتي السلوكي عند العينة الضابطة( األطفال العادي 

  والنسب المئوية

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة الضابطة

 %5087.  14  )40-21(المستوى العادي للتعديل الذاتي السلوكي

 %5012.  2  )11-20(المستوى المنخفض للتعديل الذاتي السلوكي

 %0  0  )0-10(المستوى الجد منخفض للتعديل الذات السلوكي

، فاألطفال ذوي نيالتعديل الذايت السلوكي عند األطفال العادي نشاط ىالتالية حول مستو من خالل النتائج 

  .%5012.ما عند األطفال ذوي املستوى املنخفض فقد قدر بــ أ %5087.املستوى العادي قدر بــ 

  )08شكل رقم (

  الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مستوي من مستويات التعديل الذاتي السلوكي. يوضح

  

 نشاط مستوى بني اموعة التجريبية، واموعة الضابطة يف ةمن خالل الشكل نالحظ وجود فروق واضح   

التعديل الذايت السلوكي عند العينة الضابطة كان بني العادي  نشاط التعديل الذايت السلوكي، حيث أّن مستوى

خفض، كانت نسبة األطفال ذوي منبني العادي واملنخفض واجلد  تراوحلعينة التجريبية لما بالنسبة أواملنخفض 
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،  % 7518.وعند العينة التجريبية بـ  %5087.التعديل الذايت السلوكي العادي عند العينة الضابطة بـ نشاط

وعند  %5012.العينة الضابطة بـ التعديل الذايت السلوكي املنخفض عند نشاط كانت نسبة األطفال ذوي  بينما

التعديل الذايت السلوكي اجلد  نشاط يف االخري نسبة األطفال ذوي تقدر  يف حني،  25%العينة التجريبية بـ

نستنتج يف االخري جمموع نسبة األطفال ، %2556.وعند العينة التجريبية بـ  %0العينة الضابطة بـ نخفض عندم

مقارنة مع  75%التعديل الذايت السلوكي بـ  نشاطضعف يف املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه و 

التعديل الذايت  نشاطضعف يف جمموع نسبة األطفال غري املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه وهلم 

  . %5012.بـالسلوكي 

التعديل الذايت السلوكي  نشاط وجد فروق دالة احصائيا يفتحساب هل  لتأكد من مصداقية هذه الفرضية مت لو 

للتحقق من هذا   عند األطفال املصابني بـــفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مقارنة مع األطفال العاديني؟

مستقلتني متساويتني ، حيث مت حساب املتوسط احلسايب ) لعينتني Tاالخري مت استخدام االختبار التائي (

) لداللة الفروق بني العينة التجريبية والعينة الضابطة واجلدول التايل Tواالحنراف املعياري، من مث حساب قيمة (

  يلخص النتائج املتحصل عليها:

 )23الجدول رقم (

لدراسة الفرق التعديل الذاتي السلوكي عند األطفال المصابين بـــ  « T- test« يوضح نتائج اختبار

TDHA ن.يمقارنة مع األطفال العادي  

  
  "ت "  عينة الضابطة  عينة التجريبية

  المحسوبة

  "ت "

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  1ع  1م  ن  1ع  1م  ن  الداللة

التعديل 

الذاتي 

  السلوكي

16  2.38  0.80  16  1.25  0.68  4.25 2.45 30  0.01  

 نشاط ) وجود فروق ذات داللة احصائية بني العينة التجريبية والعينة الضابطة يف23يتضح من اجلدول رقم (

ومستوى  2.45مقارنة بتاء اجلدولية اليت قدرت 4.25التعديل الذايت السلوكي بقيمة تائية احملسوبة وتساوي  

بقيمة   0.80واحنراف معياري  2.38الفروق لصاحل العينة التجريبية مبتوسط حسايب يبلغ  وتعود  0.01داللة 
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 .من هنا يتضح أنّ 0.68واحنراف معياري بقيمة  1.25لعينة الضابطة الذي قدر بــ لمقارنة باملتوسط احلسايب 

 احملسوب يف Tية اكرب من اجلدول Tاملتوسط احلسايب العينة التجريبية أكرب من قيمته لدى العينة الضابطة و 

 .  سلوكيالتعديل الذايت ال نشاط

 :الثالثة.عرض وتحليل نتائج الفرضية 4.1

 يف ّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعفإ"  واليت تنص على ما يلي

   "املعريفنشاط الكف 

كف  ملواقف( ملقياس الكف املعريف التكرارات والنسب املئوية وال أ  حسابمتالختبار صدق هذه الفرضية 

 نيطفال العاديطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه(العينة التجريبية) واألعند األ ) االنتباه

و معاجلته   Tجل املقارنة بينهما مث حساب معامل أبيانية من  ةعمدأ(العينة الضابطة) مث عرضهما على شكل 

  مث عرض املتوسطات احلسابية لكل عينة على شكل منحين. SPSS بواسطة الربنامج اإلحصائي  

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع ملقياس الكف املعريف عند األ مت حساب التكرارات والنسب املئوية  اوال:

  يلخص اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها. قصور يف االنتباه:

 )24جدول(

) حسب TDHAيوضح نتائج مستويات الكف المعرفي عند العينة التجريبية( األطفال المصابين بــ   

  التكرارات والنسب المئوية.

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة التجريبية

 % 12.50  02  )5-2المستوى العادي للكف المعرفي (

 %18.75  03  )1المعرفي( للكفالمستوى المنخفض 

 %68.75  11  )0المعرفي( للكفالمستوى الجد منخفض 

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور الكف املعريف عند األ نشاط من خالل النتائج التالية حول مستوي 

 طفال ذوي املستوى املنخفض فقد قدرا عند األمّ أ% 12.50املستوى العادي قدر بــ  يفاألطفال ذو  ،يف االنتباه

  %68.75طفال ذوي املستوي اجلد منخفض فقد حتصلوا على يف االخري األو  %18.75بــ 
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يلخص اجلدول التايل  ملقياس الكف املعريف عند األطفال العاديني: مت حساب التكرارات والنسب املئوية  ثانيا:

  النتائج املتحصل عليها.

 )25جدول(

ن) حسب التكرارات والنسب يالضابطة( األطفال العادييوضح نتائج مستويات الكف المعرفي عند العينة 

  :المئوية

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة الضابطة

 %5087.  14  )5-2المستوى العادي للكف المعرفي(

 %5012.  2  )1المعرفي( للكفالمستوى المنخفض 

 0  0  )2المعرفي( للكفالمستوى الجد منخفض 

املستوى  ي، فاألطفال ذو نيطفال العاديعند األ املعريفلكف ا نشاط ىخالل النتائج التالية حول مستو  من

   .%12.50طفال ذوي املستوى املنخفض فقد قدر بــ ا عند األمّ أ %87.50العادي قدر بــ 

  )09شكل رقم (

المعرفي. لكفايوضح الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مستوي من مستويات 
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 نشاط بني اموعة التجريبية، واموعة الضابطة يف مستوى ةنالحظ وجود فروق واضح ،من خالل الشكل   

ا بالنسبة مّ أاملعريف عند العينة الضابطة كان بني العادي واملنخفض  الكف نشاط مستوى الكف املعريف، حيث أنّ 

الكف املعريف  نشاط طفال ذوينخفض، كانت نسبة األمبني العادي واملنخفض و اجلد  ما كان  ،لعينة التجريبيةل

 طفال ذويكانت نسبة األ  بينما، % 12.50وعند العينة التجريبية بـ  %5087.العادي عند العينة الضابطة بـ

 يف حني،  %18.75وعند العينة التجريبية بـ %5012.العينة الضابطة بـ نخفض عندمالكف املعريف  نشاط

وعند العينة  %0العينة الضابطة بـ الكف املعريف اجلد املنخفض عند نشاط طفال ذوييف االخري نسبة األ تقدر 

اط احلركي مع قصور يف نستنتج يف االخري جمموع نسبة األطفال املصابني بفرط النش %68.75التجريبية بـ 

طفال غري املصابني بفرط النشاط مع جمموع نسبة األمقارنة  87.50%الكف املعريف بـ  نشاط ضعف يفاالنتباه و 

  . 18.75%بـالكف املعريف  نشاط يف  ضعف احلركي مع قصور يف االنتباه وهلم

الكف املعريف عند  نشاط يوجد فروق دالة احصائيا يفحساب هل  لتأكد من مصداقية هذه الفرضية مت لو 

فتم استخدام االختبار  طفال العاديني؟االنتباه مقارنة مع األطفال املصابني بـفرط النشاط احلركي مع قصور يف األ

 حساب مت) لعينتني مستقلتني متساويتني ، حيث مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، من Tالتائي (

 ها:) لداللة الفروق بني العينة التجريبية والعينة الضابطة واجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليTقيمة (

  )26الجدول رقم (

مقارنة مع  TDHAلدراسة فرق الكف المعرفي عند األطفال المصابين بـــ  "T- test"يوضح نتائج اختبار

  ن.يطفال العادياأل

  
  "ت "  عينة الضابطة  عينة التجريبية

  المحسوبة

  "ت "

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  1ع  1م  ن  1ع  1م  ن  الداللة

الكف 

  المعرفي
16  2.56  0.72  16  1.13  0.34  7.15 2.45 30  0.01  

 ) وجود فروق ذات داللة احصائية بني العينة التجريبية والعينة الضابطة املتمثلة يف 26يتضح من اجلدول رقم ( 

ومستوى داللة  2.45مقارنة بتاء اجلدولية اليت قدرت 7.15الكف املعريف بقيمة تائية احملسوبة وتساوي   نشاط

بقيمة  مقارنة  0.72واحنراف معياري 2.56الفروق  لصاحل العينة التجريبية مبتوسط حسايب يبلغ  وتعود  0.01
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املتوسط  .من هنا يتضح أنّ 0.34واحنراف معياري بقيمة  1.13باملتوسط احلسايب العينة الضابطة الذي قدر بــ 

 نشاط احملسوب يف  Tية اكرب من اجلدول Tاحلسايب العينة التجريبية أكرب من قيمته لدى العينة الضابطة و 

 الكف املعريف . 

 :رابعةال.عرض وتحليل نتائج الفرضية 3.1

 يف ّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعفإ"  واليت تنص على ما يلي

  ".لسلوكينشاط الكف ا

 واقف ادائية مل ( ملقياس الكف السلوكي التكرارات والنسب املئوية وال أ  حسابمتالختبار صدق هذه الفرضية 

طفال طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه(العينة التجريبية) واألعند األ )ي سلوكال كفلل

  Tجل املقارنة بينهما مث حساب معامل أبيانية من  ةعمدأ (العينة الضابطة) مث عرضهما على شكل نيالعادي

  مث عرض املتوسطات احلسابية لكل عينة على شكل منحين. SPSS معاجلته بواسطة الربنامج اإلحصائي  و 

 طفال املصابني بفرط النشاط احلركي:ملقياس الكف السلوكي عند األ مت حساب التكرارات والنسب املئوية  اوال:

  يلخص اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها.

 )27جدول رقم(

) حسب TDHAيوضح نتائج مستويات الكف السلوكي عند العينة التجريبية( األطفال المصابين بــ   

  التكرارات والنسب المئوية.

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة التجريبية

 % 7518.  03  )58(اكثر من المستوى العادي للكف السلوكي

 %31.25  05  )57-30(السلوكي للكفالمستوى المنخفض 

 %50  08  )6-29(السلوكي للكفمنخفض المستوى الجد 

الكف السلوكي عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  نشاط من خالل النتائج التالية حول مستوي

ما عند األطفال ذوي املستوى املنخفض أ% 7518.املستوى العادي قدر بــ  يفاألطفال ذو  ،قصور يف االنتباه

  %50ما يف االخري األطفال ذوي املستوي اجلد املنخفض فقد حتصلوا على أ %31.25فقد قدر بــ 
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يلخص اجلدول التايل  ملقياس الكف السلوكي عند األطفال العاديني: مت حساب التكرارات والنسب املئوية  ثانيا:

  النتائج املتحصل عليها.

 )28جدول(

ن) حسب التكرارات والنسب ييوضح نتائج مستويات الكف السلوكي عند العينة الضابطة( األطفال العادي 

  المئوية.

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة الضابطة

 %81.25  13  )58( اكثر من المستوى العادي للكف السلوكي

 %18.75  3  )57-30(السلوكي للكفالمستوى المنخفض 

 0  0  )6-29(السلوكي للكفالجد المنخفض المستوى 

، فاألطفال ذو املستوى نيالكف السلوكي عند األطفال العادي نشاط من خالل النتائج التالية حول مستوي

 . %18.75اما عند األطفال ذوي املستوى املنخفض فقد قدر بــ  %81.25العادي قدر بــ 

  )10شكل رقم (

.السلوكي الكفالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مستوي من مستويات  يوضح
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 نشاط بني اموعة التجريبية، واموعة الضابطة يف مستوى ةمن خالل الشكل نالحظ وجود فروق واضح 

الكف السلوكي عند العينة الضابطة كان بني العادي واملنخفض اما  نشاط مستوى الكف السلوكي، حيث أنّ 

الكف  نشاططفال ذوي كانت نسبة األ  بينما منخفض،كان بني العادي واملنخفض واجلد لعينة التجريبية  لبالنسبة 

، كما كانت نسبة  % 7518.وعند العينة التجريبية بـ  %81.25العادي عند العينة الضابطة بـ السلوكي

وعند العينة التجريبية  %18.75العينة الضابطة بـ الكف السلوكي املنخفض عند نشاط األطفال ذوي

العينة  نخفض عندماجلد  الكف السلوكي نشاطيف االخري نسبة األطفال ذوي  تقدر  يف حني، %31.25بـ

طفال املصابني بفرط النشاط جمموع نسبة األ أنّ  نستنتج يف االخري %50وعند العينة التجريبية بـ  %0الضابطة بـ

مقارنة مع جمموع نسبة األطفال  81.25%بـ  نشاط الكف السلوكي  ضعف يفاحلركي مع قصور يف االنتباه و 

  . 18.75%بـ  الكف السلوكي نشاط ضعف يفغري املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه و 

الكف السلوكي عند  نشاط يوجد فروق دالة احصائيا يفحساب هل  لتأكد من مصداقية هذه الفرضية اكثر مت لو 

فتم استخدام االختبار   طفال العاديني؟طفال املصابني بـــفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مقارنة مع األاأل

ملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، من مث حساب ) لعينتني مستقلتني متساويتني ، حيث مت حساب اTالتائي (

  ) لداللة الفروق بني العينة التجريبية والعينة الضابطة واجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها:Tقيمة (

  )33الجدول رقم (

مقارنة مع  TDHAلدراسة فرق الكف السلوكي عند األطفال المصابين بـــ  "T- test"يوضح نتائج اختبار

  ن.ياألطفال العادي

  
  "ت "  عينة الضابطة  عينة التجريبية

  المحسوبة

  "ت "

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  1ع  1م  ن  1ع  1م  ن  الداللة

الكف 

  السلوكي
16  2.31  0.79  16  1.19  0.40  5.05 2.45 30  0.01  

 نشاط التجريبية والعينة الضابطة يف ) وجود فروق ذات داللة احصائية بني العينة33يتضح من اجلدول رقم ( 

ومستوى داللة  2.45مقارنة بتاء اجلدولية اليت قدرت 5.05الكف السلوكي بقيمة تائية احملسوبة وتساوي 

بقيمة  مقارنة  0.79و احنراف معياري 2.31وتعود الفروق  لصاحل العينة التجريبية مبتوسط حسايب يبلغ   0.01
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املتوسط  .من هنا يتضح أنّ 0.40واحنراف معياري بقيمة  1.19ابطة الذي قدر بــ باملتوسط احلسايب العينة الض

الكف  نشاط لعينة التجريبية أكرب من قيمته لدى العينة الضابطة و ت اجلدولية اكرب من ت احملسوب يفلاحلسايب 

  السلوكي.

  .مناقشة النتائج في ضوء فروضها.2

مناقشة نتائج الفرضيات  العنصرالسابق، سنتناول يف هذا  العنصربعد ما مت عرض نتائج الدراسة وحتليلها، يف  

اجلانب النظري، ومربزين مع بالرتتيب، معتمدين يف ذلك على ما مت التوصل إليه من نتائج يف الدراسات السابقة، 

  تفسريات للنتائج املتوصل إليها.نقاط االتفاق، واالختالف مع الدراسة احلالية، مع تقدمي 

  . مناقشة النتائج في ضوء الفرضية األولى:1.2

ّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف يف نشاط أواليت تنص على 

 ) 2008ني بواسون(هلالتعديل الذايت املعريف. حبيث كشفت نتائج اختبار التعديل الذايت املعريف اللني مركمان و 

الكشف عن املتناقضات النصية كمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذايت املا  الطفل على لقياس قدرة

من األطفال املصابني بفرط النشاط  %68.75إّن فراقبة األداء السلوكي املعريف. م جلأوذلك من  وراء معريف

لديهم  %25احلركي مع قصور يف االنتباه لديهم ضعف عميق وظاهر وملحوظ يف إدراك املتناقضات النصية، و

ميلكون القدرة على إدراك املتناقضات النصية  %6.25ضعف ظاهر وملحوظ يف إدراك املتناقضات النصية، و

من األطفال املصابني بفرط  %93.25لو بعد حني. نستنتج مما سبق أّن ون إىل التعديل الذايت املعريف و أويلج

فقط بل  فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه اضطرابالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ال يعانون من 

  لديهم اضطرابات ما وراء معرفية مرافقة كالتعديل الذايت املعريف. 

لدراسة الفروق صحة الفرضية األوىل حبيث أظهرت النتائج وجود فروق " Tكما أكدت نتائج تطبيق مقياس "

 فإن خرآ ، مبعىن)نيطفال العاديلصاحل العينة الضابطة(األ 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية 

يث بلغ التعديل الذايت املعريف عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أقل من العاديني، حب ىمستو 

متوسط درجات األطفال املصابني بفرط النشاط حركي مع قصور يف االنتباه عند مقياس التعديل الذايت املعريف 

)، وهو أكرب من متوسط 10.33الذي مت اإلشارة إليه سلفا لقياس قدرة الكشف عن املتناقضات النصية (

مؤكدة ومتفقة مع نتائج العديد من الدراسات اليت  الفرضيةوقد جاءت نتائج هذه  ).6.57( نيدرجات العادي

طفال املصابني بفرط عند األ وخاصة التعديل الذايت املعريف هتمت باستكشاف االضطرابات املا وراء املعرفيةأ
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من  %72أّن    HELENE POISSANTدراسة هلني بواسون  مثل النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه،

 لنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من ضعف يف نشاط التعديل الذايتاألطفال املصابني بفرط ا

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط تظهر  Pary and douglass  1982، ودراسة باري ودوجالس املعريف

الذاكرة مع عدم خزنة يف املو سابقة العلومات املاحلركي مع قصور يف االنتباه لديهم صعوبة كذلك يف اسرتجاع 

ىل الذاكرة العاملة والتعديل الذايت إحتتاج  ةهذه االخري  ألنّ  لديهم على الربط بني املكتسبات املعرفية مقدر 

 واألطفال نيالنشاط املا وراء املعريف عند األطفال العادي ىاملعريف، كما قام نفس الباحث باملقارنة بني مستو 

فوجد أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور  ور يف االنتباه،بفرط النشاط احلركي مع قصاملصابني 

وكذلك تتفق  .مع األطفال العاديني مقارنة السرتاتيجيات املا وراء املعرفيةا استخدامنشاطا يف يف االنتباه هم أقل 

فرط يف النشاط احلركي طفال ذوي اضطرابات االنتباه مع األ أنّ  شارأ حيث 1998مع ما أشار اليه الزيات سنة 

التخطيط، حل املشكالت، التعديل الذايت  ،جندمن بني هذه املهارات  ىل مهارات ما وراء معرفية خمتلفةيفتقرون إ

  املعريف، ضبط الذات وغريها.

) اليت هدفت إىل املقارنة بني القدرات Barry et al )2002قارن بريي مع دراسة  لفرضيةهذه ا قتاتفكما  

طفال األو طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه الذاكرة العاملة، املرونة املعرفية) عند األ املعرفية(

بقصور االنتباه يعانون  اب النشاط احلركي الزائد املرتبططفال ذوي اضطر األ أنّ  فأسفرت نتائج الدراسة. نيالعادي

ظهور يف  سببتيمن صعوبات يف بعض القدرات املكونة للوظائف التنفيذية مثل التخطيط، التعديل الذايت، مما 

اليت تؤثر بدورها على الذاكرة العاملة واملرونة و  ناسبمتجابة لوقت غري و تأجيل االسأاالستجابة غري املناسبة 

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي يعانون من تأخر يف االستجابات  . نستنتج من هذه الدراسةاملعرفية

 و السلوكي.أاملعرفية سببها ضعف يف الوظائف التنفيذية مثل التخطيط والتعديل الذايت سواء املعريف 

يف    H. Poissant, I. Neault et alاليه هلني بواسون و نيولط واخرون  تشار أ ما مع تتفق كذلككما 

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، يظهرون صعوبة يف التحكم يف خر آع و موض

االحتفاظ بالتفكري الداخلي وعلى تنظيمه م يعانون من عجز يف أذ إبشكل كبري االستجابات املا وراء املعرفية 

 افق مع املثريات اخلارجية. وارجععشوائية ال تتو  استجابات إذ يظهرونساسية من غريها، وتفسري افكارهم األ

 متكن الطفل من اصداراالسرتاتيجية هذه  نألالتعديل الذايت املعريف ىل قصور يف إدق أسبب هذا العجز بشكل 
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ما ال هذا و واخرى ثانوية  أوليةفكار أ من الطفلعند  فكاراأل االحكام املعرفية وتعمل كذلك على ترمجة وتصنيف

  .مع قصور يف االنتباه طفال املصابني فرط النشاط احلركياأل جنده عند

فرط النشاط احلركي مع قصور يف ب نياملصاب األطفال أنّ   "باركلي " مع ما يعتقده فرضيةكما اتفقت هذه ال

 املعرفية املعاجلات تسيرييف و  املراقبة املعرفية، فيظهرون صعوبة يف التطور املا وراء املعريف يف نقص من يعانون االنتباه

  .مهلدي التعلم يف صعوبات دائما  إىل يؤدي مماالتعديل الذايت  نشاط أداءويف  وضبط االستجابات املعرفية

ويف االخري ميكننا القول أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من 

  التعديل الذايت املعريف.  نشاط اضطراب يف

  الثانية:.مناقشة النتائج في ضوء الفرضية 2.2

نشاط يف قصور يف االنتباه يعانون من ضعف واليت تنص على أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع 

لقياس ) 2009( ماكليالندو  حبيث كشفت نتائج اختبار التعديل الذايت السلوكي لبونتيز  السلوكي التعديل الذايت

املتناقضات السلوكية كمعلم من معامل القدرة على استخدام التعديل الذايت املا وراء معريف ملراقبة قدرة الكشف عن 

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم مستويات  أنّ  ت الدراسةتاألداء السلوكي. وقد أثب

منخفض  ىهلم مستو  %25نخفض وجّد م ىمن هلم مستو  %56.25خمتلفة من التعديل الذايت السلوكي

. املالحظ أّن ليس مجع األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف ىعاد ىهلم مستو  %18.75و

االنتباه هلم اضطراب يف التعديل الذايت السلوكي، إذ قدرت نسبة األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور 

    . %75ذايت السلوكي بــيف االنتباه مع اضطراب يف التعديل ال

حبيث أظهرت النتائج وجود فروق  الثانية" لدراسة الفروق صحة الفرضية Tكما أكدت نتائج تطبيق مقياس "

 فإن خرآ ىن، مبع)نيطفال العاديلصاحل العينة الضابطة(األ 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية 

التعديل الذايت السلوكي عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أقل من العاديني، حبيث بلغ  ىمستو 

متوسط درجات األطفال املصابني بفرط النشاط حركي مع قصور يف االنتباه عند مقياس التعديل الذايت السلوكي 

)، وهو أكرب من متوسط 2.38كية (الذي مت اإلشارة إليه سلفا لقياس قدرة الكشف عن املتناقضات السلو 

اليت ت مؤكدة ومتفقة مع نتائج العديد من الدراسا الفرضيةوقد جاءت نتائج هذه  ).1.25(نيدرجات العادي

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع عند األ والتعديل الذايت السلوكي االضطرابات املا وراء املعرفيةباهتمت 
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أشار فيها أّن األطفال  اليت  Khazindarدراسة خازيندار ف ،األجنبية منها وأالعربية  سواء يف االنتباه قصور

مع األطفال  قرناهماملصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم ضعف يف االداء السلوكي إذا ما 

االنتباه مع فرط يف أّن أطفال ذوي اضطرابات  1998شار اليه الزيات سنة أ، وكذلك تتفق  مع ما نيالعادي

التخطيط، حل املشكالت،  جند هاراتامل ذهه النشاط احلركي يفتقرون إىل مهارات ما وراء معرفية خمتلفة، من بني

  السلوكي من منطلق الضبط أو التحكم اللفظي أو التعبري. الذايت ضبط الذات، التعديل

األطفال املصابني بفرط النشاط  أنّ إىل إذ أشاروا   )1998السمادرين ( وإبراهيم دبس سعيدوهذا ما يتفق مع 

 ويعانون كذلك مناندفاعية  يف التحكم يف السلوكيات الذاتية وأكثراحلركي مع قصور يف االنتباه هم أقل فعالية 

 كما  ضعف يف اتباع التعليمات الذاتية اللفظية والتعليمات الذاتية السلوكية أي ضعف يف التعديل الذايت السلوكي.

طفال املصابني بفرط األ نّ أإىل    MIAKI et WILLIAM  1997شار اليه ميكي ووليام أما  تتفق مع

  الذاتية. ةالسلوكي املراقبة النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من ضعف يف فعالية

طفال ذوي اضطراب النشاط األ أنّ  ) Barry et al )2002قارن بريي شار اليه ما أا هذه مع فرضيتنوتتفق 

احلركي الزائد املرتبطة بقصور االنتباه يعانون من تأخر يف االستجابات املعرفية سببها ضعف يف الوظائف التنفيذية 

و أ عندهم ظهور االستجابة غري املناسبةيف سبب تو السلوكي، مما يأمثل التخطيط والتعديل الذايت سواء املعريف 

   مناسب. تأجيل االستجابة لوقت غري

ن ىل األإ C Ponitz  M. McClelland 2009دراسة بونتز وماكليالند   ما جاءت به بينما تتفق مع

طفال الذين لديهم قصور يف االنتباه يكون لديهم عجز يف نشاط التعديل الذايت السلوكي ويف التحصيل األ

  الدراسي كذلك.

بعرض خمتلف الدراسات النظرية اليت  تقام يتال Nadine Kipfer 2010كما تتفق مع دراسة نادين كيربف 

فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من االضطرابات الطفولة والذي يتم تشخيصه يف السن  تشري إىل أنّ 

 ترجعأقد االضطراب اضطرابات يف التعلم، و  السابعة واليت قد تتبعه يف سن املراهقة وحيت الرشد. ترتافق مع هذا

سبب هذه االخري إىل اضطرابات ما وراء معريف مثل التخطيط التعديل الذايت املعريف والسلوكي وغريها من  ةالباحث

 .عندهم العمليات املا وراء املعرفية املضطربة

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي األ أنّ  2016يف بن مصطفي  Barkley ,2003يف حني إعترب باركلي 

على ختطيط، تشغيل  مقدر عدم  مثلالوظائف التنفيذية  بعض يف عجز  لديهم  كذلكمع قصور يف االنتباه 

  الذاكرة العاملة، االنتباه وحتويل جمموعات املعرفة ،املرونة يف التفكري، التعديل الذايت.
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ات األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ال يعانون من اضطراب نستنتج يف االخري أنّ 

  سلوكية فقط بل لديهم اضطرابات ما وراء معرفية مرافقة كالتعديل الذايت السلوكي.

  :الثالثةضوء الفرضية  فيلنتائج مناقشة ا 3.2

نشاط يف واليت تنص على أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف 

لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت املعرفية   STROOPالكف املعريف حبيث كشفت نتائج اختبار سرتوب 

األطفال  أنّ  املعريف . وقد أثبت الدراسة عريف ملراقبة األداءاملكمعلم من معامل القدرة على استخدام الكف املا وراء 

هلم  %68.75مستويات خمتلفة من الكف املعريف  املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم

عادي. املالحظ أّن ليس  ىهلم مستو  %12.50منخفض و ىهلم مستو  %18.75جّد منخفض  و ىمستو 

الكف املعريف، إذ قدرت  نشاط مجع األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم اضطراب يف

نسبة األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مع اضطراب يف الكف املعريف 

حبيث أظهرت النتائج  ةثالثفروق صحة الفرضية ال" لدراسة Tكما أكدت نتائج تطبيق مقياس "   .%87.50بــ

، )نيطفال العاديلصاحل العينة الضابطة(األ 0.01ية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنو 

الكف املعريف عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أقل من العاديني، حبيث بلغ  ىاخر مستو  مبعىن

متوسط درجات األطفال املصابني بفرط النشاط حركي مع قصور يف االنتباه عند مقياس الكف املعريف الذي مت 

)، وهو أكرب من متوسط درجات 2.56سلفا لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت املعرفية (اإلشارة إليه 

اهتمت مؤكدة ومتفقة مع نتائج العديد من الدراسات اليت  الفرضيةوقد جاءت نتائج هذه  ).1.13(نيالعادي

 مثل قصور يف االنتباه،طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع باستكشاف االضطرابات املا وراء املعرفية عند األ

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  ذ أشاروا إىل أنّ إ 2008سنة  Sergeantدراسة لسرجنت و اخرون 

" والكف املعريف  contrôle cognitifطفال الذين جيدون صعوبة يف السيطرة املعرفية "قصور يف االنتباه هم األ

"l’inhibition ."عن عبارة هو الكف أو أّن عملية املنع 2004ه مفيدة بن حفيظ الي تار وتتفق مع ما اش 

 التصرف قبل أفضلها املتعددة، واختيار البدائل دراسة مع التصرف يف التسرع وعدم والسيطرة الضبط على القدرة

يف نشاط احلركي مع قصور يعانون من اضطراب فرط ال الذين ألطفالا وهذا ما ال جنده عند ما، عمل يف البدء أو

 أم األمر ويبدوا باالندفاعية، يتصرفون ما عادة فإم واملنع، التسيري ضابط مع مشكالت لديهمإذ  االنتباه

 قبل القسم داخل األسئلة عن باإلجابة يندفعون ممن جندهم املثال سبيل فعلى هلم، تلوح خاطرة أول وراء يندفعون
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 املهام مباشرة قبل التخطيط على القدرة عدم يعين الكف أو واملنع التسيري ضابط فتقار إن .ذلك منهم يطلب أن

   .والتسرع االندفاعية مع

أّن   HELENE POISSANT  2008دراسة هلني بواسون  اشارت إليه نتائجما  مع ضيتنار فوكذلك تتفق 

األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون كذلك من ضعف يف الكف املعريف وذلك من 

  اختبار سرتوب. داخالت اود يفتمكانية األطفال املصابني باالضطراب من كف املأعدم  خالل

أّن اضطراب فرط النشاط احلركي  2016يف بن مصطفي  Barkley ,2003)كما تتفق مع ما إعتربه (باركلي 

التحكم املعريف، كأن يقوم  على مع قصور يف االنتباه يؤثر على الوظائف التنفيذية مثل عملية الكف اليت تساعد

ومن مت عمل خطة الستكمال كل  طويلة املدى بتقسيمها إىل أجزاء الطفل الذي لديه مهام وواجبات دراسية

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف وهذا ما ال جنده عند األ ،جزء، ومتابعة األداء طوال إجناز العمل

وهوبسن  فالين" ه كل منافرتضما كما تتوافق مع . ذ ينتقلون من جزء إىل آخر دون امتام اجلزء األولإ االنتباه

"Flynn et Hopson  ّأعراض اضطراب فرط  إىل  ظهور يؤدي املركزي العصيب اجلهاز يف خلل حدوث أن

 بني التوازن إحداث على القدرة وعدم الوسطى، املخ أبنية يف العجز أنّ  كما النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه،

 يلعبل الكف جاء "باركلي" لنموذج وطبقا هذا االضطراب  حدوث إىل أيضا يؤدي واالستثارة الكف ميكانزمات

 بطريقة يؤثر الناقص فالكف املستمر، الفكر أو للعقل فجائي توقف أو امتناع تتطلب اليت املواقف يف هاما دورا

املصابني بفرط النشاط احلركي مع طفال الداخلي. مما جيعل األ ثيداحل الذات، تنظيم العاملة، الذاكرة على مباشرة

 ما هذا تفكري بدون يعملون كأمو  يبدو كما  اتالسلوك بناء إعادة على عدم القدرة ونيظهر  قصور يف االنتباه

   .الكف ةاسرتاتيجي من استفادم عدم إىل يؤدي

أّن األطفال املصابني بفرط النشاط  BOR ،CHAILLAUD 2009 ليهإشار أويف االخري تتفق مع ما 

سبب ذلك  ةرجعت الباحثأا، و وجهااحلركي مع قصور يف االنتباه هلم صعوبة كبرية يف التحكم يف املواقف اليت يو 

ىل صعوبة يف كف املتداخالت الداخلية واخلارجية مع صعوبة يف كف املعريف مما يولد اندفاعية يف سلوكيام. كما إ

م ال يستطيعون كبح املثريات قصرية املدي ألاللسيطرة على املعلومات وختزينها يف الذاكرة هلم صعوبة يف ا

  اخلارجية.
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     :الرابعةمناقشة النتائج في ضوء الفرضية  4.2

نشاط  يف واليت تنص على أّن األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يعانون من ضعف

 - SCHMID,  « Goلشدم وفليس  حبيث كشفت نتائج اختبار الكف السلوكيالكف السلوكي 

No/Go »  Felicia )2010 ( لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت السلوكية كمعلم من معامل القدرة على

األطفال املصابني بفرط  أنّ  ت الدراسةتمراقبة األداء السلوكي. وقد أثب جلأمن  استخدام الكف املا وراء معريف

جّد  ىمن هلم مستو   %50النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم مستويات خمتلفة من الكف السلوكي

عادي. املالحظ أّن ليس مجع األطفال  ىهلم مستو %  18.75منخفض و ىهلم مستو  % 31.25منخفض  و

يف الكف السلوكي، إذ قدرت نسبة األطفال  املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه هلم اضطراب

كما أكدت   .% 81.25املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه مع اضطراب يف الكف السلوكي بــ

حبيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  رابعة" لدراسة الفروق صحة الفرضية الTنتائج تطبيق مقياس "

الكف  ىخر مستو آ ، مبعىن)نيلصاحل العينة الضابطة(األطفال العادي 0.01وية إحصائية عند مستوى داللة معن

السلوكي عند ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه أقل من العاديني، حبيث بلغ متوسط درجات 

األطفال املصابني بفرط النشاط حركي مع قصور يف االنتباه عند مقياس الكف السلوكي الذي مت اإلشارة إليه 

 ).1.19(نيمن متوسط درجات العادي )، وهو أكرب2.31سلفا لقياس قدرة الكشف عن املتداخالت السلوكية (

اهتمت باستكشاف مؤكدة ومتفقة مع نتائج العديد من الدراسات اليت  الفرضيةوقد جاءت نتائج هذه 

 عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، والكف السلوكي االضطرابات املا وراء املعرفية

 ) أّن األطفال25: 2014حفيظ،  بن يف (مفيدة Corandli et al 1999 "وآخرون  كورنديل" دراسة مثل

ىل االندفاعية إالزائد، لديهم قصور يف الذاكرة التنظيمية ويرجع سببه  بالنشاط املصحوب االنتباه بقصور املصابني

 ىلإاليت هدفت    Jacqueline et al 2001دراسة جكلني واخرون الزائدة وعدم قدرم على كف سلوكهم. و 

 يف االستعمال اجليد نيطفال العاديفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، مع األ يطفال ذو مقارنة األ

 بفرط النشاط احلركي مع نيطفال املصاباأل للوظائف الذهنية مثل الكف والذاكرة، فأظهرت نتائج الدراسة إنّ 

كما   ةملاذاكرة العاليف ، و وخاصة يف الكفقصور يف االنتباه يعانون من عجز على مستوى الوظائف الذهنية 

اليه  تمع ما اشار فرضيتنا كما تتفق   .ىو قريبة املدأاظهروا  اضطرابات على مستوى  الذاكرة سواء بعيدة املدي 

الفص اجلبهي هو املسؤول عن الكف السلوكي وعن إىل أن ّ  تواليت اشار   2003ماريين مري كولينو وأخرون 
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يعانون من عجز   طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباهاأل نّ أاملعرفية و تطوير االسرتاتيجيات 

 عند اإلنتاجية نظام أنّ  2014يف نفس السياق اشارة كذلك مفيدة بن حفيظ  على املستوي هذا الفص.

 وصعوبة األداء، يف وسرعة ضعيفة، بإنتاجية املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يتسم األطفال

 واملراجعة التقييم دور تلغي والتسرع االندفاعية أن حيث واملراجعة، واملراقبة التخطيط وجود لعدم املخرجات، تنظيم

 التسيري، عن املسؤولة اجلبهي الفص مستوى على التنفيذية الوظائف تضرر بسبب للسلوك، احملركة األفكار ملسار

 إىل لالفتقاد املخرجات وسرعة توقيت ضبط على القدرة عدم إىل باإلضافة والسيطرة، والضبط، الكف، املنع،

 إما املخرجات السليمة كل تعزيز ظل يف ذايت وتساؤل وتنظيم مراقبة تستوجب اليت الداخلي احلديث مهارات

   ماديا. أو معنويا

 فإن الطفل، منو أثناء بأنه  2007 اخلشمري أمحد يف سحر Barkley 2003 باركلي" كما تتفق مع ما يراه

 داخلية، ومعايري بقوانني حمصنا متزايد بشكل يصبح أن إىل اخلارجية املصادر تدرجييا من يتحول السلوك الكف

األطفال  وهذا ما ال جنده عند الذايت. التحكم به يقصد ما هو داخلية ومعايري بقوانني الفرد بسلوك والتحكم

 االندفاعي، بسلوكهم للتحكم حمدودة قدرات ملديه تكون إذ املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

  وانع. مل نتاج األغلب على ذلك فيكون يفعلوا مل وإنّ  باهلميف  خيطر ما عادة يفعلون 

بدراستهم الكف السلوكي عند  Shallice et al 2002 شواليس واخرونكما تتفق مع ما بينته دراسة 

تراوحت  طفال 73 من تكونت عينة الدراسةإذ طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، األ

فأسفرت نتائج الدراسة أّن أطفال    ”Go/No-Go“سنة، استعمل الباحث مقياس  12-  7عمارهم ما بني أ

إىل  ذلك سببالباحث  ترجعأذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه لديهم صعوبة يف الكف السلوكي و 

 رادي). إقصور املوجود يف االنتباه وخاصة االنتباه القسري (ال ال

 احلركي مع قصور يف االنتباه سببهأطفال ذوي فرط النشاط  أنّ  1997ويف االخري تتفق مع منوذج براكلى سنة 

وال  أعمليات  لوكي وتتكون هذه الوظيفة من ثالثاصابة يف الفص اجلبهي، مما ينتج عنها عجز يف الكف الس

ن العجز يف إجل اعادة التفكري، ومن مث مراقبة التداخالت. أكف االستجابات السائدة، ايقاف استجابة من 

ائف ظربعة و أطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر بدوره على ي عند األالكف السلوك

ي ما أالذاكرة العاملة اللغة الداخلية، التعديل الذايت السلوكي واملعريف، والقدرة على التنظيم الذايت  ى:خر أذهنية 

 يسمي بإعادة البناء. 
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 بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ال يعانون من اضطرابات األطفال املصابني نستنتج يف االخري أنّ 

  سلوكية فقط بل لديهم اضطرابات ما وراء معرفية مرافقة كالكف السلوكي.

 :والمقترحات الدراسة خالصة

 عمد حيث األطفال املصابني باضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه، فئة الدراسة هذه تبنت لقد 

 على خطرا متثل واليت األخرية، اآلونة يف إليها الباحثني انتباه تشدّ  مرضية ظاهرة عن الكشف إىل الباحث

املا وراء املعرفية عند ذوي فرط و  املعرفية  االضطرابات وعلى أدائهم الدراسي، وهي النفسية واملعرفية لديهم، الصحة

استكشاف بعض االضطرابات املا وراء  يف للمسامهة منا حماولة يف وذلك .النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه

األول املوضحة يف اجلدول رقم  يةالفرض اختباروقد توصل الباحث، من خالل نتائج .ه الفئة ذاملعرفية عند ه

وذلك من   التجريبيةيوضحان نتائج مستويات التعديل الذايت املعريف عند العينة الضابطة والعينة اللذان ) 22،23(

يوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة )  الذي 24واجلدول رقم( ،خالل حساب التكرارات والنسب املئوية لكل عينة

مقارنة مع األطفال فرق التعديل الذايت املعريف عند األطفال املصابني بـــفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه 

اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر  أنّ  ةثالثداول اجلنستخلص من خالل هذه  .العاديني

ذايت املعريف قد جنده عند بعض التعديل ال نستخلص كذلك أنّ و بصورة كبرية على نشاط التعديل الذايت املعريف، 

من طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ولكن بصورة اقل واضعف مقارنة مع اقرام األ

  األطفال العاديني.

يوضحان نتائج مستويات التعديل اللذان ) 25،26يف اجلدول رقم ( املوضح ةالثاني يةالفرض اختبار ومن نتائج

وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية لكل   التجريبيةعند العينة الضابطة والعينة  لسلوكيالذايت ا

عند األطفال  السلوكييوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة فرق التعديل الذايت الذي  )27واجلدول رقم( ،عينة

نستخلص من خالل هذه  .مقارنة مع األطفال العادينياملصابني بـــفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه 

اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر بصورة كبرية على نشاط التعديل الذايت  أنّ  ةثالثداول اجل

التعديل الذايت املعريف متضرر اكثر من  خرآمبعين  على التعديل الذايت املعريف يؤثرقل مما أالسلوكي ولكن بصورة 

    .مع قصور يف االنتباه عند األطفال املصابني بفرط النشاط احلركي التعديل الذايت السلوكي

 الكفيوضحان نتائج مستويات اللذان ) 28،29يف اجلدول رقم ( املوضح ةالثالث يةالفرضاختبار من خالل نتائج و 

 ،وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية لكل عينة التجريبيةاملعريف عند العينة الضابطة والعينة 
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املعريف عند األطفال املصابني بـــفرط  الكفيوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة فرق الذي  )30واجلدول رقم(

 أنّ نستخلص من خالل هذه ثالث جداول  .مقارنة مع األطفال العادينيالنشاط احلركي مع قصور يف االنتباه 

كما نستخلص   اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر بصورة كبرية على نشاط الكف املعريف،

طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه ولكن الكف املعريف قد جنده عند بعض األ كذلك أنّ 

  قل واضعف مقارنة مع اقرام األطفال العاديني.أبصورة 

 الكفيوضحان نتائج مستويات اللذان ) 31،32يف اجلدول رقم ( املوضح الرابعة يةالفرضاختبار  ومن نتائج

 ،وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية لكل عينة  التجريبيةعند العينة الضابطة والعينة  السلوكي

عند األطفال املصابني بـــفرط النشاط  السلوكي الكفيوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة فرق ) 33واجلدول رقم(

اضطراب  أنّ  ةثالثداول اجلنستخلص من خالل هذه  .مقارنة مع األطفال العادينياحلركي مع قصور يف االنتباه 

قل مما يؤثر أفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر بصورة كبرية على نشاط الكف السلوكي ولكن بصورة 

عند االطفال املصابني بفرط النشاط  السلوكي الكفكثر من أخر الكف املعريف متضرر آ على الكف املعريف مبعىن

  .  صور يف االنتباهاحلركي مع ق

اضطراب فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يؤثر على ما  نّ أمن هذه الفرضيات ككل  يف االخري نستخلص

   .هو معريف اكثر مما يؤثر على ما هو سلوكي وذلك من خالل النتائج املتوصل

 يف حنن الذي األمر وهو لظاهرة،ا استكشافيا لوصف هذه جهدا متثل كوا الدراسة أمهيتها هذه تكتسي هنا ومن

 هذا من يعانون هم ملن فعالة خدمة تقدم أنّ  ملثل هذه الدراسة االستكشافية ميكن حيث إليه، احلاجة أمس

واألسرية، وصحتهم  والدراسية حيام االجتماعية، يفو  خمتلفة جماالتيف   إعاقة يسبب هلم الذي االضطراب

    النفسية.

ن بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه يف بعض الوظائف املا و طفال املصابمنه األ العجز الذي يعاين هذا

 عند يؤدي السلوكي، الذيالكف السلوكي والكف املعريف و التعديل الذايت وراء املعرفية مثل التعديل الذايت املعريف و 

يف وتدهور اخري   ما وراء معرفية اضطرابات ذوي فرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه إىل من الكثريين

هذا الضعف ميكننا من وقايتهم من هذه  ىمستوى املعريف لديهم، واملستوي الدراسي. فاستكشاف وحتديد مستو 

 :يلي ما الدراسة يف هذه من احملققة األهداف وتتلخص االضطرابات.
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قصور نشاط التعديل املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من  لألطفالاستكشاف وقائي  - 

   الذايت املعريف.

) مبا 2008هلني بواسون(التعديل الذايت املعريف اللني مركمان و حساب اخلصائص السيكومرتية ملقياس  - 

  يالئم البيئة اجلزائرية.

املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من قصور نشاط التعديل  لألطفالاستكشاف وقائي  - 

  الذايت السلوكي.

 .M ماكليالند  و Ponitz التعديل الذايت السلوكي لبونتيز حساب اخلصائص السيكومرتية ملقياس  - 

McClelland  )2009.مبا يالئم البيئة اجلزائرية أيضا  (  

املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباه من قصور نشاط الكف   لألطفالاستكشاف وقائي  - 

  السلوكي.

  « SCHMID,  « Go - No/Goلشدم وفليس  الكف السلوكيحساب اخلصائص السيكومرتية   - 

Felicia )2010.مبا يالئم البيئة اجلزائرية أيضا (  

قصور يف االنتباه من قصور نشاط الكف استكشاف وقائي لألطفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع  - 

 املعريف.

استكشاف هذه  يف الفعلي واإلسهام االضطرابات املا وراء املعرفية هذه مثل دراسة زيادة الباحث يقرتح وعليه

 .مسايرة خمتلفة دوات أ الوظائف املا وراء املعرفية باستخدام

 إال األول، الفصل يف إليها املشار والزمانية واملكانية البشرية حدودها إطار الدراسة يف هذه نتائج تبقى األخري ويف

 أدوات باستخدام األحباث والدراسات، من ملزيدا من هذه الدراسة هو أساسيا  واجر مو  .هامة عبور نقطة متثل أا

 .والتعليم والعمر اجلنس يف خمتلفة عينات وعلى أخرى،

الدراسة، يرى الباحث إمكانية القيام بدراسات أخرى يف جمال  هذه نتائجكماال للجهد الذي بذله الباحث، و واست

 املقرتحات، وهي:     من جمموعة الباحث يقدم وراء املعرفية، حيث املا اضطرابات

  إجراء دراسات مماثلة على فئة املراهقني. -

 .كالتوحد وغريها اضطرابات سلوكية اخرىإجراء دراسات مماثلة على  -

األطفال املصابني بفرط النشاط  املا وراء املعرفية بني اضطراب انتشار مدى لقياس عام مسح إجراء -

 احلركي مع قصور يف االنتباه.
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  املختلف. وراء املعرفية بني العمليات املا املقارنة خالهلا من إجراء دراسات يتم -

فرط النشاط إجراء دراسات طولية لتتبع تطور اضطراب املا وراء املعرفية لدى عينة من األطفال ذوي  -

  احلركي مع قصور يف االنتباه.

  .املا وراء املعرفية اتدراسة العالقة بني مسات األولياء، وأطفاهلم الذين يعانون من اضطراب -

ضعف االنتباه والنشاط  طفال املصابنياملا وراء املعرفية عند األ اضطرابإىل أي مدى  تؤثر دراسة  -

  الزائد على ظهور صعوبات التعلم األكادميية عند الطفل.

راء املعريف عند و  حتسني النشاط املا جلأمن معريف ما وراء  مبين على ما هو برنامج عالجيبناء  -

  اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.ب طفال املصابنياأل
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  ملخص الدراسة:

طفال املصابني فرط النشاط احلركي وراء املعرفية عند األ املا لالضطراباتدف الدراسة احلالية إىل الكشف الوقائي 

 املا وراء املعرفية االختباراتوبعد تطبيق . سنوات 11و 07 يف ما بني أعمارهم  ترتاوح اليت مع قصور يف االنتباه

يعانون يف نفس الوقت من اضطراب  طفال املصابني بفرط النشاط احلركي مع قصور يف االنتباهإىل أّن األ توصل الطالب

    والكف السلوكي.كالتعديل الذايت املعريف التعديل الذايت السلوكي الكف املعريف متصاعد الدرجة يف االضطرابات املا وراء معرفية  

 التعديل الذايت املعريف، التعديل الذايت السلوكي، الكف املعريف ،الكف السلوكي، ما وراء املعرفة، الكلمات المفتاحية:

  .اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد

Résumé : 

    Ce travail a pour objectif de détecter à l’avance les troubles métacognitifs chez 

les enfants atteints du déficit de l'attention avec hyperactivité, âgés entre 07 et 11. 

Les résultats obtenus des tests métacognitifs ont montré que les enfants qui 

souffrent du déficit de l'attention avec hyperactivité souffrent également de 

troubles métacognitifs croissants, tels que l'autorégulation cognitive, 

l'autorégulation comportementale, l'inhibition cognitive et l'inhibition 

comportementale. 

Mots clés: Métacognition; l’autorégulation cognitive; l’autorégulation 

comportementale; l’inhibition cognitive;  l’inhibition comportementale; trouble 

d'hyperactivité avec déficit d'attention. 

Study summary: 

The aim of the present work is to detect in advance the metacognitive disorders in 

children with attention deficit hyperactivity disorder, aged between 07 and 11. 

After the metacognitive tests, it was found that children with attention deficit 

hyperactivity disorder also suffer from growing metacognitive disorders, such as 

cognitive self-regulation, behavioral self-regulation, cognitive inhibition, and 

behavioral inhibition. 

Keywords: Metacognition; cognitive self-regulation; behavioral self-regulation; 

cognitive inhibition; behavioral inhibition; Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD). 
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  ول:  العينة التجريبية لدراسة االستطالعيةالملحق األ

  مكان الدراسة  المستوي الدراسي  الجنس  تاريخ االزدياد  االسم

  املستشفى  الصف الثالث  ذكر  22/05/2007  .ب.أ01

  املستشفى  الثالث الصف  انثي  09/04/2008  .م.ز02

  خواص  الصف الثالث  ذكر  24/06/2008  .م.م03

  خواص  الصف الرابع  ذكر  22/06/2009  .ح.أ04

  املستشفى  الصف الثاين  ذكر  05/11/2009  .ح.م05

  خواص  الصف الثاين  ذكر  09/10/2008  .س.ع06

  املستشفى  الصف الرابع  انثي  04/05/2005  .س.ن07

  املستشفى  الثاين الصف  ذكر  26/05/2008  .س.ج08

  املستشفى  الصف اخلامس  ذكر  15/05/2005  .س.م09

  املستشفى  الصف الثاين  ذكر  06/06/2008  .ز.م10

  املدرسة االبتدائية  الصف اخلامس  ذكر  19/04/2006  .س.ز11

  املستشفى  الصف الثاين  انثي  14/10/2009  .هـ.ب12

  املستشفى  الصف االول  ذكر  16/12/2009  .ب.ي13

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  10/04/2005  .ب.م14

  املدرسة االبتدائية  الصف الثاين  ذكر  21/11/2008  .ب.هـ15

  املدرسة االبتدائية  الصف اخلامس  ذكر  29/04/2003  ق. و 16

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  25/02/2006  .ح.س17

  االبتدائية املدرسة  الصف الثاين  ذكر  16/05/2007  .ب.أ18
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  العينة الضابطة لدراسة االستطالعية الثاني:الملحق 

  مكان الدراسة  المستوي الدراسي  الجنس  تاريخ االزدياد  االسم

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  انثي  01/02/2007  .ك.و01

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  26/05/2008  .ب.ع02

  املستشفى  الثالث الصف  ذكر  07/04/2007  .ب.ب03

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  22/06/2007  .س.ب04

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  18/08/2005  .ب.ع05

  اخلواص  الصف الثالث  ذكر  24/04/2007  .ب.م06

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  انثي  28/09/2006  .ب.ا07

  املدرسة االبتدائية  الثالث الصف  انثي  28/08/2006  .ي.أ08

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  20/06/2005  .ب.ع09

  املستشفى  الصف الثالث  انثي  02/06/2007  .ح.ت08

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  24/10/2006  .ح.س09

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  07/03/2007  .ب.ب10

  املدرسة االبتدائية  الصف االوىل  ذكر  15/01/2009  .هـ.م11

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  01/01/2008  .ع.ف12

  املستشفى  الصف الثالث  انثي  28/08/2007  .ط.و13

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  04/10/2007  .ب.هـ14

  اخلواص  الصف اخلامس  ذكر  12/01/2005  .ب.ف15

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  01/01/2008  .س.أ16

  املستشفى  الصف اخلامس  ذكر  29/04/2003  .ب.أ17

  املستشفى  الصف الرابع  ذكر  19/04/2006  .م.ف18
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  ساسية:  العينة التجريبية لدراسة األالثالثالملحق 

  مكان الدراسة  المستوي الدراسي  الجنس  تاريخ االزدياد  االسم

  املستشفى  الثالث الصف  ذكر  22/05/2007  .ب.أ01

  املستشفى  الصف الثالث  انثي  09/04/2008  .م.ز02

  خواص  الصف الثالث  ذكر  24/06/2008  .م.م03

  خواص  الصف الرابع  ذكر  22/06/2009  .ح.أ04

  املستشفى  الصف الثاين  ذكر  05/11/2009  .ح.م05

  خواص  الصف الثاين  ذكر  09/10/2008  .س.ع06

  املستشفى  الرابع الصف  انثي  04/05/2005  .س.ن07

  املستشفى  الصف الثاين  ذكر  26/05/2008  .س.ج08

  املستشفى  الصف اخلامس  ذكر  15/05/2005  .س.م09

  املستشفى  الصف الثاين  ذكر  06/06/2008  .ز.م10

  املستشفى  الصف الثاين  انثي  14/10/2009  .هـ.ب11

  املستشفى  الصف االول  ذكر  16/12/2009  .ب.ي12

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  10/04/2005  .ب.م13

  املدرسة االبتدائية  الصف الثاين  ذكر  21/11/2008  .ب.هـ14

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  25/02/2006  .ح.س15

  املدرسة االبتدائية  الصف الثاين  ذكر  16/05/2007  .ب.أ16
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  ساسيةالعينة الضابطة لدراسة األ الرابع:الملحق 

  مكان الدراسة  المستوي الدراسي  الجنس  تاريخ االزدياد  االسم

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  انثي  01/02/2007  .ك.و01

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  26/05/2008  .ب.ع02

  املستشفى  الصف الثالث  ذكر  07/04/2007  .ب.ب03

  االبتدائية املدرسة  الصف الثالث  ذكر  22/06/2007  .س.ب04

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  ذكر  18/08/2005  .ب.ع05

  اخلواص  الصف الثالث  ذكر  24/04/2007  .ب.م06

  املدرسة االبتدائية  الصف الرابع  انثي  28/09/2006  .ب.ا07

  املستشفى  الصف الثالث  انثي  02/06/2007  .ح.ت08

  االبتدائية املدرسة  الصف الرابع  ذكر  24/10/2006  .ح.س09

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  07/03/2007  .ب.ب10

  املدرسة االبتدائية  الصف االوىل  ذكر  15/01/2009  .هـ.م11

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  01/01/2008  .ع.ف12

  املستشفى  الصف الثالث  انثي  28/08/2007  .ط.و13

  املدرسة االبتدائية  الصف الثالث  ذكر  04/10/2007  .ب.هـ14

  اخلواص  الصف اخلامس  ذكر  12/01/2005  .ب.ف15

  املدرسة االبتدائية  الصف الثانية  ذكر  01/01/2008  .س.أ16
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  الملحق الخامس:

مقياس فرط النشاط الحركي وقصور االنتباه و العدوانية وفقا للدليل التشخيصي واالحصاء لالضطرابات 

  .4النفسية والعقلية رقم

  االسم:                                 اللقب:                                             اجلنس:

  املدرسة:                                                            القسم:

  عنوان االولياء:

  تاريخ تطبيق االختبار:

 العمر احلقيقي:                             تاريخ االزدياد:                               

  ال متاما  نادرا  احيانا  دائما  البنود  الرقم

1  
انتباه الطفل ال يستمر طويال وال يتقيد بالتفاصيل عند قيامه 

  بواجباته و املهام اليت تطلب منه
        

2  
كثريا ما ينتقل من نشاط اىل اخر قبل االنتهاء من النشاط 

  السابق
        

3  
الكثري من االحيان ال يتمكن من االنتباه جيدا ملا يطلب منه يف 

  اثناء احلديث معه
        

          جيد صعوبة كبرية يف التقيد بالتعليمات و االوامر اليت تطلب منه  4

          جيد صعوبة كبرية يف تنظيم اعماله  5

6  
ينفر كثريا من الواجبات املدرسية و االنشطة اليت حتتاج حلضور 

  متواصلذهين 
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7  
يضيع كثريا األدوات الالزمة يف اعداد الواجبات و املهام اليت 

  تطلب منه
        

          يتشتت انتباهه بسهولة يف حضور املثريات اخلارجية  8

          كثري النسيان يف حياته اليومية  9

10  
يبدي حركات مستمرة على مستوى االطراف خاصة عندما 

  يكون جالسا يف مقعده
        

          غالبا ما يتخلى عن مقعده وينتقل من مكان اىل مكان اخر  11

          تستهويه االنشطة اخلطرة اثناء اللعب بدون ادراك العواقب  12

          جيد صعوبة بالغة يف ان يلعب دوء  13

          حركاته متعددة وسريعة.  14

          غالبا ما يثرثر.  15

16  
بسرعة وبعيدا عن صلب يف الكثري من االحيان يرد على االسئلة 

  املوضوع.
        

          ال يتحمل انتظار دوره خاصة يف اللعب.  17

          غالبا ما يقاطع حديث االخرين ويتطفل عليهم.  18

          هل يبدي القساوة عند تعامله مع االخرين.  19

          هل يبدي املشاجرة ألتفه االسباب.  20

          الالذعة هلم.هل يستمتع بإحراج االخرين و انتقاداته   21

          هل خييف من حييطون به بسلوكه اخلشن.  22
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          هل يتلفظ بألفاظ غري اخالقية امام االخرين.  23

          هل يتحدى الكبار و املشرفني.  24

          هل يسخر من االخرين  25

          هل حياول توريط االخرين واقاعهم يف املشاكل.  26

          جيادل عندما يطلب منه القيام بعمل ما. هل  27

          هل يبدي العصبية عند تعامله مع االخرين  28

          هل يغضب ألتفه االسباب  30

          هل يبدي ردود فعل قاسية عندما يشعر باإلحباط  31

          هل يقوم بتكسري االشياء  32

          هل يبدي الصراخ واملشاحنة عندما يكون يلعب مع زمالئه  33

          هل يقوم بضرب زمالئه.  34

          هل يتضايق كثريا عندما ال تلىب رغباته.  35

          هل هو سريع االنفعال.  36

          هل يبدي سلوك التهور.  37

          هل يستاء كثريا عندما يوبخ.  38

39  
هل يشعر بالسخط والتوتر عندما يتم انتقاده من طرف املشرفني 

  عليه.
        

          انه مضطهد وان االخرين يتحاملون عليه.هل يشعر   40
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          هل يكرتث بالعالمات السيئة اليت حصل عليها.  41

  

  تشتتت االنتباه:

  .9اىل غاية العبارة رقم  1من العبارة رقم 

 درجات ال يعاين من اضطراب تشتت االنتباه 9 -

 درجة خفيف واملتوسط لتشتت االنتباه 14و 9 -

 درجة مرتفع والعميق 27و 15 -

  النشاط الزائد:

  .18اىل غاية العبارة رقم  10من العبارة رقم 

 درجات ال يعاين من النشاط احلركي الزائد 9اقل من  -

 درجة اضطراب خفيف للنشاط الزائد 14- 9 -

 اضطراب حقيقي للنشاط احلركي الزائد 14اكثر من  -

  العدوانية:

  .41اىل غاية العبارة رقم  19من العبارة رقم 

 درجة ال يعاين من العدوانية 23من اقل -

 درجة لديه اضطراب خفيف للعدوانية 24-33 -

  درجة لديه اضطراب حقيقي للعدوانية 34اكثر من  -
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النشاط الحركي وقصور  فرط عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في مقياس الملحق السادس:

.للعينة التجربة 4لالضطرابات النفسية والعقلية رقمالعدوانية وفقا للدليل التشخيصي واالحصاء و   االنتباه

  .االستطالعية

  
  فرط النشاط الحركي وقصور االنتباه والعدوانية مقياس

  الدرجة الكلية للمقياس
  العدوانية  النشاط الزائد  ضعف االنتباه

01  18  22  51  91  

02  17  23  24  64  

03  23  22  25  70  

04  24  24  29  77  

05  17  20  37  74  

06  27  22  48  97  

07  20  31  40  91  

08  27  24  33  84  

09  24  26  38  88  

10  19  19  41  79  

11  24  25  31  80  

12  22  21  40  83  

13  25  22  23  70  

14  27  26  37  90  

15  26  23  24  73  

16  25  24  31  80  

17  19  26  27  72  

18  23  24  33  80  
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فرط النشاط الحركي وقصور  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في مقياس الملحق السابع:

.للعينة التجربة 4االنتباه و العدوانية وفقا للدليل التشخيصي واالحصاء لالضطرابات النفسية والعقلية رقم

  ساسية.األ

  
  فرط النشاط الحركي وقصور االنتباه والعدوانية مقياس

  الدرجة الكلية للمقياس
  العدوانية  النشاط الزائد  ضعف االنتباه

01  18  22  51  91  

02  17  23  24  64  

03  23  22  25  70  

04  24  24  29  77  

05  17  20  37  74  

06  27  22  48  97  

07  20  31  40  91  

08  27  24  33  84  

09  24  26  38  88  

10  19  19  41  79  

11  24  25  31  80  

12  22  21  40  83  

13  25  22  23  70  

14  27  26  37  90  

15  26  23  24  73  

16  25  24  31  80  
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  الملحق الثامن: اداة تشخيص التعديل الذاتي المعرفي (لمواقف قرائية الكتشاف المتناقضات في النص):

  االسم:                                 اللقب:                                             اجلنس:

  املدرسة:                                                         القسم:

  عنوان االولياء:

  تاريخ تطبيق االختبار:

 النصوص الثالثة:

 .المتناقضات واضحة :االسماك

يوجد انواع عديدة وخمتلفة من االمساك اليت تعيش يف احمليط فالبعض رؤوسها تشبه التماسيح، و بعض االخر 

تشبه القطط. تعيش االمساك يف مناطق خمتلفة من احمليط .يوجد امساك تعيش قريب من سطح املاء،      رؤوسها

ويوجد امساك اخرى تعيش يف اعماق احمليط. االمساك حتتاج اىل الضوء لكي تري. ليس هناك اي ضوء يف اعماق 

ي شيء .فأا ال تستطيع رؤية حيت احمليط، ظلمة سوداء فقط. عندما تغوص االمساك يف اعماق احمليط ال ترى ا

االلوان. االمساك اليت تعيش يف اعماق احمليط تستطيع رؤية ألوان األطعمة. هذه الطريقة اليت عن طريقها تعرف 

  االمساك ماذا تأكل.

  .المتناقضات الضمنية االسماك:

التماسيح، و بعض االخر  يوجد انواع عديدة وخمتلفة من االمساك اليت تعيش يف احمليط فالبعض رؤوسها تشبه

رؤوسها تشبه القطط. تعيش االمساك يف مناطق خمتلفة من احمليط .توجد امساك تعيش قريب من سطح املاء، و 

توجد امساك اخرى تعيش يف اعماق احمليط. االمساك حتتاج اىل الضوء لكي تري، ليس هناك اي ضوء يف اعماق 

تتعرف على الطعام عن طريق االلوان. االمساك تأكل الفطريات  احمليط. االمساك اليت تعيش يف اعماق احمليط

  احلمراء.

  التحقيقات الخاصة باألسماك هي:
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هل لديك  - 5ما رأيك؟  -4هذه هي كل املعلومات حول االمساك  - 3قراءة النص  -2قراءة النص  - 1

تطيع ان هل تس - 8هل كان كل شيء واضحا وله معىن؟  -7هل ذكرت كل شئ؟ - 6اسئلة حول االمساك؟ 

تقول يل االشياء اليت تعلمتها عن االمساك؟ قل يل على مدى كان يتكلم النص. (يف هذه النقطة تكون لدى 

الطفل اسرتجاع للمتناقضات بشكل تلقائي مع تسجيل كل شيء، يف حالة ما اذا الطفل نسي مجلة هامة من 

ثل كيف تظهر احلالة يف اعماق احمليط؟  النص يطرح عليه سؤال عام من اجل تذكري الطفل النقطة اليت نسها م

هل يوجد ضوء يف قاع  - 10هل كان كل شيء واضحا وله معىن؟   - 9كيف تعرف االمساك ماذا تأكل؟)  

كيف   - 12هل تستطيع االمساك ان ترى بدون ضوء؟ كيف تستطيع االمساك ان تعرف ماذا تؤكل؟  -11احمليط. 

 مة السواد؟تستطيع االمساك رؤية الوان الطعام يف الظل

 تعليقات الطفل:

  المتناقضات واضحة. المثلجات:

من بني االشياء اليت حيبها االطفال يف مجيع احناء العامل هي املثلجات.  احملالت اليت تبيع هذه املثلجات يوجد 

مع الفانيليا من بني النكهات االكثر انتشارا . توجد انواع كثرية  لديها نكهات خمتلفة وعديدة، فنكهة شكوالط

من احللويات اليت نستطيع صناعتها من املثلجات. بعض املطاعم الفاخرة يف العامل تصنع حلويات خاصة 

باملثلجات تسمى بأالسكا املطبوخ يف الفرن لتحضري هذه احللويات يوضع فيها مثلجات فقط يف هذا النوع من 

ويات تذوب املثلجة ملا تسخن مث خترج املثلجة من الفرن وتقدم فورا هذا النوع من احللويات املثلجة تبقى احلل

  جامدة وال تذوب.

  المتناقضات ضمنية. المثلجات:

من بني االشياء اليت حيبها االطفال هي املثلجات.  احملالت اليت تبيع هذه املثلجات يوجد لديها نكهات خمتلفة 

هة الشكوالط مع الفانيليا من بني النكهات االكثر انتشارا . توجد انواع كثرية من احللويات اليت وعديدة، فنك

نستطيع صناعتها من املثلجات. بعض املطاعم الفاخرة يف العامل تصنع حلويات خاصة جدا، هذه احللويات 

املثلجة، عند االنتهاء من  تسمى  خببز أالسكا وهي مصنوعة من املثلجات فقط. لصناعة هذه احللوية جيب طبخ

التحضري تقطع بسكني وتقدم فورا.  لصناعة هذا النوع من املثلجات جيب ان تطبخ ، بعد االنتهاء تقطع اىل قطع 

 بالسكني وتقدم يف احلال اىل الزبون.
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 التحقيقات الخاصة بالمثلجات هي:

هل لديك اسئلة  -5ما رأيك؟  -4هذه هي كل املعلومات حول املثلجات  - 3قراءة النص  -2قراءة النص - 1

هل تستطيع ان تقول يل كل  - 8كل شيء يف القصة له معين   -7كل شيء ذكرته لك.  -6حول املثلجات؟ 

شيء تعلمته عن املثلجات؟ قل يل على مدى كان يتكلم النص. (يف هذه النقطة تكون لدى الطفل اسرتجاع 

ما اذا الطفل نسي مجلة هامة من النص يطرح عليه للمتناقضات بشكل تلقائي مع تسجيل كل شيء، يف حالة 

سؤال عام من اجل تذكري الطفل النقطة اليت نسها مثال كيف تظهر املثلجات حني تطبخ؟ كيف تقدم هذه 

ما الدى حيدث عندما تطبخ  - 10هل كل املعلومات املشار اليها يف القصص هلا معىن؟  -9املثلجات ؟)  

  هل تستطيع املثلجات ان تبقي ثابت وال تذوب ؟ - 12ا مطبوخ يف الفرن؟ هل مثلجات أالسك - 11املثلجة؟ 

  تعليقات الطفل:

  : المتناقضات الواضحةالنمل

توجد  خصائص مشرتكة فيما بني النمل، فعلى سبيل املثال كلهم اقوياء بشكل ال يصدق اذ ام يستطيعون محل 

اوزان ال تصدق، حتمل اوزانا كبرية تفوق ثقل جسمهم. احيانا تذهب النمل اىل اماكن بعيدة جدا عن جحورها 

طيعون تذكر مكان جحورهم. النمل ترتك وذلك من أجل البحث عن الطعام. اذ ام يذهبون بعيدا حبيث ال يست

اثرا غري مرئية من أجل العودة اىل جحورها هذه الطريقة هي طريقة خاصة بالنمل فقط. اينما تنتقل النمل فأا 

تفرز رائحة كيميائية خاصة من اجسامها، و ال يستعطون شم هاته املادة الكيمائية، وهلذه املادة رائحة خاصة. 

انف لكي تستطيع ان تشم هذه الرائحة. معلومة اخرى عن النمل هي ان النمل ليس لديه جيب ان يكون للنمل 

  انف، و بالتايل ال تستطيع النمل ان تشم هاته الروائح . النمل دائما جتد طريق العودة وذلك عن طريق الرائحة.

 المتناقضات ضمنية. النمل:

كلها اقوياء بشكل ال يصدق اذ اا تستطيع محل   توجد  خصائص مشرتكة فيما بني النمل، فعلى سبيل املثال

اوزان ال تصدق، حتمل اوزانا اكرب من وزا بعدة مرات. احيانا تذهب النمل اىل اماكن بعيدة جدا عن جحورها 

وذلك من أجل البحث عن الطعام. اذ اا تذهب بعيدا حبيث ال تستطيع تذكر مكان جحورها. النمل ترتك مادة 

جل العودة اىل جحورها هذه الطريقة هي طريقة خاصة بالنمل فقط.  اينما تنتقل النمل فأا تفرز غري مرئية من أ
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مادة كيميائية خاصة من اجسامها. هذه املادة الكيمائية هلا رائحة خاصة، شيء اخر بالنسبة للنمل ال متلك 

  أنف، النمل ال تضيع ابدا.

  التحقيقات الخاصة بالنمل هي:

هل لديك  -5ما رأيك؟  -4هذه هي كل املعلومات حول النمل  - 3اءة النص قر  -2قراءة النص  - 1

هل تستطيع ان تقول يل كل  -8كل شيء يف القصة و له معين   - 7كل شيء قلته لك.  - 6اسئلة حول النمل؟ 

شيء تعلمته عن النمل؟ قل يل على مدى كان يتكلم النص (يف هذه النقطة تكون لدى الطفل اسرتجاع 

شكل تلقائي مع تسجيل كل شيء، يف حالة ما اذا الطفل نسي مجلة هامة من النص يطرح عليه للمتناقضات ب

هل كل  -9سؤال عام من اجل تذكري الطفل النقطة اليت نسها مثال كيف تعرف النمل اماكن جحورهم ؟)   

ئية من اجسامها؟ هل اينما تتنقل النمل يفرز مادة كيميا -10املعلومات املشار اليها يف القصص هلا معىن ؟ 

 كيف تستطيع النمل ان جتد طريق العودة ؟  - 12اىل ماذا حتتاج النمل لكى تشم؟  -11

  تعليقات الطفل:
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ملحق رقم التاسع خاص بأسماء األساتذة المحكمين ألداة تشخيص التعديل الذاتي المعرفي (لمواقف 

  قرائية الكتشاف المتناقضات في النص):

  الجامعة  التخصص  الرتبة  إسم األستاذ  الرقم

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي.  أستاذة محاضرة(أ)  د بزراوي نور الهدى  01

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي.  أستاذة محاضرة(أ)  حاجب سلسبيل .د  02

  جامعة تلمسان  االرطفوني.  أستاذ محاضرة (أ)  . بن حبيبد  03

04  
أ.د بن مصمودي 

  على

التعليم  أستاذة

  العالي
  جامعة معسكر  علم النفس اإلكلينيكي.

  جامعة تلمسان  علم النفس االكلنيكي  استاذة محاضرة(أ)  طاشمة .د  05

06 
أ.د بن عصمان 

  جويدة

أستاذة التعليم 

  العالي
  جامعة تلمسان  علم النفس االكلنيكي

  أ.د زروالى لطيفة  07
أستاذة التعليم 

  العالي
  جامعة وهران  علم النفس االكلنيكي

08  
أ.د بن مهيد نور 

  الدين

أستاذة التعليم 

  العالي
  جامعة تلمسان  الترجمة
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أداة تشخيص التعديل الذاتي المعرفي  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في الملحق العاشر:

  (لمواقف قرائية الكتشاف المتناقضات في النص) للعينة التجربة.

  

الذاتي المعرفي (لمواقف قرائية الكتشاف المتناقضات  أداة تشخيص التعديل في

  في النص):
الدرجة الكلية 

  للمقياس

  النمل  المثلجات  االسماك

01  12  11  11  11.33  

02  12  05  12  9.66  

03  03  10  03  5.33  

04  12  12  12  12  

05  10  12  11  11  

06  12  12  12  12  

07  12  10  12  11.33  

08  10  08  09  09  

09  08  10  07  8.33  

10  09  11  11  10.33  

11  09  10  12  10.33  

12  12  12  11  11.66  

13  10  09  11  10  

14  12  11  11  11.33  

15  12  10  11  11  

16  11  10  11  10.66  

  165.29  167  163  166  جمموع
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أداة تشخيص التعديل الذاتي  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها فيالملحق الحادي عشر 

  للعينة الضابطة. (لمواقف قرائية الكتشاف المتناقضات في النص)المعرفي 

  

أداة تشخيص التعديل الذاتي المعرفي (لمواقف قرائية الكتشاف المتناقضات  في

  في النص):
الدرجة الكلية 

  للمقياس

  النمل  المثلجات  سماكاأل

01  05  7  08  6.66  

02  10  08  08  8.66  

03  01  05  01  2.33  

04  07  01  04  04  

05  11  11  10  10.66  

06  04  02  04  3.33  

07  08  10  08  8.66  

08  08  10  04  7.33  

09  01  08  08  5.66  

10  08  05  08  07  

11  04  07  08  6.33  

12  03  07  08  6  

13  05  01  10  5.33  

14  04  11  09  08  

15  06  10  07  7.66  

16  04  08  11  7.66  

  105.27  116  111  89  جمموع
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  اداة تشخيص التعديل الذاتي السلوكي( لمواقف ادائية للسلوك): الملحق الثاني عشر

 االسم:                                 اللقب:                                             اجلنس:

  املدرسة:                                                         القسم:

  عنوان االولياء:

 االختبار:تاريخ تطبيق 

  تاريخ االزدياد:

 ورقة االجابة.

اذا اشار الطفل اىل املوضع الصحيح نعطيه على الفور نقطتني اذا قام بالتصحيح الذايت مباشرة بدون مطالبة 

  الطفل نعطيه نقطة واحدة اما اذا ملس املوضع الغري الصحيح من اجلسم ال نعطيه اية نقطة.

 اجلزء االول من االختبار:

  تفعل اذا قلت لك " املس رأسك". ماذا 1أ

 ( اصابع القدم)2          1(الرأس)     0

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) املرحلة االوىل التكوين:

 اعادة التدريب

  

  .ماذا تفعل اذا قلت لك "املس اصابع القدم"2أ

 (الرأس)2          1(اصابع القدم)       0
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 اعادة التدريب

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) الثانية املمارسة:املرحلة 

  اصابع القدم 2          1الرأس                0.املس راسك            1ب

  الرأس 2          1اصابع القدم          0.املس اصابع قدميك   2ب

  اصابع القدم 2         1الرأس                   0. املس راسك         3ب

 الرأس 2         1اصابع القدم           0.املس اصابع قدميك   4ب

  تصحيح ذايت       صحيح*غري صحيح          

 اعادة التدريب

  مرات فقط3اعادة التدريب تحدث 

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) المرحلة الثالثة التطبيق:

  تصحيح ذايت       صحيح*غري صحيح          
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  اصابع القدم 2                1الرأس                    0راسك            .املس 1

  الرأس 2               1اصابع القدم             0.املس اصابع قدميك    2

  اصابع القدم 2                 1الرأس                    0. املس راسك           3

  الرأس 2                1لقدم            اصابع ا 0.املس اصابع قدميك    4

  اصابع القدم 2               1الرأس                    0.املس راسك            5

  الرأس 2               1اصابع القدم            0.املس اصابع قدميك    6

  اصابع القدم 2               1الرأس                   0. املس راسك           7

  الرأس 2               1اصابع القدم            0.املس اصابع قدميك    8

  اصابع القدم 2               1الرأس                   0.املس راسك            9

 الرأس 2               1اصابع القدم            0.املس اصابع قدميك    10

  جمموع النقاط:________

  الجزء الثاني من االداة:

  بنود على االقل يف اجلزء االول. 5لالنتقال اىل هذه املرحلة الثانية من االختبار جيب على الطفل ان ينجح يف 

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) املرحلة االوىل من التكوين:

 اعادة التدريب

  ماذا تفعل اذا قلت "أملس ركبتيك؟" 1جـ

 (الكتفني) 2          1   (الركبتني)       0

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) املرحلة الثانية من املمارسة:

  تصحيح ذايت       صحيح*غري صحيح          
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  (الكتفني) 2         1(الركبتني)           0  .املس ركبتيك  1د

  (الركبتني) 2         1(الكتفني)           0املس كتفيك     2د

  (الكتفني) 2         1(الركبتني)           0.املس ركبتيك   3د

 (الركبتني) 2         1(الكتفني)          0   املس كتفيك 4د

 اعادة التدريب

  (ضع دائرة على االجابة املناسبة) المرحلة الثالثة التطبيق:

  تصحيح ذايت       صحيح*غري صحيح          

  اصابع القدم 2               1الرأس                   0         .املس راسك           1

  الرأس 2               1اصابع القدم           0.املس اصابع قدميك            2

  الكتفني 2               1الركبتني                   0. املس ركبتيك                3

  الراس 2               1اصابع القدم             0.املس اصابع قدميك          4

  الركبتني 2               1الكتفني                    0.املس كتفيك                 5

  اصابع القدم 2              1الرأس                       0.املس رأس                   6

  الكتفني 2              1                    الركبتني  0. املس ركبتيك               7

  الكتفني 2              1الركبتني                      0.املس ركبتيك                8

  الركبتني 2               1الكتفني                     0.املس كتفيك                9

 الرأس 2                1             اصابع القدم   0.املس اصابع قدميك       10

  جمموع النقاط:________
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ملحق رقم الثالث عشر خاص بأسماء األساتذة المحكمين ألداة تشخيص التعديل الذاتي السلوكي( 

  لمواقف ادائية للسلوك):

  الجامعة  التخصص  الرتبة  إسم األستاذ  الرقم

  جامعة تلمسان  النفس اإلكلينيكي.علم   أستاذة محاضرة(أ)  د بزراوي نور الهدى  01

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي.  أستاذة محاضرة(أ)  حاجب سلسبيل .د  02

  جامعة تلمسان  االرطفوني.  أستاذ محاضرة (أ)  . بن حبيبد  03

04  
أ.د بن مصمودي 

  على

أستاذة التعليم 

  العالي
  جامعة معسكر  علم النفس اإلكلينيكي.

  جامعة تلمسان  علم النفس االكلنيكي  محاضرة(أ)استاذة   طاشمة .د  05

06 
أ.د بن عصمان 

  جويدة

أستاذة التعليم 

  العالي
  جامعة تلمسان  علم النفس االكلنيكي
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أداة تشخيص التعديل الذاتي  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في ملحق رقم الرابع عشر

  الضابطة.السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية) للعينة 

  

  أداة تشخيص التعديل الذاتي السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية) في
  الدرجة الكلية للمقياس

    الجزء الثاني  ولالجزء األ

01  20  20  40  

02  20  20  40  

03  20  16  36  

04  20  20  40  

05  20  20  40  

06  20  20  40  

07  20  20  40  

08  20  20  40  

09  20  18  38  

10  20  17  37  

11  07  00  07  

12  13  17  30  

13  16  16  32  

14  16  10  26  

15  08  00  08  

16  18  16  34  

  528  250  278  جمموع
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أداة تشخيص التعديل الذاتي عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في الملحق رقم الخامس عشر

  السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية) للعينة التجريبية.

  

  الذاتي السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية)أداة تشخيص التعديل  في
  الدرجة الكلية للمقياس

    الجزء الثاني  الجزء االول

01  08  00  08  

02  07  01  08  

03  02  00  02  

04  08  00  08  

05  08  00  08  

06  06  02  08  

07  03  00  03  

08  15  17  32  

09  10  06  16  

10  13  09  22  

11  10  05  15  

12  12  00  12  

13  01  01  01  

14  10  13  23  

15  02  00  02  

16  19  08  27  

  195  62  134  جمموع
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 الملحق رقم السادس عشر اداة تشخيص الكف السلوكي (لمواقف ادائية للسلوك):

  االسم:                                 اللقب:                                               اجلنس:

  املدرسة:                                                         القسم:

  عنوان االولياء:

  تاريخ تطبيق االختبار:

 تاريخ االزدياد:

  تعليمات تطبيق االختبار:

  سنة، ينقسم االختبار اىل جزئيني:4; 11 و  5; 8يقدم هذا االختبار لألطفال اليت ترتاوح اعمارهم ما بني  

  :االولالجزء 

  التعليمة:

ثانية وجيب ان ال حيدث اي  75يطلب من الطفل يف هذه األداة ان ال يتحرك وان يبقي جامدا، يغلق عينه ملدة 

  استجابة او ردة فعل( حركة اجلسم، فتح العينني، النطق) للمنبه الصويت.

ثال حيمل علما (جيب فنقول للطفل سنحاول ان نلعب لعبة وهي ان نري ما اذا تستطيع ان تبقي واقف كتم

إظهار للطفل الوضعية  وهو ليس حباجة للمساعدة)عندما اقول لك نبدئ اريد منك ان تبقي كالتمثال بال حركة 

وكأنك حتمل علما، مع عيون مغلوق ال حترك حىت اصابعك. جيب عليك ان ال تتحرك، جيب ان ال تفتح عينيك 

  نتهينا "هل انت مستعد؟ غمض عينيك اتركها مغلوق.وال تقول اي شيء مهما كان ذلك حيت اقول لك قد ا

  نطلق املوقت ونتبع التعليمات التالية:

  ثواين نسقط القلم على طاولة. 10بعد  -

  ثانية السعال بصوت عايل مرة واحدة. 20بعد  -

  ثانية نضرب الطاولة مرتني. 30بعد  -
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  "  !! Hum Humثانية نقول " 50بعد  -

  انتهي"ثانية نقول للطفل "االمر  75بعد  -

تنقيط:                                                                                                            

نقطتني لكل فرتة زمنية دون خطأ، نقطة واحدة عن كل فاصل زمىن حدث فيه خطأ واحد االخطاء هي حركات 

قطة عن كل فاصل زمىن يتم فيها حتديد خاطئني او ثالثة ن 0اجلسم، فتح العينني، النطق بكلمة او صوت. 

 اخطاء.

خاطئني او   خطئ واحد.  ال يوجد خطئ.  املواقف االدائية

  ثالثة.

     ثواين نسقط القلم على طاولة. 10بعد 

ثانية السعال بصوت عايل مرة  20بعد 

  واحدة.

    

      ثانية نضرب الطاولة مرتني. 30بعد 

  !! Hum Humثانية نقول " 50بعد 

."  

    

      ثانية نقول للطفل "االمر انتهي. 75بعد 
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  :الجزء الثاني

  التعليمة:

صورة فيها دوائر خضراء واخري محراء مع مطرقة حتمل لون ازرق وامحر  26حيتوي هذا اجلزء من االختبار على 

قبل البداية جيب ان نتأكد من ان عند تطبق االختبار نري الطفل صورة بعد صورة مبعدل ثانية واحدة بني الصور 

الطفل يدرك اللون االخضر و اللون االمحر  فيطلب منه تسميتهما. االختبار فيه مرحلتني املرحة االول نطلب من 

الطفل التفاعل مع املثري اخلضراء مبطرقة خاص وذلك بضرب املثري االخضر باملطرقة  فقط مع عدم التفاعل مع 

  . 25%لذي يكون اقل من االخضر اي بـعدم ضرب املثري االمحر وا

يتفاعل مع املثريات احلمراء  مع عدم  نّ أاما يف  الشطر ثانية من  التعليمة و يف هذه احلالة جيب على الطفل 

 . 25%التفاعل مع املثريات اخلضراء و يف هذه احلالة تكون املثريات اخلضراء اقل من احلمراء بـ 

  التنقيط:

  عند االستجابة الصحيح. نقطتني

  نقطة واحدة عند الرتدد.

  صفر نقطة عند اخلطء.

  ولى:المرحلة األ

خطئ يف   1الرتدد   2االستجابة الصحيح   املواقف االدائية

  0االستجابة

     .اللون االخضر1

      .اللون االخضر2



 ا�����

 

209 

 

      .اللون االخضر3

      .اللون االخضر4

      .اللون االمحر5

      .اللون االخضر6

      . اللون االخضر7

      . اللون االخضر8

      . اللون االمحر9

      . اللون االخضر10

      . اللون االمحر11

      . اللون االخضر12

      . اللون االخضر13

      . اللون االخضر14

      . اللون االخضر15
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      . اللون االمحر16

      . اللون االمحر17

      . اللون االمحر18

      اللون االخضر .19

      . اللون االخضر20

      . اللون االخضر21

      . اللون االخضر22

      . اللون االمحر23

      . اللون االمحر24

      . اللون االخضر25

      . اللون االخضر26
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  المرحلة الثانية:

االستجابة الصحيح   املواقف االدائية

2  

  0خطئ يف االستجابة  1الرتدد 

     .اللون االمحر1

      .اللون االمحر2

      .اللون االخضر3

      .اللون االمحر4

      .اللون االخضر5

      .اللون االمحر6

      . اللون االمحر7

      . اللون االمحر8

      . اللون االمحر9

      . اللون االخضر10

      . اللون االخضر11
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      . اللون االخضر12

      . اللون االمحر13

      . اللون االمحر14

      . اللون االمحر15

      . اللون االمحر16

      . اللون االخضر17

      . اللون االخضر18

      . اللون االمحر19

      . اللون االمحر20

      . اللون االمحر21

      . اللون االمحر22

      . اللون االمحر23

      . اللون االخضر24
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      . اللون االمحر25

      .اللون االمحر26
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ملحق رقم السابع عشر خاص بأسماء األساتذة المحكمين ألداة تشخيص الكف السلوكي (لمواقف ادائية 

  للسلوك):

  الجامعة  التخصص  الرتبة  إسم األستاذ  الرقم

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي.  أستاذة محاضرة(أ)  د بزراوي نور الهدى  01

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي.  أستاذة محاضرة(أ)  حاجب سلسبيلد   02

  جامعة تلمسان  االرطفوني.  أستاذ محاضرة (أ)  . بن حبيبد  03

  جامعة تلمسان  .االكلنيكيعلم النفس   أستاذة محاضرة(أ)  بن صالح هديات .د  04

  جامعة تلمسان  علم النفس اإلكلينيكي  استاذة محاضرة(أ)  طاشمة .د  05

  

  

  

  

  

  

  



 ا�����

 

216 

 

أداة تشخيص الكف السلوكي  ملحق رقم الثامن عشر عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في

  (لمواقف ادائية سلوكية) للعينة الضابطة.

  

  أداة تشخيص الكف السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية) في
  الدرجة الكلية للمقياس

    الجزء الثاني  الجزء الثاني  الجزء االول

01  09  50  52  111  

02  09  49  50  108  

03  09  51  51  111  

04  10  48  51  109  

05  10  48  50  108  

06  09  46  49  104  

07  08  48  47  103  

08  08  47  48  103  

09  09  50  50  109  

10  09  46  46  101  

11  07  24  24  56  

12  07  22  20  49  

13  09  50  51  100  

14  06  25  24  55  

15  09  43  46  98  

16  09  45  52  106  

  1531  722  692  117  جمموع
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أداة تشخيص الكف السلوكي  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في الملحق التاسع عشر

  (لمواقف ادائية سلوكية) للعينة التجريبية.

  

  أداة تشخيص الكف السلوكي (لمواقف ادائية سلوكية) في
  الدرجة الكلية للمقياس

    الجزء الثاني  الجزء الثاني  الجزء االول

01  05  00  00  05  

02  04  00  00  04  

03  06  46  46  98  

04  00  00  00  00  

05  06  22  20  48  

06  08  40  40  88  

07  06  24  23  53  

08  09  50  50  109  

09  03  00  00  03  

10  06  02  04  12  

11  02  00  00  02  

12  05  00  00  05  

13  06  20  19  45  

14  01  00  00  01  

15  07  25  24  56  

16  07  20  23  50  

  579  249  249  81  جمموع
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 test de stroop الملحق رقم عشرون:
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  الملحق رقم واحد وعشرون: اختبار ستروب
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 test de stroop الملحق رقم اثنان وعشرون
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  الملحق رقم ثالث وعشرون : اللوحة ب

  

  



 ا�����

 

222 

 

 test de stroopالملحق رقم اربعة وعشرون: 
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  وعشرون: اختبار ستروب الملحق رقم خمسة
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أداة تشخيص الكف المعرفي عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في  ملحق رقم ستة وعشرون

)stroop.للعينة الضابطة (  

  

  )Stroopأداة تشخيص الكف المعرفي ( في
  الدرجة الكلية للمقياس

  التداخالت  اللوحة الرابعة  اللوحة الثالثة  اللوحة الثاني  اللوحة االولى
  االخطاء  استجابات

  نتيجة  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات

01  50  00  47  00  50  00  30  00  20  197  00  

02  55  00  55  00  50  00  30  00  20  210  00  

03  60  00  53  01  55  00  40  00  15  223  01  

04  60  07  70  07  60  07  38  12  21  249  33  

05  20  01  17  05  10  08  05  10  05  57  24  

06  52  00  52  01  50  01  30  01  20  204  03  

07  50  00  50  00  50  00  25  00  25  200  00  

08  50  02  40  02  45  02  25  04  20  180  10  

09  20  06  26  10  20  10  10  14  10  86  40  

10  35  01  22  0  45  0  25  04  20  147  05  

11  55  03  60  02  50  04  30  08  20  215  17  

12  65  00  66  00  60  01  30  05  20  243  06  

13  45  01  45  03  50  00  23  10  27  190  14  

14  63  01  60  00  60  04  40  04  20  247  09  

15  67  00  60  01  61  04  28  05  33  249  10  

16  50  00  48  00  50  00  30  00  20  198  00  

  172  3093  316  77  439  41  766  32  771  22  797  جمموع
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أداة تشخيص الكف  عرض الدرجات الخام التي تم الحصول عليها في رقم السابع والعشرين الملحق

  ) للعينة التجريبية(الخام).stroopالمعرفي (

  

  )Stroopأداة تشخيص الكف المعرفي ( في
  الدرجة الكلية للمقياس

  التداخالت  اللوحة الرابعة  اللوحة الثالثة  اللوحة الثاني  اللوحة االولى
  االخطاء  استجابات

  نتيجة  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات

01  45  7  45  7  40  4  30  11  10  170  29  

02  30  2  35  3  40  4  31  3  09  145  12  

03  45  20  15  10  0  0  0  0  0  60  30  

04  35  4  28  6  38  7  30  4  08  139  21  

05  40  0  35  0  30  3  25  2  05  135  5  

06  45  1  35  1  45  6  30  6  15  170  14  

07  50  4  53  5  40  9  35  16  05  183  34  

08  51  0  41  0  50  4  20  9  30  192  13  

09  20  22  15  20  12  21  15  22  3  65  85  

10  40  2  30  5  32  4  30  11  2  134  22  

11  25  22  19  27  15  16  11  12  4  74  77  

12  30  3  20  3  39  1  30  5  9  128  12  

13  33  12  25  12  25  15  15  13  10  108  52  

14  42  6  45  13  47  11  20  7  27  181  37  

15  50  0  58  2  36  3  30  4  6  180  9  

16  20  5  20  11  32  0  20  7  12  104  23  

  475  2168  155  132  372  108  521  125  519  110  601  جمموع
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الكف أداة تشخيص  التي تم الحصول عليها في االقسامعرض درجات  الملحق رقم الثامن والعشرين

  )للعينة الضابطة (االقسام).stroopالمعرفي (

  

  )Stroopأداة تشخيص الكف المعرفي ( في
  الدرجة الكلية للمقياس

  التداخالت  اللوحة الرابعة  اللوحة الثالثة  اللوحة الثاني  اللوحة االولى
  االخطاء  استجابات

  نتيجة  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات

01  0  0  0  0  3  1  3  1  2  8  2  

02  0  2  1  2  3  4  4  4  2  10  12  

03  1  2  1  2  3  4  4  4  1  10  12  

04  1  0  2  2  3  3  3  2  2  11  07  

05  1  1  2  1  4  2  4  2  4  15  06  

06  2  1  2  2  3  2  3  2  2  12  07  

07  0  0  0  0  4  0  4  0  3  12  00  

08  0  0  0  1  2  1  3  1  2  07  03  

09  0  1  0  0  0  0  0  1  0  00  02  

10  0  2  0  2  2  4  3  3  2  9  11  

11  0  1  1  2  2  3  2  3  2  7  09  

12  1  0  2  2  4  3  3  2  4  14  07  

13  0  2  0  2  2  4  2  0  2  06  08  

14  2  2  1  0  4  0  4  4  2  13  06  

15  0  0  0  0  3  3  1  2  4  08  05  

16  0  2  0  0  2  4  3  0  2  07  06  

  103  149  36  31  46  38  44  18  12  16  8  جمموع
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أداة تشخيص الكف  التي تم الحصول عليها في االقسامعرض درجات  والعشرينالملحق رقم التاسع 

  ) للعينة التجريبية(االقسام).stroopالمعرفي (

  

  )Stroopأداة تشخيص الكف المعرفي (في
  الدرجة الكلية للمقياس

  التداخالت  اللوحة الرابعة  اللوحة الثالثة  اللوحة الثاني  اللوحة االولى
  االخطاء  استجابات

  نتيجة  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات  خطأ  استجابات

01  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  

02  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

03  0  0  0  1  1  2  2  1  0  3  4  

04  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

05  0  0  0  0  0  2  3  4  1  4  6  

06  0  2  0  2  2  1  3  2  1  6  7  

07  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

08  0  2  0  2  3  2  2  0  4  9  6  

09  0  0  0  1  1  0  3  0  1  5  1  

10  0  2  0  2  0  3  1  3  0  1  10  

11  0  0  0  0  0  3  2  2  3  5  5  

12  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  

13  0  1  0  1  0  3  3  0  0  3  5  

14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

15  0  1  0  0  0  0  2  0  0  2  1  

16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  46  39  10  12  22  16  7  9  0  9  0  جمموع

 


